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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Hensel ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
На 8 септември т. г. немският производител на индустриални електрически разпределителни системи Hensel организира конференция в столичния хотел "Арена ди Сердика". Събитието бе открито от Феликс Хензел, управляващ
партньор в компанията, който приветства присъстващите специалисти с
добре дошли и представи накратко историята, структурата и продуктовата гама на Hensel. Сред останалите гост-лектори бяха г-н Шедлер, заместник
директор международни пазари, г-н Грьоневеген, търговски директор, г-н Хилтекамп и г-н Ханзес от Hensel Electric Германия. Акцент в лекционната програма бяха модулните кутии и табла за електроразпределение Enystar и Enymod,
както и софтуерът за проектиране Enyguide. Специално внимание бе отделено
на системите за защита и елекроразпределение във фотоволтаични паркове
– Enysun. Присъстващите се запознаха и със средствата за пожарозащита на
електрически инсталации в сгради, предлагани от немския производител.

—ËÏÂÌÒ Ó„‡ÌËÁË‡ ¿‚ÚÓÿÓÛ-“Û
От 12 до 16 септември т. г. Сименс, направление Индустриална Автоматизация организира поредица от презентации с демонстрационен камион „Industrial
controls on tour“. „Клиентите ни от София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Шумен
имаха възможност да се запознаят с широкия спектър индустриални продукти
в областта на индустриалната комутационна апаратура, основна част от
трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност
и сигурност – Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety
Integrated“, заявиха организаторите. „Демонстрирани бяха последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS от сериите SIRIUS Innovations, SENTRON
и SIVACON, както и продукти и решения за автоматизация и задвижвания от
гамите SIMATIC и SINAMICS, намиращи приложение в технологичните процеси
на всяко едно производство“, допълниха от Сименс.

ƒÂÌ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË ‚ —ÂÌÚËÎËÓÌ
На 11 и 12 октомври т. г. фирма Сентилион организира ден на отворените
врати в своя офис и производствена база, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. Програмата на събитието ще включва презентации на нови продукти и решения в електронния монтаж. Лектори ще бъдат Кирил Генчев –
Siplace, Дитмар Волперт – ERSA и Михаел Мюге от Viscom. „Във втория ден на
мероприятието гостите ще имат възможност да посетят нашето предприятие и да се запознаят с модерното технологично оборудване за производство на електронни модули и изделия в областта на медицинската техника,
системите за контрол и обработка на видеосигнали, телекомуникациите и
индустрията“, допълниха от Сентилион.

WAGO ÓÚÍË ÌÓ‚ ÓÙËÒ Á‡ »ÁÚÓ˜Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Представителството на немската компания WAGO разшири структурата
си в страната, откривайки офис в град Сливен, съобщи за Инженеринг ревю Мая
Иршик, маркетинг мениджър на представителството в България. „Офисът ни в
Сливен ще отговаря за бизнеса в Източната част на страната, ще създава и
поддържа контакти с клиентите ни от региона и ще предлага технически консултации. Благодарение на него ще бъдем по-гъвкави в провеждането на търговската и маркетинговата ни политика в страната. Освен това, ще оптимизираме възможностите за поддръжка на вече инсталирана техника на WAGO“,
коментира г-жа Иршик. „Новото ни подразделение ще се оглавява от инж. Койчо
Хазаев, който е уважаван специалист с голям търговски и професионален опит
в областта на електротехниката и сериозни контакти в бранша“, допълниха
от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Eaton ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 100-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
Мултинационалната корпорация Eaton отбеляза 100 години от своето основаване, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията у нас. „Основана като малка фирма през 1911 г., Eaton се разви и се превърна в глобална
компания за управление на електроенергията и лидер в енергийно ефективните
технологии, помагайки на клиентите си да управляват електроенергията безопасно и ефективно. Днес, четирите бизнес групи на Eaton - електрооборудване
и възобновяеми енергийни източници, компоненти за авиационната промишленост, леки и тежкотоварни автомобили, обслужват разнообразни международни пазари в над 150 държави по света“, заявиха от Eaton. „Придобиването на
водещи световни брандове в четирите сегмента помогна на Eaton да създаде
силна компания, обединена под една марка, предлагаща на своите клиенти пълна
гама от качествени продукти и цялостни решения за техните нужди. Компанията разполага и с центрове за научни изследвания и развойна дейност в Австрия, Китай, Финландия, Франция, Германия, Швейцария, Холандия, Великобритания
и САЩ, в които непрекъснато усъвършенства предлаганата продуктова гама и
разработва иновативни решения“.

Emerson Process Management ÔÓ‰ÔËÒ‡ ÌÓ‚Ó ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ò Shell
Shell и Emerson Process Management подписаха петгодишен рамков договор за
доставка на задвижващи механизми за двупозиционни вентили, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от офиса на Emerson Process Management у нас. „Съгласно
договора, Emerson ще бъде единственият доставчик на технологии за автоматизация на вентили на Shell и нейните филиали. Споразумението включва пневматични и хидравлични задвижващи механизми от гамата Bettis и електрически
и електрохидравлични устройства EIM. Освен доставката на нови компоненти,
компанията ще окаже и техническа подкрепа на Shell по отношение на вече
инсталираните задвижки в предприятията“, коментират от Emerson. Договорът
се базира на съществуващо споразумение, съгласно което Emerson е главен изпълнител в частта автоматизация при капиталови проекти на Shell. Компанията наскоро бе избрана и за глобален стратегически доставчик на измервателна техника за налягане, температура и дебит за нуждите на петролния гигант.

Caterpillar ÔË‰Ó·Ë ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Bucyrus International
Наскоро Caterpillar затвърди пазарните си позиции в минния сектор, като
придоби производителя на оборудване за открити и подземни мини Bucyrus
International. Транзакцията се оценява на около 8,6 млрд. долара и се очаква да
открие нови възможности за разширяване на пазара в развиващите се страни,
насочили се към подобряване на инфраструктурата и индустриализация на икономиката си. „Дори и днес в мините из целия свят нашите клиенти използват
багерите Bucyrus, за да товарят минните камиони на Caterpillar. Тази комбинация, както и вече обявеното значително разширяване на портфолиото ни и производствения капацитет, ще ни позволят да предлагаме още по-разнообразни
продукти и решения чрез дилърската си мрежа“, уточни Стийв Унинг, президент
на групата Caterpillar. Caterpillar ще премести централата за минната си техника в Саут Милуоки, Уисконсин, където е седалището на Bucyrus. В България продуктите на придобитата компания Bucyrus ще бъдат предлагани от оторизирания дилър на Caterpillar – Елтрак България.

CNC Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ Mazak ÓÚÎË˜ÂÌ‡ Ò Ì‡„‡‰‡ IDEA
На 30-ти юни т. г. официално бе оповестено награждаването на вертикалния
5-осен обработващ център Hyper Variaxis 630 на Mazak, съобщиха от Бимекс
Лимитид, представител на компанията у нас. Машината получи бронзова награда IDEA в категорията за търговски и индустриални продукти в тазгодишния
конкурс за промишлен дизайн. „Надпреварата, в която се включиха повече от
2000 участници, е спонсорирана от Обществото на промишлените дизайнери
на Америка (IDSA). Това е най-престижният конкурс за промишлен дизайн в Северна Америка, утвърден през последните 30 години. Сред главните спонсори са
списанията Business Week и Fast Company. Раздадени бяха 27 златни, 68 сребърни
и 96 бронзови награди. Всеки продукт бе оценен по критериите функционалност, ергономичност и естетичност. HYPER VARIAXIS 630 е единствената
металорежеща машина, получила награда на конкурса“, допълниха от Бимекс
Лимитид.

‘ËÏ‡ »Ì‰ÛÏ‡ÚËÍ ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на месец август т. г. фирма Индуматик развива дейността си
в нов офис на бул. Република в гр. Варна, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
компанията. „Новият офис се намира на леснодостъпно място от входа на
града, от автомагистрала Хемус и Западната промишлена зона. Освен удобна
локация, офисът предлага и голям брой паркоместа“, допълниха от Индуматик.
Компанията е специализирана в областта на индустриалните системи за автоматизация и предлага богата гама пневматични елементи, индустриална
арматура, пневматични инструменти, системи и решения за обработка на
насипни товари и др.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ıÌ‡ÚÓÌ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÙËÏ‡ Pilz
От 18 август т. г. Ехнатон е официален дистрибутор за България на германската фирма Pilz, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Фирма Pilz е утвърден доставчик на решения за автоматизация и машинна безопасност с приложение в металообработващата, опаковъчната, хранително-вкусовата, електронната, химическата промишленост, вятърната енергетика и много други. Компанията има 26 дъщерни дружества на всички континенти и повече от 30 години професионален опит в предоставянето на
надеждни решения за подобряване на безопасността в предприятията и оптимизиране на тяхната производителност“, заявиха от Ехнатон. „Фирма Ехнатон съчетава предимствата на добре познат системен интегратор и доставчик на решения за българския пазар. Подписаното партньорско споразумение е официална отправна точка на нашето сътрудничество и напълно съответства на очакванията и изискванията ни за бъдещ бизнес в България“, коментира по повод новото партньорство Валтер Айхнер, директор на австрийския клон на Pilz, отговарящ за българския пазар.

—ÓÓÍÓ‚ »ÌÒÚÛÏÂÌÚÒ Ò ÌÓ‚‡ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÍ‡ ÙËÏ‡
Отскоро Сороков Инструментс, специализирана в доставката на технически средства за автоматизация и инженеринг, разшири предлаганата гама с
изделия на Panasonic Electric Works. Компанията дистрибутира на българския пазар
широка гама релета и ключове на японския производител, компоненти за автоматизация – сензори, програмируеми контролери, сервоуправления, HMI дисплеи,
лазерни системи за маркировка, системи за визуален контрол, таймери, броячи,
температурни контролери, крайни изключватели, ECO power метри и др. „Продуктите на Panasonic Electric Works са конкурентоспособни на нашия пазар, благодарение на отличното качество, гарантирано чрез търговска марка от световна величина, конкурентни цени, универсалност на изделията, лесно внедряване и управление. Приложими са във всички сфери на индустриалния бранш. До
момента не са предлагани официално у нас“, заявиха по повод новото партньорство от Сороков Инструментс.

≈ÎÂÍÚ‡ œÓÏÔ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÙËÏ‡ Biorock
Отскоро Електра Помп е сертифициран дистрибутор за региона на гр. Варна
на продуктите на Biorock, съобщиха за списанието от Електра Помп. „Новият
ни партньор има дългогодишен опит в пречистването на отпадъчни води. Компанията е специализирана в малки пречиствателни станции без електричество
и подвижни компоненти. Системите са изработени от устойчива на атмосферни влияния и вода пластмаса (HDPE-високоплътен полиетилен) с изключително
дълъг живот. Принципът на преработка е уникален в сравнение с всички традиционни техники. При BIOROCK системите не се използва електричество. Преработването се извършва с естествен биологичен филтър, специално разработен
с BIOROCK технологията, базирана на действието на специфичен ензим. Ензимът
BIOROCK гарантира изключително краткосрочни срокове за активност и висока
надеждност на системата, дори и при дълги отсъствия. Характерна особеност
на системите е, че чистата отпадъчна вода отговаря на най-строгите изисквания и стандарти за качество и може да се използва повторно за напояване на
земеделски земи и градини“, допълниха от Електра Помп.

Rapid Granulator ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ò ·ËÓ„‡Á
Rapid Granulator, чрез своята американска компания-майка IPEG, подписа
джойнт венчър споразумение с компанията за чиста технология BioPrePlant,
съобщиха за списанието от Пластикс България, официален представител на
Rapid у нас. Договорът има за цел да обедини усилията на двете дружества в
областта на предварителното третиране на хранителни отпадъци. „Концепцията на BioPrePlant включва цялостна система за предварително третиране
на хранителните отпадъци и други мокри органични отпадъци. BioSep-технологията дава уникални предимства при превръщане на органичните отпадъци
в „зелена“ енергия. Тя разделя и премахва нежеланите материали като пластмаса, метал и други примеси, така че максималният размер на органичните
отпадъци да може да бъде превърнат във висококачествена биомаса. Технологията е резултат на петгодишно тясно сътрудничество между Rapid и основателя на BioPrePlant - Norsk Biogas от Норвегия. Оценена е чрез обстойни
тестове, в които повече от 170 000 тона хранителни отпадъци са превърнати в биомаса“, допълниха от компанията.

ÃÂÚÒÓ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ÌÂ‰Ë ÚÓ¯‡˜ÌÓ-ÔÂÒÂ‚ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ ¿Ò‡ÂÎ ÃÂ‰ÂÚ
Наскоро Метсо България пусна в експлоатация ново трошачно-пресевно
оборудване в Асарел Медет, съобщиха от компанията. Оборудването е част
от проекта за модернизация на корпус Ситно трошене по европейска програма Конкурентоспособност. „В обема на доставка влизат конусна трошачка
НР800, конусни трошачки НР4 и пресевни машини. Очакваните резултати са
повишение на капацитета на цеха и подобрение на изходната зърнометрия,
водещи до цялостно увеличаване на производствения капацитет на фабриката“, допълниха от Метсо България.

12

септември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2011

13

Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÎÙË‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Отскоро фирма Елфида предлага на българския пазар специална технология
за преработка на отпадъчни води с приложение в предприятия за производство на цимент, изгаряне на боклук, инфраструктурни обекти и жилищни сгради. „Технологията е резултат на научни разработки на няколко европейски
университета и специалистите от Air-Technique Franco-Suisse, които успяха да
превърнат тинята от отпадъчните води в гранулат без бактерии, миризма
и без съдържание на диоксини и халогенирани въглеводороди. Подобна концепция е особено подходяща за общини и региони с относително ниско ниво на
натрупване на тиня от отпадъчни води. Гранулатът има горивни показатели,
близки до тези на пелетите и може да се използва за премахване на неприятни
миризми в някои производства“, заявиха от Елфида.
„Така необходимите при досегашните технологии силози за гниене, сгъстяване, обезводняване и изсушаване на тинята отпадат, а по изчисления на участващите университети, новата технология може да доведе до намаляване
на разходите за обработка в размер от 40 - 55%“, допълват от компанията.

≈ÍÒ·ËÚ ‚ÌÂ‰Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ
Наскоро фирма Ексбит внедри система за централизиран мониторинг и
контрол в КонтурГлобал Марица Изток 3, съобщиха от офиса на компанията.
„На базата на дългогодишния си опит при внедряване на PLC/SCADA системи
и като системен интегратор реализирахме този проект на високо експертно
ниво с GENESIS32 и BizWiz - SCADA/HMI пакети за автоматизация и бизнес
интелигентност на ICONICS. Внедрената система интегрира данните от
главната система за управление на блоковете SPPA-T2000 Siemens и всички
подсистеми в централата, като осигурява динамична визуализация, архивиране, управление на алармите и централизиран редундантен достъп до OPC данните от всички системи (над 8000 променливи). Сред останалите функционални характеристики на системата са WebHMI сървър за отдалечена свързаност на PC „тънки клиенти“ в интернет/интранет; визуализация на еталонните и реалните стартови профили на блоковете; „First Out“ функция за анализ
на алармите от блоковете и релейните защити на генераторите чрез гейтуей контролери с OPC UA сървъри; SMS оповестяване и др.“, заявиха от Ексбит.
Партньор и подизпълнител на Ексбит при интеграцията на генераторните
защити в системата бе фирма Логисофт.

ŒÃ»Ã ‚˙‚Â‰Â ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÌÓ‚‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‚ ¿Ò‡ÂÎ ÃÂ‰ÂÚ
В началото на месец септември т. г. фирма ОМИМ въведе в експлоатация
тестова инсталация към 8-ма мелница в Мелничното отделение на Асарел
Медет, съобщи г-н Вакавлиев, управител на ОМИМ. „Инсталацията бе изпълнена с четири броя сита на американската компания Derick Corporation, на която
сме представител за България. Тестът се състоеше в замяна на хидроциклонирането при класиране на рудата преди подаване във флотация, при затворен
цикъл на смилане със сита за мокро пресяване, предназначени изключително за
класиране на фини фракции“, заявиха от ОМИМ.
„Разработеното и внедрено от Derick петдеково сито постига висока
ефективност по отношение на качеството на разделяне (95 - 98%) с многостранен ефект. Резултатът е рязко намаляване на рециркулационния товар,
на пресмляната руда, респективно - на шламовите фракции и освобождаване
на обем в мелниците и флотационните клетки. Статистиката сочи, че периодът на възвръщаемост на инвестицията във внедряване на ситата е между
5 и 8 месеца“, допълни г-н Вакавлиев.

√‡ÎËÍ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÎËˆÂÌÁË Á‡ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ Ì‡ —¿Ã ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ PEPS
Лаборатория CAD/CAM/CAE в индустрията към Технически университет София ще получи за новата учебна година лицензи за работни места на CAM
системата PEPS, съобщиха от фирма Галика, техен представител за България.
Компанията ги предоставя безвъзмездно, съвместно с производителя на софтуера, немската фирма САМТЕК. „Надяваме се, че ще бъдем полезни на бъдещите инженери и съвместно с екипа на университета ще успеем да популяризираме софтуера PEPS тук“, коментират от Галика. „САМ е абревиатура на
Computer Aided Manufacturing, което в превод на български означава „Подпомогнато от компютър производство“. Това е компютърна програма, която максимално облекчава създаването на работни програми за различни производствени машини. Преводът на работните програми на машинен език се извършва посредством специален модул, известен като „постпроцесор“, специфичен за различните машинни езици и модели машини. Въпреки че е широко
употребявана в Европа, САМ системата PEPS е почти непозната на българския пазар. Основно нейно преимущество е използването на предварително
подготвени постпроцесори, създадени заедно с производителите на машините, които те обслужват. Едно от най-честите приложения на PEPS е за създаването на програми за машини за нишкова ерозия“, разказват те.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Schneider Electric ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë „‡Ï‡Ú‡ Harmony XB5R
Schneider Electric представи новата гама безжични и без батерия бутони
Harmony XB5R, съобщиха от офиса на компанията. „Разработени специално за
поддържане на високо ниво на производителност при индустриални приложения, новите безжични бутони без батерия са лесни за монтаж и употреба
както в нови, така и в съществуващи системи за бутилиране, опаковане и
конвейерни линии. Безжичната технология спестява на инсталаторите необходимостта от прокарване на кабели през конструкцията на машината, както и кабел за свързване на бутона към електрическото табло“, заявиха от
Шнайдер Електрик България.
„Концепцията за управление осигурява на операторите допълнителна свобода и мобилност – бутоните могат да бъдат задействани от разстояние 25100 м, в зависимост от монтажа. Гамата се предлага в „plug and play“ пакети,
съдържащи предавател и приемник. В допълнение, офертата включва външна
антена за подобряване на предаването на сигнала и ергономична кутия за
отдалечено използване, а за PLC приложения - и програмируем приемник с четири PNP изхода“, допълниха от компанията.

ÕÓ‚Ë ‰‡Ú˜ËˆË Á‡ ‚‡ÍÛÛÏ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Àƒ
Фирма ЛД представи обновена гама дигитални датчици за вакуум и налягане, които имат широко приложение в пневматичните системи. „Сериите
SWDN и SWCN, производство на Camozzi, Италия, се характеризират с висока
точност, атрактивна цена, практичност и лесна употреба. Използват се за
индикация и контрол, като позволяват настройка на гранични стойности на
съответните параметри и помагат за оптимизиране работата на машините и икономии на енергия и други ресурси. Компактните размери и ниско тегло
дават възможност за монтаж директно до необходимата точка на измерване
при автоматизирани и роботизирани системи“, заявиха от ЛД.
„Артикулите са проектирани да отговарят максимално на разнообразните
изисквания на клиента. Портфолиото включва различни изпълнения – с два
независими дискретни изхода (PNP) и/или аналогов изход (1-5V DC), както и
версии с различни обхвати от -1 bar до 10 bar. Дисплеят е дигитален, триразряден, с индикатори за състоянието на изходите. Точките на сработване и
хистерезисът се настройват удобно с мембрани бутони“, допълниха от компанията.

‘ËÏ‡ EÒÂ- ÂÍÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ Ô˙ÊÂÌÂ
Отскоро Есе-Кекс предлага на нашия пазар нова технология за обработка на
продукти за хранително-вкусовата промишленост, съобщиха от офиса на компанията. „Технологията с пържене под налягане запазва естествените качества на продуктите и снижава разходите на електроенергия. При обработката се използва до седем пъти по-малко мазнина, като вградена система за
филтриране поддържа високото й качество през целия период на употреба.
При фритюрниците под налягане точката на кипене е по-висока, което удължава живота на мазнината неколкократно и позволява на соковете в продукта да се загреят над 100 °C. Това спомага за по-бързото му сготвяне при
относително по-ниска температура“, коментират от Есе-Кекс.
„Целта на мазнината при готвене е да предаде топлината на продукта и
по възможност да не стане част от него. При пърженето под налягане, продуктът не се пропива с мазнина - за разлика от нормалните фритюрници,
където освен загуби на мазнина се получава висококалоричен и не толкова
здравословен продукт“, допълват от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Microchip ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
Наскоро Microchip представи LDO регулатори MCP1754/MCP1754S, предлагащи висок коефициент на отказ на захранване от 70 dB при 1 KHz и максимален изходен ток от 150 mA, при температура на прехода от 125 °C. „Двата
модела LDO регулатори предлагат високо входно напрежение от 16 V, диапазон на изходни напрежения от 1.8 до 5.5 и толеранс на изходното напрежение
от ±2% в целия температурен обхват. MCP1754 осигурява допълнителни функции като входен сигнал за изключване и изходен сигнал при установяване на
добро захранване, а MCP1754S е базовата версия на регулатора“, заявиха от
компанията. „LDO регулаторите са подходящи за употреба в различни проекти като например GFCI и AFCI прекъсвачи, захранващи адаптери за автомобилостроенето, мобилни комуникационни устройства, медицинска електроника
и др. Високият коефициент на отказ на захранване на тези прибори им позволява да отговарят на необходимостта за съвместими LDOs за отстраняване
на шумовете в чувствителни електронни схеми. Многообразието от различни варианти за изходно напрежение и малките размери на регулатора намаляват размерите и разходите за изработка на крайното устройство, като същевременно увеличават неговата гъвкавост и многофункционалност“, допълниха
от Microchip.

‘ËÏ‡ ¬ËÚÂı ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ ËÏÔÛÎÒÂÌ Á‡ı‡Ì‚‡˘ ·ÎÓÍ
От месец септември т. г. лабораторията за развойна дейност в областта
на индустриалната електроника Витех предлага на българския пазар стабилизиран импулсен захранващ блок. „Импулсният захранващ блок е конструиран за
захранване на електронна апаратура, работеща с напрежение 24 V DC. Максималният изходен е 300 mA, при изменение на входното напрежение от 85 V до
265 V AC, в температурен диапазон от -20 до 70 °C. Предназначен е за монтаж в табло на DIN шина 35мм.“, заявиха от Витех.
„Витех, в сътрудничество в 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.

HEIDENHAIN ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ó TNC ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Á‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë
Ï‡¯ËÌË
На предстоящото изложение EMO 2011 в Хановер, Германия HEIDENHAIN
ще представи нов модел управление от серията TNC, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от ЕСД България - представител на компанията у нас. „Моделът
TNC 640 е първото фрезово управление на HEIDENHAIN, което предлага като
опция извършването на стругови операции на фрезова машина. Тази опция
осигурява мултифункционална обработка на детайла. За работа с TNC 640 не
са необходими нови допълнителни знания. Операторът трябва само да въведе всички програмни стъпки за струговите операции в диалогов режим, както се въвеждат и фрезовите операции. Потребителският интерфейс е оптимизиран, което осигурява на потребителя допълнително удобство при
програмиране, по-ясно представяне на функциите, както и повече текуща
информация на екрана. Управлението разполага и с нов дизайн“, заявиха от
ЕСД България.
„Новост в портфолиото на HEIDENHAIN са и сензорите за измерване на
детайли TS 460 и инструменти ТТ 460, които позволяват трансфер на данни
по инфрачервен или по радио интерфейс“, допълниха от компанията.

‘ËÏ‡ SAUTER ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ ÍÓÌÚÓÎÂ
Швейцарският производител на компоненти за сградна автоматизация
SAUTER лансира на българския пазар нов контролер, съобщиха от офиса на
компанията. „Новият SAUTER EY-AS 525 отговаря на най-високите стандарти за интеграция и разполага с функции, заложени като стандарт за адаптивни алгоритми и енергийна оптимизация. Контролерът представлява
вертикално и хоризонтално отворена система - перфектен интерфейс за
цялостна концепция, независимо от производителя“, заявиха от SAUTER.
„Благодарение на различните комуникационни модули съществуващи системи (M-Bus, Modbus, LON и т. н.) могат напълно да се интегрират в една цялостна BACnet /IP среда. В допълнение към вертикалната интеграция, SAUTER EYmodulo 5 и BACnet/ IP позволяват да се създаде основа за изграждане на управление за всички подсистеми - от приложения за индивидуален стаен контрол,
до системи за контрол на достъпа, пожароизвестяване и алармени системи“,
допълниха от компанията.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

—ÚÛ‰ÂÌÓ, ÒÚÛ‰ÂÌÓ...
ÚÓÔÎÓ, ÚÓÔÎË˜ÍÓ...
Като че минусовите проценти при сравняване състоянието на българската индустрия (и не само на нея) с
предходни периоди станаха нещо съвсем нормално. Низходящото й развитие вече не прави впечатление никому
и не е обект на коментар, включително и на редакционния на сп. Инженеринг ревю. Обаче… данните на официалния български източник на статистически данни – Националния статистически институт, за развитието на
промишлеността у нас бележат лекичко затопляне - от
септември 2010 г. до юли 2011 г. трендът вече не е
минусов. Въпреки че ръстът е мижав, особено сравнен с
нивата опреди кризата, голямата дупка на графиките,
която нарисува 2009 г., май изглежда зад нас….
Съгласно публикуваните от НСИ в началото на този
септември данни, "календарно изгладеният индекс на промишленото производство" е с 6.2% повече през юли 2011
в сравнение с юли миналата година. Този ръст не говори
за нищо гладко в трудното битие на заводите днес, тъй
като през февруари 2011 производството беше нараснало с 15.4%. Но е показател, че за предприятията, реализиращи 97% от оборота на цялата промишленост у нас,
нещата като цяло започват да се затоплят.
Според същия доклад на националната статистика,
през юли най-топло е в било в добивната промишленост,
където ръстът спрямо миналата година е цели 10.3%. В
минната и добивна индустрия, която в началото на тази
година беше Във фокус на списание Инженеринг ревю, найпостоянен е ръстът на сектор добив на въглища, който
от началото на годината демонстрира завидни нива на
растеж, с пик през април – 101.6% индекс на промишлено
производство. Добивът на метални руди едва през юли
излезе на плюс (5.7%), след месеци с двуцифрен спад, което специалистите обясняват с реализация на задържана продукция вследствие на ниски към момента борсови
цени на металите.
Друг сектор, който традиционно се радва на топъл
климат, е енергетиката с възход към юли т.г. от 22.3%
спрямо началото на отчитането на този индекс през
2005 г. Според НСИ, производството и разпределението
на електрическа и топлоенергия и газ е със 7.4% повече
през този юли, в сравнение с миналогодишния. Преработващата промишленост е нагоре с близо 6%, респективно.
Най-голям мраз цари в производството на текстил
(-16.6% през юли 2011 спрямо юли 2010), като текстилната промишленост у нас произвежда едва 63.8% от нивата, достигнати през 2005 г. Рецесията в цигарената
индустрия, точно в навечерието на приватизацията на
Булгартабак, е с индекс за юли 2011 от -8.3%. Много
ледено е положението в секторите Ремонт и инсталиране на машини и оборудване – спад с 32.3%, като минусът там е за пети пореден месец.
В контраст със студа в тези сектори, НСИ публикува
данни за рекорден месечен износ от 3,59 млрд. лв. през
юли 2011 г., като ръстът на годишна база е с 21%, докато вносът расте с 14% на годишна база до 3,49 млрд. лв.
Налице е излишък по търговския баланс в размер на 99
млн. лв. за юли 2011 г., като в последните три години е
бил минус и то голям (-1,5 млрд. лв. за юли 2008 г.) Тазгодишният юлски износ е първият, който надвишава
експорта от юли 2008.
Изглежда има мотиви за отлепянето от дъното на
блатото. Но е добре да не скачаме пред коня, защото
скоро няма пак да бъде 2008 г., а пък Сорос вещае втора
финансова криза, този път с епицентър Европа….
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а втори пореден път, Международен панаир Пловдив, съвместно с
Българската минно-геоложка камара,
организират специализираното минно изложение „ИНТЕРМИН ЕКСПО
2011 – Всичко за добивната индустрия“ в рамките на Международен
технически панаир от 26 септември до 01 октомври т. г. „Изложението отново ще събере на едно място
ключови представители на минната
индустрия в страната и чужбина и
ще даде възможност за обмяна на
опит и достигане до аудиторията,
необходима за успешен бизнес“, категорични са организаторите. „Ето
защо е важно компаниите да бъдат
част от това специално събитие“,
допълват те.
Основните браншове, поканени за
участие в тазгодишното издание, са:
добив на подземни богатства; геологопроучвателна дейност; проекти-
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ране и минно строителство; доставчици
за минната индустрия; търговия с минерални суровини; браншови организации.
„В годината, в която Българската минно-геоложка камара
отбелязва своя 20-годишен юбилей,
основен акцент на „ИНТЕРМИН ЕКСПО 2011“ ще бъде устойчивото развитие и иновации. Изложителите ще
имат възможност да представят
своите идеи и проекти в тази област пред стотиците хиляди посетители на панаира и пред професионалистите в бранша.“
Миналогодишното първо издание,
провело се от 27 септември до 02
октомври 2010 година, привлече
като участници общо 9 компании,
предлагащи машини и оборудване за
добив на полезни изкопаеми, такива,

които се занимават с геологопроучвателна дейност, проектиране и
минно строителство, както и доставчици за минната индустрия и
търговия с минерални суровини.
Като част от съпътсващата програма, през първите два дни на изложението се проведе и международна
конференция на тема „Устойчиво
развитие на минната индустрия в
Централна и Източна Европа“, организирана от ЕВРОМИН, Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма и Българската минно-геоложка камара.
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а 16 юни т. г. в гр. Пловдив се
проведе семинар, посветен на последните нововъведения в производството на инструментална екипировка, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от фирма Meusburger.
„Организатори на съвместното
събитие бяха представителите на
фирма Hermle (производство на 3-, 4и 5-осеви обработващи центри), фирма Guehring (производство на ротационни металообработващи инструменти), фирма Meusburger (стандартизирани елементи за инструментална екипировка) и фирма DiTra
(представители на Solid Works за
България). На семинара бяха поканени
фирми от цяла България, занимаващи
се с металообработване и по-конкретно с изработването на инструментална екипировка“, заявиха от
компанията.
„Благодарение на широкия спектър
представени продукти, гостите
имаха възможност да получат информация за целия цикъл, свързан с про-
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изводството на инструментална
екипировка“, допълниха организаторите.
„В рамките на семинара беше
представена новата концепция МТ
(струговане + фрезоване) на фирма
Hermle“, разказват от компанията.
„Тя позволява с едно закрепване на
детайла да се извършват 5-осеви
стругови и фрезови операции. Струговането се извършва чрез напълно
интегрирана въртяща се NC-маса,
която при модел С 42 U MT се върти
с до 800 об./мин. Допълнителната
опция за струговане по никакъв начин не нарушава възможностите за
5-осево фрезоване на известните с
високата си прецизност и качество
обработващи центри Hermle," допълват те.
Като основни предимства на концепцията, от компанията посочват
пестенето на време, по-високата
прецизност, използването на по-къси
инструменти за струговане, както
и струговането под произволен ъгъл
на наклон на А-ос.

„Основната новост, която
Мeusburger представи, е гамата
стандартизирани елементи в
областта на щанците - в това число пакети, водещи елементи, заготовки, отрезни елементи и други“,
споделиха от компанията. „Предимствата на тези продукти са използваните висококачествени отгряти
западноевропейски стомани, постоянната наличност и най-кратките
срокове на доставка в България“, коментираха те.
Като част от програмата,
присъстващите се запознаха и с
металообработващите инструменти на Guehring и CAD/CAM програми
на DiTra.
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В производството са внедрени редица иновативни решения

Œ

т началото на м. юни т. г. функционира вторият завод за сухи строителни смеси на компанията Вебер
в България. Производството се намира в община Аксаково, на площ от
22 дка, а годишният му капацитет
възлиза на 50 000 т. Инвестицията
в новото производство е 6.5 милиона лева, машините са производство
на Сен Гобен.
На официалната церемония по откриването присъстваха посланикът
на Франция, Негово превъзходителство Филип Отие, министърът на
регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, председателят на съвета на директорите
и главен изпълнителен директор на
концерна Сен Гобен - Пиер Андре дьо
Шалендар и управителят на Сен Гобен, направление Вебер в България инж. Снежана Семова.
„Като производител ние сме поели
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ангажимент да въвеждаме екологично чисти технологии, да използваме
гарантирани от нашите доставчици
суровини, да предоставяме решения,
с които подпомагаме спестяването
на природните ресурси“, заявиха от
компанията-инвеститор. „Иновативните решения, използвани в новия завод, са изцяло екологично чисти, съобразени с Вебер стандартите. При
производствения процес не се използва вода и всички отпадъчни материали се рециклират изцяло. Инсталирана е и високоефективна система за
обезпрашаване на въздуха в производството. Вебер е компания, която развива и произвежда продукти, които
са абсолютно съобразени с нуждите
на местния пазар“, допълват те.
„Тази инвестиция дава възможност на Сен Гобен, направление Вебер да бъде единствената компания
в България, която разполага с две
собствени производствени бази за

сухи строителни смеси, разположени така, че да можем да обслужваме
изцяло нуждите на строителния пазар, осигурявайки по-бързо и по-качествено обслужване“, коментира инж.
Снежана Семова.
„Няма съмнение, че Сен Гобен, направление Вебер в България ще допринесе пълноценно за реализиране на
амбицията ми Сен Гобен да стане
„Референция за устойчиво развитие
на сградния фонд“, посредством
„Habitat“ стратегията, защото навсякъде по света този пазар има
перспективи“, сподели председателят на съвета на директорите и
главен изпълнителен директор на
концерна Сен Гобен, г-н Пиер Андре
дьо Шалендар.
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Джулио Белафанте, управител на ФамателРози,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Белафанте, бихте ли представили пред читателите на сп. Инженеринг ревю
фирма ФамателРози и вашите чуждестранни
партньори?
ФамателРози бе създадена през месец септември
2010 г. като български филиал на компаниите Famatel Испания и Rosi - Италия. Двете фирми произвеждат електроматериали за индустрията и бита и си сътрудничат в продължение на десет години. Фамател е основана през 1991 г. като независима фирма, чиято компаниямайка се радва на високо признание в металургичния
сектор и богат опит, натрупан в продължение на двадесет години. Понастоящем, компанията има две производствени бази с покрита площ над 12 000 кв. м, оборудвани с най-модерни технологии. Фамател присъства в
над 35 страни като утвърден партньор в електроенергийния сектор.
Италианската фирма Rosi е създадена като малка компания през 1975 г., но благодарение на високото каче-
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ство на предлаганите
продукти и успешната
си маркетингова стратегия, скоро достига
структура, която успява да задоволи очакванията на все
по-сложния и постоянно променящ се пазар. Компанията
разполага с производствена площ от 4000 кв. м. в подножието на Aпенино Емилиано. Както Famatel Испания,
така и Rosi Италия смятат България за стратегическа
страна не само заради географското й положение, но и
в перспективата на един бъдещ икономически напредък.
Поради тези причини решиха да открият филиал в Пловдив с добре зареден склад, който да успее да удовлетвори всички изисквания на нашите дистрибутори.
На каква пазарна и търговска структура залагате в момента?
За момента сме представени на българския пазар с
филиала в Пловдив, но чрез нашите дистрибутори
присъстваме в цялата страна.
Кои продукти от портфолиото си лансирате
приоритетно на българския пазар и за кои сектори на индустрията са предназначени?
Продуктовата ни гама обхваща над 5000 продукта.
По отношение на индустриалния бранш сме фокусирани
върху предлагането на промишлени табла с висока степен на защита, разпределителни шкафове за строителни обекти, разпределителни колони за монтаж на земя,
индустриални щепсели и контакти, разпределителни
табла за вграден и открит монтаж, кутии, шкафове и
аксесоари за табла, влагозащитени клемни кутии, разклонителни кутии за вграждане и др. Новост в гамата
ни е актуализираната версия на софтуера за конфигуриране на електрически табла AquaSoft V.11, която включва нови възможности за електрификация и допълнителни функционални характеристики.
Компанията ни е специализирана и в продуктите за
изграждане на електроинсталации в жилищни, обществени, търговски и административни сгради. През лятото
сключихме договор с проектанта, отговорен за строителството и поддръжката на МОЛ Варна и Монди Груп,
Стамболийски за доставка на разпределителни табла.
ФамателРози се ангажира директно с доставката на
продуктите и необходимата техническа помощ. Освен
електроразпределителни табла предлагаме на нашите
клиенти и богата гама кабелни канали, ключове и контакти, подвижни щепсели, контакти и адаптори, както
и системи за организация на работните места в офиси.
В момента приоритетно лансираме на пазара новата
ни серия водоустойчиви ключове и контакти IP-55, наречена „Aquant“. Серията е произведена от специален, двойно инжектиран материал, гарантиращ максимално висока степен на защита.
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Димитър Илчев,
главен мениджър и председател
на надзорния съвет на Eвромаркет Груп,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Илчев, на кои пазари основно реализирате продукцията си в момента – строителния, инфраструктурния
или индустриалния?

Евромаркет Груп е лидер на пазара
на индустриално оборудване и строителна техника, като отделните ни
фирми заемат съответно лидерски
позиции в своите направления. Естествено, пазарът въздейства на различните бизнес направления по различен начин. През 2010 г. и първата
половина на 2011 г. бизнесът с индустриално оборудване (инструменти,
компресори, генератори, подемнотранспортна техника, заваръчна
техника, металообработващи машини) като цяло беше с по-позитивни
трендове в сравнение със строителната техникa. С днешна дата, навсякъде наблюдавам позитивни признаци, някои пазари се развиват побързо и по-добре, други – с по-спокойни темпове. Там, където няма ръст
обаче, има ясен стабилитет. В момента реализираме нашите машини както в инфраструктурното строителство, така и в индустрията. Единствено, по отношение на бизнеса с
техника във високото строителство, бихме желали повече. Но всичко
това е днес. Ако световната икономика изпадне отново в рецесия, нещата най-вероятно ще се променят.
Евромаркет Груп има 8 регионални офиса у нас и 11 дъщерни
дружества в други европейски
страни. Смятате ли да доразвиете пазарната си структура и в каква посока?

Като цяло не смятаме да разширяваме структурите си. Стратегията ни за развитие е в посока повишаване ефективността на работа
на нашите служители, подобряване
на качеството на обслужване на клиентите и на бизнес процесите, т. е.
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ще се развиваме интензивно, а не
екстензивно.
Целта ни е да работим за постигане на още по-голяма устойчивост,
по-голяма ефективност, да осигурим
още по-качествено сервизно обслужване, още по-къси срокове на доставка на техниката за нашите клиенти,
да осигурим максимална бързина на обслужването им и минимален престой
на доставените от нас машини.
Въпреки това, около нас винаги се
случват структурни неща. Например,
наскоро преместихме регионалния си
офис от Севлиево във Велико Търново, осигурявайки по този начин полесен достъп до всички клиенти в
региона на Централна Северна България.
Как оценявате настоящия бизнес климат в България и в останалите страни, в които сте
представени?

В момента Евромаркет е мултинационална компания и оперира в 6
страни - България, Украйна, Сърбия,
Македония, Черна гора, а отскоро и в
Румъния (бизнесите в Словения и
Хърватска в момента са замразени).
Бизнес климатът в различните страни е различен, което прави самия
бизнес различен. Ако кажем за България, че е със средноголеми перспективи за ръст, с неголям общ размер
на пазара (говоря само за нашия бизнес – бизнесът с машини, техника,
инструменти и с консумативи), то
в Украйна бизнесът е по-голям като
размер и с по-големи възможности за
развитие. Макар че бизнес климатът
като цяло не е толкова стабилен.
От друга страна, на Сърбия й предстои да влезе в ЕС, което може да
доведе до изключително голям ръст
на бизнеса, т. е. да има бум (въпреки
че като икономика и размер на бизнеса е по-слаба дори от България).
Македония е много особена държа-

ва. Въпреки очакваните политически
"дрязги" на национална основа, икономиката, макар и неголяма, а също
така и бизнес климатът, са много
стабилни в момента.
Очаквам, че румънският пазар ще
бъде стабилен и подобен на българския като размер, или малко по-голям.
Бихте ли посочили някой от
новите мащабни проекти, който започвате?

При нас винаги се случват нови
неща. Взехме стратегическо решение да навлезем в бизнеса с машини,
свързан с осъществяване на екопроекти. Създадохме ново бизнес направление, с което имаме амбиции да
станем лидери в бизнеса с техника
за рециклиране и обработка на битови и промишлени отпадъци, с техника за експлоатация на сметища и
депа за отпадъци, и други подобни.
Считаме, че наша особено важна
мисия е да бъдем съпричастни към
зелените идеи и политиките, отговарящи за природата и опазването
на околната среда.
Кои са ключовите фактори за
успех във вашия бизнес?

Сред основните фактори за успеха на една компания е да бъде ориентирана към клиента, независимо от
бранша. Особено важно е да разбираш нуждите, плановете, желанията
на клиента и на тази база да даваш
правилните за него решения. На второ място, не можеш да имаш успех,
ако не си експерт в бизнеса. Трябва
да си 100% професионалист в работата си. Важно е служителите на
компанията да бъдат на необходимото експертно ниво и да дават верните решения. Друг фактор за успех
е компанията да има твърд ангажимент към клиента след продажбата
на техника, т. е. да осигурява и организира следпродажбен сервиз – качествено и дългосрочно.
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œ‡Á‡˙Ú Ì‡ CNC Ï‡¯ËÌË
Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ
‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡
инж. Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Стоянова, наскоро Булмакметал бе домакин
на семинар, посветен на технологичните новости при металорежещите машини. Какви
иновативни концепции представихте в рамките на събитието?

Семинарът бе фокусиран върху продуктовата гама на японската корпорация Okuma, която прилага много
иновативни решения във всички нови
модели машини. Сред представените
концепции бяха програмируемото изключване на спомагателните устройства, когато не се използват (помпи,
стружкотранспортьор и др.), както
и Thermo-Friendly концепцията за енергоспестяване, подходяща за производителите на детайли, изискващи
точна механична обработка в рамките на няколко микрона. Интерес предизвика и PREX моторът на OKUMA,
осигуряващ значителни икономии на
енергия и емисии на CO2. В сравнение
с безчетковите мотори, роторът на
PREX има 2 пъти по-малък инерционен
момент, което дава възможност за
бързо ускорение или забавяне. Мощността може да се контролира прецизно в широк оборотен диапазон, подобно на асинхронен двигател. В сравнение с конвенционалните AC двигатели със същия размер, PREX дава до 30%
по-висока плътност на мощността и
постига максимално к. п. д. от около
95%, без загряване при максимално
натоварване.
OKUMA предлага и иновативен
софтуерен инструмент Machining
Navi. Всеки механик познава специфичния звук на инструмента, който се
измъчва от вибрации при обработка
в несъвършени условия. Софтуерното
постижение Machining Navi за системата за управление OSP-P200 на
OKUMA анализира звука от механичната обработка и или настройва автоматично скоростта на шпиндела,
или подсказва на екрана оптималната скорост, която операторът може
да изберете с едно докосване на екрана. При използването на Machining
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Navi се подобрява качеството на обработваната повърхнина и се удължава животът на инструмента.
Откога предлагате машините
и системите за управление на
Okuma и как се възприемат те
на българския пазар?

Булмакметал предлага стругове,
мултифункционални машини и обработващи центри Okuma от 2005
година. Марката е синоним на точност, якост и надеждност. В България се намират машини Okuma, които работят безотказно повече от
20 години.
Системата за управление OSP се
произвежда от Okuma и се влага само
в нейните машини. В началото ни
беше доста трудно да убедим клиентите да се доверят на непозната за
тях система. Но, постепенно, с увеличаване разпространението на машините Okuma, този факт все помалко влияе на решението за покупка.
В продуктовата ви гама
присъстват и обработващи
центри на един от големите
тайвански производители She
Hong Industrial. Успявате ли да
ги наложите на българския,
гръцкия и македонския пазар, за
които сте официален дистрибутор, и каква е ситуацията в
момента на съседните пазари?

Обработващите центри Hartford,
производство на She Hong Industrial,
са с много високо качество за цената си. Въпреки това ни е много трудно да ги наложим поради множеството тайвански и китайски производители, представени на българския
пазар. Гръцкият пазар прие много
добре марката Hartford, но тази година там не се продава почти нищо,
по разбираеми причини. Македонският пазар е наша предстояща задача.
Засега предпочитаме да се фокусираме в България.
Какво е мнението ви за българския пазар на металорежещи и
металообработващи машини и
как виждате развитието му в
бъдеще?

В момента има леко раздвижване
на пазара в положителна посока.
Според мен това се дължи най-вече
на ОП Конкурентоспособност. Благодарение на новите, по-високопроизводителни машини фирмите намаляват разходите си и могат да продават по-добре продукцията си. Но все
още по места е пълно с много стара
техника, която функционира само
благодарение на старите майстори.
Ако днес не положим усилия за обучение на млади кадри, утре няма да
можем да продаваме машини, съответно, и да произвеждаме конкурентна продукция.
Отскоро Булмакметал оперира
в нов офис. Каква бяха основанията ви за инвестицията и
какво друго включват плановете ви за компанията?

Преместването ни в нов офис
беше наложително по няколко причини. Увеличихме малко персонала и
стана невъзможно да обитаваме
офис в центъра на София без осигурено паркиране. До края на годината
предвиждаме още назначения и подобряване на организацията на фирмата. Целта ни е да осигурим по-добро
обслужване на клиентите ни - настоящи и бъдещи. В по-дългосрочен план
имаме намерение да вложим повече
усилия в обучението – в нашия офис,
при клиента и под формата на семинари.

септември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2011

33

ËÌÚÂ‚˛

–‡Á¯Ëˇ‚‡ÏÂ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Кирил Гитев, управител на Хидротек,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Гитев, бихте ли
представили пред читателите на сп. Инженеринг ревю
фирма Хидротек?
Фирма Хидротек е основана през
2007 година с цел да предлага хидравлични системи за товарни автомобили. От 2010 година насам фирмата разширява дейността си и в
областта на хидравличните елементи и системите за индустриално
приложение. Днес Хидротек се радва
да бъде доставчик на най-големите
производители на хидравлични компоненти и системи като М+С Хидравлик, Капрони, Хидропневмотехника, Бъдещност. Наша основна цел не
е просто да реализираме продажба,
а да предложим цялостно и адекватно решение на клиента. Стремим се
да предлагаме продукти с безкомпромисно качество на конкурентни
цени.
Какви изделия включва производствената ви гама и за кои
сектори на индустрията са
предназначени?
Богатата ни продуктова гама
включва: хидравлични зъбни помпи,
аксиално-бутални помпи, хидравлични клапани, хидравлични цилиндри
телескопични и двойнодействащи,
хидравлични разпределители, пластинкови помпи, хидромотори, хидравлични агрегати, винтови компресори за насипни материали, хидравлични филтри и филтриращи системи.
Предлаганият от нас асортимент
е приложим в сектори като: мобилни машини (транспорт), селско стопанство, строителство, корабостроене, машиностроене, енергетика,
автомобилостроене.
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Освен изделия собствено производство, предлагате и
хидравлични системи на утвърдени световни производители. Как се приемат
продуктите им на
българския пазар и в
какво се изразяват
техните конкурентни предимства?
Болшинството
от
тези продукти са на утвърдени световни производители, ето някои
имена: Blackmer-Mouvex; Interpump
Hydraulics; Hydroven; HS PENTA; MP
Filtri, М+S Hydraulic, CAPRONI,
BADESTNOST. Освен продуктите родно производство, предлагаме продукти от Италия, страна със завиден
опит в хидравликата. Продуктите
се приемат много добре, тъй като
българският потребител е ценител
на качеството, но, разбира се, на
разумна цена, нещо, което успяваме
да предложим. В условията на криза
се е случвало потребителите да
правят компромис с качеството за
сметка на цената, но ние не сме
изневерявали на принципите си, което в крайна сметка винаги е водило
до удовлетвореност на клиента.
Посочете някои от новите
предложения в продуктовата
си гама?
Горди сме, че бяхме удостоени с
честта да представляваме новия
винтов компресор за насипни материали, директно монтиран на скоростната кутия на камион. Компресорът
е съвместен продукт между френската MOUVEX и италианската
HYDROCAR. Компресорът е един-

ствен по рода си в световен мащаб,
а Хидротек е представител за България. Теглото му е 70% по-малко от
стандартен такъв. Има много ниски
експлоатационни разходи, компактен
дизайн и лесен монтаж.
Как преценявате настоящата ситуация на пазара на хидравлични системи у нас?
Най-общо ситуацията е благоприятна. Експортно ориентираните производители на хидравлични системи
са в разцвет. Вътрешният пазар е
малко свит, но по принцип има достатъчно работа, тъй като хидравликата е навсякъде около нас. Голям плюс
е месторазположението ни, Хидротек се намира в Казанлък, град, в който един от основните поминъци е
хидравликата, а това допринася много за развитието на дружеството.
Считам, че имаме реална възможност
да възвърнем позициите на българската хидравлика, както беше в недалечното минало, и България да се
превърне в отправна точка за Балканския полуостров, за страните от
ОНД и за Централна и Западна Европа. 80% от продажбите на Хидротек
са на територията на България, а 20%
са износ.
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«‡ı‡Ì‚‡˘Ë ·ÎÓÍÓ‚Â
Á‡ ÏÓ˘ÌË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë
¬

Стефан Куцаров

бр. 4/2011 г. на списание Инженеринг ревю бяха разгледани последните новости в областта на
мощните светодиоди (HBLED), а в
бр. 1/2011 г., - интегралните схеми (драйвери) за захранването им.
На основата на тези интегрални
схеми се реализират захранващи
блокове, които също се наричат
модули и мощни драйвери (High
Power LED Driver). Обикновено те се
свързват към променливотоковата
електрическа мрежа и по-рядко към
постояннотоков източник, акумулатор или батерия, за да осигуряват
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необходимото постоянно напрежение и ток за захранване на HBLED.
Конструктивното им оформление е
във вид на модул за монтиране
извън осветителното тяло или в
него, ако е с достатъчно големи
размери. За монтаж в самостоятелни светодиодни лампи (например в
цокъла им) се използват модули за
вграждане, представляващи печатна платка. В настоящата статия
се изясняват основните параметри на захранващите блокове, тяхната структура и разновидности,
включително осигуряване на регулиране на интензитета на светлината.

Особености
на блоковете
Освен да осигуряват постоянно
напрежение и ток и съответно мощност за захранване на HBLED, блоковете трябва да отговарят на редица допълнителни изисквания. Необходимо е да имат фактор на мощността (cosϕ) максимално близък до 1,
колкото е възможно по-голям коефициент на полезно действие (к. п. д.)
η, да работят нормално до достатъчно голяма околна температура TАm
(особено важно за осветителни
тела на открито) и да имат подходящо уплътнение за защита от проникване на твърди предмети и вла-
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Фиг. 1

га. За целта често се използват специални смоли с малко топлинно
съпротивление, които допълнително
подобряват охлаждането. Уплътнението е в съответствие с IP нормите (Ingrass Protection Ratings), валидни за всякакви електрически прибори в кутии, и се означава с IPxx.
Тук xx е число с първа цифра, указваща защитата от проникване на
твърди предмети и втора – от влага. За работа в помещения се препоръчват блокове най-малко с IP32
(предпазване от проникване на
твърди предмети с размери над 2,5
mm и водна струя под ъгъл до 15°
спрямо вертикалата), а на открито
– с IP66 (пълна защита от прах и от
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временно заливане с вода). Освен
това, има и защита от статично
електричество в съответствие със
стандарта IEC61000-4-5, според който има 4 вида блокове с фиксирано
максимално напрежение 0,5 kV, 1 kV,
2 kV и 4 kV и пети - с напрежение,
определяно от производителя.
Даден блок не винаги може да осигури желания ток или напрежение за
захранване на определен набор от
HBLED. За осигуряване на по-голям
ток се използва паралелно свързване на два (фиг. 1а) или повече блока.
Препоръчва се те да са от един тип,
за да може токът на HBLED да се
разпредели практически равномерно
между тях. Диодите не са задължи-

телни, а само се препоръчват за
поставяне при 3 или повече блока за
осигуряване на работата на HBLED
дори при късо съединение на изхода
на един от тях. Същото е в сила и
за кондензаторите, но те са за намаляване на нежеланите пулсации в
напрежението на входовете Ini,
дължащи се на работата на блоковете. Входовете може да са свързани към една мрежа или към различни,
например единият към 220 V, а другият - към акумулатор. Последното
се използва в непрекъсваемите захранвания (UPS).
За HBLED, изискващи голямо напрежение, се използва последователното свързване на два еднакви блока (фиг. 1б), всеки с мощност наймалко 75% от тази на HBLED. Предпазните диоди са вградените в блоковете или външни, като обратното им напрежение трябва да е поголямо от напрежението на HBLED.
Кондензаторите тук са задължителни.

Основни параметри
Максималната изходната мощност (Maximum Output Power) Ро
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Фиг. 2

като параметър е най-голямата, която блокът може да осигури и има
типични стойности между няколко
W и няколко стотици W. Тя е в сила
между минимално допустимата
околна температура (също представляваща параметър) и споменатата TАm, след която намалява. Често графичната зависимост на Ро
от околната температура ТА се
дава като графика (Derating Curve),
пример за каквато е на фиг. 2.
Вместо границите на Т А, някои
производители дават тези на температурата на корпуса ТС на модула, която се измерва в определена
негова точка, указвана обикновено в
каталога като Tcase Point. Връзката
между ТА и ТС е както при всички
полупроводникови прибори чрез температурното съпротивление корпусоколна среда θСА. При използване на
ТА, като параметър често се прибавя и максимално допустимата температура на корпуса TCmax.
Входното напрежение (AC Input
Voltage) VIN обикновено е в твърде
широки граници, включващи 220 V, а
стойността на cosϕ не е постоян-
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на в процеса на експлоатация, като
нараства с увеличаване на изходната мощност и намаляване на VIN и
максималната може да надхвърли
0,99. В някои каталози тези зависимости са представени като графики.
В електрическата мрежа могат
нежелано да се индуцират импулсни
напрежения със значителни стойности, които, постъпвайки на входа на
модулите, не трябва да ги повредят.
Затова е практически задължително те да са със защита (Surge Protection, Transient Voltage Surge Protection) SP, която при импулсно напрежение над определена стойност Us да даде входът накъсо чрез
подходящо свързани стабилитрони
или варистори. Параметри са максимално допустимият импулсен ток
през тях (Inrush Current) Ipk и времето tpk на протичането му. При
вграждане в блока на елементите за
защита стойностите на Us са до 4
kV, докато за по-големи напрежения
се използват външни елементи, които осигуряват основно защити за
6 kV и 10 kV. Параметър е и средноквадратичната стойност на максимално допустимото напрежение Visol
между входа и изхода (Input-Output
Isolation).
Постоянното изходно напрежение (DC Output Voltage) Vо и постоянният изходен ток (DC Output Current)
Io са в пряка зависимост от типа на
блока. Поради добре познатите особености на HBLED се предпочитат

блокове с неизменен изходен ток
(Constant Current Output), за които
параметри са и абсолютната ∆Io или
относителната δI o=100 ∆I o /I o,%
стойност на производствения му
толеранс и допустимите граници на
Vо. В някои блокове Io не е с фиксирана стойност, а тя може да се задава чрез резистор Rset, което понякога се означава като Adjustable Output
Current (AOC). Връзката между Ро и
Rset се дава като графика или с формула. С Io са свързани една или две
често използвани защити, които
изключват HBLED - при ток над определена стойност и при късо съединение на изхода. Стойностите на
Vo, Io и Ро влияят върху начина на работа на блоковете. Тези от UL
Class2 са безопасни, тъй като имат
Io ≤ 5 A и Ро ≤ 100 W, а максималното Vо зависи от условията на експлоатация – то е 30 V във влажна
среда и 60 V в суха среда. За блоковете от UL Class1 се счита, че представляват опасност, тъй като една
или повече от трите величини е поголяма. Споменатият к. п. д. (Power
Conversion Efficiency) е отношение на
Ро и входната мощност. Стойността му не е постоянна, а зависи от Io
и Vо, като нараства с увеличаването им. В някои каталози се дават
графики на тези зависимости.
Поради своята структура и действие блоковете променят нежелано формата на входното напрежение, което се оценява чрез класическия параметър коефициент на нели-
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нейни изкривявания (Total Harmonic
Distortion) THD с типични стойности
под 20%, като той намалява с увеличаване на Ро и VIN. Тези зависимости
в някои каталози се дават графично.
Съществен параметър е експлоатационният срок (Lifetime), който
трябва да е равен, а по възможност
и по-голям от този на захранваните
HBLED. Той представлява времето в
часове при определени работни условия до настъпване на повреда в
блока. До определена околна температура (обикновено TАm) стойността му е фиксирана и именно тя се
дава като параметър, но след тази
температура експлоатационният
срок бързо намалява. Например стойността му за блока Xitanium на
Philips е 100 000 часа при ТА≤70 °С
и намалява на 50 000 часа при ТА =
80 °С. Вместо експлоатационния
срок, често се дава средното време
за настъпане на повреда (Mean Time
To Failure) MTTF=NxT/F, където N е
броят на едновременно работещите при еднакви условия блокове, T e
времето на тестване, а F е броят
на повредилите се през това време
блокове. Например ако 100 блока са
тествани да работят едновременно в продължение на 1000 часа и
само един се е повредил, то
MTTF=100 000 часа.

Регулиране на светлината
Най-често се извършва плавна
промяна на нейния интензитет, известно като димиране (dimming),

Фиг. 3

чрез изменение на тока през HBLED.
Освен класическите приложения за
получаване на светлинни ефекти,
напоследък все по-масово то се използва и за реализация на системи
за поддържане на желана осветеност на помещения и открити площи при промяна на околната светлина. То не променя експлоатационния срок на HBLED и дори би могло
да го увеличи, ако немалка част от
времето те излъчват светлина с
намален интензитет. Действието
на димирането се оценява чрез обхвата на регулиране (Dimming Ratio)
DR, представляващ отношение на
максималния и минималния интензитет на светлината.
Най-старият и евтин начин за
димиране на захранвани от електрическата мрежа лампи е чрез симетричен тиристор, който пропуска
през тях променяща се част от полупериодите на мрежовото напрежение. В блоковете за HBLED се прилага разновидността с отстраняване на края на полупериодите (Trailing
Edge Dimming, Reverse Phase-Control),
дадено на фиг. 3, при което тирис-
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торът се включва при нулево мрежово напрежение и няма импулсни
токове. Намаляването на напрежението става чрез електронен
трансформатор, представляващ инвертор с честота няколко десетки
kHz и миниатюрен, благодарение на
нея, високочестотен трансформатор. Това води до означението ELV/
Triac Dimming (от Electronic LowVoltage), въпреки че вместо симетричен тиристор може да се използва диоден мост и тиристор или два
MOS транзистора.
Аналоговото регулиране (Analog
Dimming, Constant Current Dimming)
представлява промяна на тока на
HBLED чрез постоянно напрежение,
което обикновено е 1-10 V и осигурява ток между няколко % и 100% от
максималната му стойност. Последната може да се задава чрез Rset, а
в някои блокове може да се фиксира
и минималната, например регулиране от 50% до 100%. Предимствата
са големият к. п. д. на блока и липсата на променливи съставки в тока,
които по принцип могат да повлияят на работата на други устройства, свързани към електрическата
мрежа. Основните недостатъци са
малкият DR (до 10:1), нелинейното
(макар и слабо) регулиране и възможните леки промени на цвета на
светлината.
Принципът на регулиране чрез
широчинно импулсна модулация
(ШИМ регулиране, PWM Dimming) означава подаване на HBLED на напрежение с формата на правоъгълни
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импулси, които непрекъснато го
включват и изключват. За окото
светлината не е мигаща, тъй като
честотата на импулсите е поне
няколко стотици Hz. Интензитетът й е точна линейна функция
на коефициента на запълване на
импулсите, към което предимство
се прибавя големият DR (до 4000:1)
и липсата на промяна на цвета на
светлината по време на димирането. Недостатъци са сравнително
малкият к. п. д. и възможността за
създаване на смущения по електрическата мрежа поради импулсите, за
чието намаляване е необходимо усложняване и оскъпяване на блока.
Полезно е да се има предвид, че значителна част от блоковете са с
възможност за аналогово и ШИМ
регулиране, като потребителят
решава кое да използва.
Съвременен метод е цифровото
регулиране (също наричано димиране), при което на блока се подават
двоични числа и всяко от тях определя даден интензитет на светлината. Използват се интерфейси от
типа DALI и DMX512, предназначени за регулиране на интензитета на
светлината на произволни осветителни тела. При първия чрез 8-разредно число се осигуряват 256 нива
на интензитета (регулиране 0100%), като основните приложения
са за HBLED с бяла светлина. Предаването се извършва чрез постоянно
напрежение 16 V при максимален
ток по управляващата линия 250 mA
и нейна дължина до 300 m. Другият

E

Фиг. 4

интерфейс е с още повече възможности, тъй като ползва три 8-разредни числа. В едно от приложенията числата определят интензитета на светлината на червените,
зелените и сините LED в осветителното тяло, т. е. силата и цвета на
излъчената светлина. Другото основно приложение е за осветителни
тела с бяла светлина, където чрез
две 8-разредни числа се задават
интензитетът на светлината и
нейният нюанс, например с цветна
температура 2700 К - 6500 К.
Известно е, че при даден ток през
HBLED интензитетът на излъчената от него светлина намалява с
времето. Поради това са създадени
разновидности, които увеличават
тока с времето на експлоатация и
съответно, представляват блокове
с неизменен интензитет (Constant
Light Output, CLO), например споменатият Xitanium увеличава интензитета с 1% на всеки 4000 работни
часа.

Блокове с неизменен ток
Тази първа голяма група блокове

(Constant Current Driver) осигуряват
неизменен ток през един набор
(String) от последователно свързани
HBLED. При тяхно напрежение UF
броят им n трябва да се избира
така, че величината nUF да е в границите на Vo на модула. Това е известен недостатък, тъй като осигуряването на голяма мощност изисква много HBLED и съответно, голямо Vо.
Структурата и действието на
модулите се изясняват чрез обобщената блокова схема на фиг. 4,
където VIN обикновено е мрежовото напрежение и твърде рядко от
порядъка на няколко десетки V.
Филтърът F намалява излъчването
към мрежата на нежелани променливи съставки, получени от работата на следващите стъпала, а на
входа му е споменатата SP. След
мостовия токоизправител REC е
задължителното стъпало PFC
(Power Factor Correction) за подобряване на cosϕ. То може да е пасивно
за намаляване на цената на блока
или активно за cosϕ максимално
близък до 1. Поради естеството на

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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Таблица 1. Блокове с неизменен ток без димиране
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1

BPWXL 4-12U-035

BIAS Power

P o, W
(V IN , V )
4 (100-308)

2

BPOXL 8-12-070

BIAS Power

8,4 (10,8-16,2)

12max (700)

-

(> 8 0 )

-4 0 ¸ + 8 5 (+ 9 0 )

-

-

4 8 ,3 x 4 4 ,2 x 2 3 ,9

3

CL1000-240-B

H a r v a r d E n g in e e r in g

33 (198-265)

9-33 (1000) [±50]

3 ,7 5 (4 )

³ 0 ,9 5 (8 8 )

-2 5 ¸ + 5 0 (+ 9 0 )

-

-

143x31,5x31 (120)

4

LP-PS24W0700

Led Power

24 (220)

12-32 (700) [±20]

-

³ 0 ,9 2 (£ 9 5 )

-15¸+50

-

>40 000

145x50x20 (120)

5

L P -P S 3 6 W 0 9 0 0

Led Power

3 6 (2 2 0 )

2 0 -4 2 (9 0 0 ) [± 2 0 ]

-

³ 0 ,9 2 (£ 9 5 )

-15¸+50

-

>40 000

165x48x36 (180)

6

901006351

L ig h t e c h

6 (120-277)

2-18 (350) [±28]

-

-

+ 5 0 m a x (9 0 )

-

-

4 5 x 4 8 x 2 5 (9 2 ,8 )

7

9010121050

L ig h t e c h

12 (120-240)

2-12,5 (1050)

-

0 ,9 5 (7 7 )

-2 5 ¸ + 3 5 (+ 6 5 )

-

-

100x40x28 (73)

8

LU3U-700

M a g t e c h I n d u s t r ie s

3 (9 5 -2 5 0 )

4,5 (700)

-

-

-20¸+60 (+70)

-

>100 000

3 9 ,9 x 3 9 ,9 x 2 2 (5 5 )

9

L D -P I 3 5 3 6 A F

M a g t e c h I n d u s t r ie s

10 (100-280)

4-28 (350) [±17,5]

-

(6 5 )

-20¸+60 (+70)

30

>100 000

65x35x23

10

LPC-60-1750

M e a n W e ll

6 0 (9 0 -2 6 4 )

9-34 (1750) [±90]

(3 )

(8 7 )

-30¸+70

60

(> 7 3 2 0 0 0 )

163x43x32 (400)

11

PD A 006A

P h ih o n g

5,6 (211-264)

2,5-7,5 (700)

(3 ,7 5 )

³0,7 (³70)

-2 0 ¸ + 5 0

20

>20 000

5 8 x 3 5 x 2 0 ,5 (4 0 )

58 (120-277)

9-36 (1600)

3 ,5

³ 0 ,9

(³90)

100/155

100 000

212x42,5x27,9 (635)

12 LED-INTA-1600C-36-F-O Philips Lighting Electronics

REC той консумира ток само през
част от времето, което променя
формата на входното напрежение.
Тази промяна се оценява чрез THD,
който намалява с увеличаване на изходната мощност и намаляване на
входното напрежение. Трансформаторът TR е за галванично разделяне на изхода Out и свързаните към
него HBLED от входа, което е задължително за блоковете в самостоятелна кутия. Той заедно с изходния
токоизправител и филтър DC+F, ве-

V o , V (I o , m A )
[DIo, m A ]
3-12 (350)

V s, k V
( V is o l, k V )
(3 )

Ð à á .ò å ì ï .î á õ â . o Ñ Ip k , A Å êñ ï ë . ñ ð î ê ,
(T C m a x , o C )
(tp k , m s ) h (M T T F, h )
-4 0 ¸ + 8 5 (+ 9 0 )
-

¹

co sj
(h,% )
(7 5 )

ригата на обратна връзка FB и блока PWM образува ключов стабилизатор, който по принцип не се различава от използваните в други
приложения. Неговото действие определя пулсации в изходния ток
(Current Ripple) CR, определяни като
процент от Io. Оптронът ОРТ е за
галванично разделяне на сигнала на
обратната връзка. За осигуряване
на неизменен изходен ток стъпалото PWM променя коефициента на
запълване на импулсите обратно

Ðà ç ì å ð è , m m
(ò å ã ëî , g )
4 8 ,3 x 4 4 ,2 x 2 3 ,9

пропорционално на Io.
Даденото с прекъсната линия
стъпало CONTR е само в блоковете
с димиране, като на входа CIN се подава постоянно напрежение или сигнали от съответния интерфейс. В
голяма част от блоковете стъпалото FB съдържа и защити, с основно предназначение да изключва
HBLED, когато температурата във
вътрешността му надхвърли определена граница (Thermal Trip) T tr,
обикновено 100-110 °C, но също

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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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 2. Блокове с неизменен ток и димиране
¹

Ì î ä åë

1

BPWXLE 10-30-035

2

CL700A-240-B

3

CL1200D-240_C

P o, W
(V IN , V )
10 (100-308)

V o , V (I o , m A )
(m a x )
3 0 m a x (3 5 0 )

V s, k V
( V is o l, k V )
(3 )

cosj
(h,% )
(8 2 )

Harvard Engineering 0-10V (5%-100%)

33 (198-265)

10,8 - 48 (700)

4 (3 ,7 5 )

0 ,9 8 (8 6 )

-4 0 ¸ + 5 0 (+ 8 0 )

-

150x31,5x31 (125)

15-21 (1200)

4 (3 ,7 5 )

0 ,9 6 (8 5 )

-4 0 ¸ + 5 0 (+ 8 0 )

-

179x31,5x31 (120)

12 - 20 (2200)

-

> 0 ,9 (7 5 -8 5 )

-2 0 ¸ + 5 0

5 0 0 0 0 (5 % )

151x50,5x31 (180)

4 - 52 (700)

-

0 ,9 9 (8 9 )

-2 0 ¸ + 5 0 (+ 9 0 )

-

133x40x30 (280)

14 - 48 (700)

-

> 0 ,9

-30¸+70 (+90)

50 000

80x60x26

BIAS Power

Harvard Engineering DALI (10%-100%) 24 (198-265)
Integrated System Triac (1000-2200) 40 (200-240)
4
ID M 0 4 0 2 0 2
Technologies
5
901036700PU
L ig h t e c h C o r p
Triac (10%-100%) 36 (120-277)
0-10V; PWM
6 LXMG221W-0700034-D0
Microsemi
3 4 (9 0 -3 0 5 )
(10-100%)
7

P D A 0 4 9 W -4 4 5 G

P h ih o n g

8

913701215302

9

L e x e l L E D d . M o d u le

Philips Lighting
Electronics
Philips Lighting
Electronics

10

R S L D 0 3 5 -6 A

ROAL Electronics

Ðà ç ì å ð è , m m
(ò å ã ëî , g )
63,5x58,4x31,8

D A L I; D M X
(0-100%)

40 (120-277)

-

-

0 ,9 5

-2 0 ¸ + 4 5 (+ 6 5 )

-

242x43,5x30,5
(6 7 5 )
211x59,1x37,1
(270)
138x74x32 (314)

0-10V

25 (120-277)

14,5-20,5 (1240)

2 ,5

> 0 ,9 (9 0 )

-30¸+90 íà êîðïóñà

-

70x40x27 (142)

0-10V

<52 (120-277)

2 2 - 2 6 ,5 (4 5 3 )

(3 )

³ 0 ,9 (> 8 2 )

0¸+50

50 000

0-10V (10%-100%) 150 (220-240)

115 - 280
(350; 410; 530)

3

> 0 ,9 5
(> 0 ,9 2 )

-4 0 ¸ + 5 5 (+ 8 0 )

80 000

така и превишаване на даден изходен ток. Сравнително рядко (например в блока в ред 9 на табл. 1) има
защита и от изходно напрежение
над определена стойност.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на блокове неизменен
изходен ток с фиксирана стойност,
като тези в редове 4 и 5 са от
български производител. От практическа гледна точка (което се отнася и за следващите типове блокове) е полезно да се знае, че в голяма част от каталозите фигурират
препоръчваният тип и сечение на

48

Ðàá .ò å ì ï .î á õ â . o Ñ Å êñ ï ë . ñ ð î ê ,
(T C m a x , o C )
h (M T T F, h )
-4 0 ¸ + 8 5 (+ 9 0 )
(> 5 0 0 0 0 0 )

Âèä äèì èðàíå
(î á õ â à ò )
ELV/Triac

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

проводниците за свързване към входа и изхода на блоковете.
Съществуват, макар и по-рядко,
блокове, чийто изходен ток може да
се превключва на 2 или 3 стойности
(Switchable LED Driver). Примери са
CL1000S-240-A на Harvard Engineering
с ток 500 и 1000 mA и мощност 33
W и LED-INTA-700C-140-F-3-O на
Philips ADVANCE с ток 350, 430 и 700
mA и мощност съответно 50, 75 и
100 W.
Втората голяма група блокове са
с димиране, примери за които са
дадени в табл. 2. В рамките на ек-

сплоатационния срок на този в ред
4 има вероятност от 5% за настъпване на повреда. Даденият в
ред 7 се състои четири еднакви и
независими блока, като Ро в таблицата е общата мощност. Специфична особеност на блока в ред 8 е, че
чрез външен резистор се избира
една от дадените стойности на
максималния Io. Някои производители предлагат осветителни системи (Lighting System), представляващи комбинация от захранващ блок
и модул на HBLED, пример за какъвто е даденият в ред 9.
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 3. Блокове с неизменно напрежение

1

B P W X 4 -0 8 -0 0

BIAS Power

2

CLV24-240-26-B

H a r v a r d E n g in e e r in g

26 (198-265)

24 (±5)

4 (4 )

0 ,9 8

-3 0 ¸ + 5 0 (+ 8 0 )

-

-

150x31,5x31 (120)

3

LP-PSW200W12V

Led Power

2 0 0 (2 2 0 )

12

-

(£95)

-3 0 ¸ + 6 0

-

>40000

238x130x60 (2560)

4

90101001P-LED 10W10VDC

L ig h t e c h

10 (120-240)

10 (±10)

-

(7 8 )

+ 5 0 m a x (+ 9 0 )

-

-

100x40x27 (165)

5

LP4240-24-YZ-E

M a g t e c h I n d u s t r ie s

240 (90-264)

24 (±4)

-

> 0 ,9 5 (8 5 )

-30¸+70

5

(>100000)

231x152x75

6

OT96/120-277/24D

OSRAM

96 (120-277)

24 (±2)

-

0 ,9 2 (8 5 )

-2 0 ¸ + 5 0 (+ 9 0 )

-

-

193x62x39,1

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V o, V
(dV o, % )
8 (± 3 )

V s, k V
( V is o l, k V )
0 ,3 4 5 (3 )

cosj
(h, % )
(³70)

Ð à á .ò å ì ï .î á õ â . o Ñ Ip k , A Å êñ ï ë . ñ ð î ê , h
(T C m a x , o C )
(tp k , m s )
(M T T F, h )
-4 0 ¸ + 8 5
(> 5 0 0 0 0 0 )

P o, W
(V IN , V )
3 ,3 3 (8 5 -3 0 8 )

¹

Ðà ç ì å ð è , m m
(ò å ã ëî , g )
48,3x33,3x19,8

7

PSM090-240P

P h ih o n g

90 (120-277)

24 (±5)

(3 )

> 0 ,9 (8 5 )

-10¸+40

40

(³30000)

169x61x31 (368)

8

LED-INTA-0012V-50-F-O

Philips Lighting Electronics

60 (120-277)

12

2 ,5

> 0 ,9 9

-4 0 ¸ + 6 0

100 (200)

-

212x42,5x27,9 (635)

9

D L A 7 5 P S 4 8 -V

XP Power

7 5 (9 0 -2 6 4 )

4 8 (± 4 )

-

0 ,9 6 (9 2 )

-35¸+70

60

(> 3 0 0 0 0 0 )

198x67,5x37 (950)

Таблица 4. Блокове с неизменно напрежение или ток
V o, V
(dV o, % )
12

V s, k V
( V is o l, k V )
6

cosj
(h, % )
> 0 ,9 (8 8 )

Ðàá .ò å ì ï .î á õ â . oÑ
(T C m a x , o C )
-40¸+60 íà êîðïóñà

1

LDS70-12-U01

Emerson Network Power

P o, W
(V IN , V )
60 (120-240)

<50

Å êñ ï ë . ñ ð î ê , h
(M T T F, h )
-

2

LP1060-24-GG-290

M a g t e c h I n d u s t r ie s

6 0 (9 0 -2 6 4 )

18-24 (±3)

-

> 0 ,9 (8 0 )

-25¸+70

40

(>100000)

-

3

HLG-185-36

M e a n W e ll

187 (90-264)

3 6 (± 1 )

(3 ,7 5 )

³ 0 ,9 5 (9 4 )

-3 0 ¸ + 6 0

75

(>192000)

228x68x38,8 (1150)

4

HLG-185-48

M e a n W e ll

187 (90-264)

4 8 (± 1 )

(3 ,7 5 )

³ 0 ,9 5 (9 4 )

-3 0 ¸ + 6 0

75

(>192000)

228x68x38,8 (1150)

5

RACD60-1400/OF

RECOM

6 0 (9 0 -2 6 4 )

21-28

(3 ,7 5 )

³ 0 ,9 (8 9 )

-

50

-

-

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Блокове с неизменно
напрежение
Тази група (Constant Voltage Driver) осигурява неизменно напрежение на HBLED, а структурата им отново е
дадената на фиг. 4. Разликата е само в действието на
стъпалото FB, което формира сигнал, пропорционален
на Vo. В изхода на блоковете могат да се свързват успоредно m набора от последователно съединени HBLED
с еднакво Vо, чийто сумарен ток да не надхвърля мак-

Ip k, A

Ðà ç ì å ð è , m m
(ò å ã ëî , g )
225x42x26,7 (370)

сималния ток Iomax=Po/Vo на блока. Наборите могат да
са и от различни HBLED, както и да се включват и изключват по време на експлоатацията, което е предимство спрямо блоковете с неизменен ток. Специфичен
параметър са допустимите относителни изменения
δVo на изходното напрежение, обикновено давани поотделно поради влиянието на входното напрежение и
изходния ток. При ползване на блоковете трябва да се
има предвид, че за нормалната си работа някои от тях
трябва да консумират определена минимална мощност, указвана в каталога. Особеност е, че блоковете
обикновено са без димиране, каквито са и дадените в
табл. 3. Този в ред 1 е от типа с неизменна изходна
мощност (Constant Power Mode). Това означава, че при
достигане на максималната Ро не се задейства защита, а Io може да продължи да расте над Iomax , но Vо
намалява за запазване на тази мощност. Блокът в ред
5 е с четири еднакви изхода, всеки с мощност 60 W.

Блокове с неизменно напрежение
или ток
При доставяна мощност на HBLED по-малка от максималната Ро им те осигуряват неизменно напрежение Vо, а при достигането й преминават в режим на
неизменен ток Io=Po/Vo. Това действие отново се определя от структурата на стъпалото FB на фиг. 4.
Характерни примери за такива блокове (Constant Current
& Constant Voltage) са дадени в табл. 4, като специфично за този в ред 1 e наличието на две ключета, чрез
които може да се задава неизменният ток със стойности 1,25 А; 2,5 А; 3,75 А и 5 А. Неизменното напрежение на блока в ред 2 може да се задава в границите от
таблицата при максимален ток 2,5 А, а в режим на
неизменен ток последният се задава между 1,75 А и
2,5 А. По аналогичен начин, напрежението и токът на
блоковете в редове 3 и 4 могат да се задават между
50% и 100% от неизменните им стойности, докато
другата величина остава на максималната си стойност. Подобно е и положението с блока в последния
ред, но там промяната на напрежението и тока може
да се прави едновременно, но до 25%.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

¬ÌÂ‰ˇ‚‡ÏÂ Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌËÚÂ
ÎËÌËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË
ÏÓ‰ÛÎË Ë ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Âàñèë Öîëåâ, ãåíåðàëåí äèðåêòîð íà ÎÊÒÎ-7, çà íîâîòî ïðîèçâîäñòâåíî
îáîðóäâàíå, äîñòàâåíî îò DJK Europe
Уважаеми г-н Цолев, наскоро
ОКТО-7 внедри в производствената си база две нови машини принтер Panasonic SP 18 и
модулна машина за насищане на
печатни платки CM 101D. Кой е
доставчикът на оборудването
и как осъществихте закупуването на машините?
¬ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡
ÔÓ‚Â‰ÓıÏÂ ‡Á„Ó‚ÓË Ò ‚Ó‰Â˘ËÚÂ
ÙËÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ SMD ÏÓÌÚ‡Ê Ë
Ì‡Í‡ˇ ÒÂ ÒÔˇıÏÂ Ì‡ Panasonic.
Œ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÔËÌÚÂ Panasonic SP 18, ÏÓ‰ÛÎÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜‡ÚÌË ÔÎ‡ÚÍË
CM 101D Ë ÚË ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌË ÍÓÌ‚ÂÈÂË. ƒÓÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ıÏÂ ÎËÌËˇÚ‡ Ë Ò ÔÂ˘ Á‡ ÒÔÓˇ‚‡ÌÂ Heller. Œ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ Panasonic ‰ÓÒÚ‡‚ËıÏÂ ˜ÂÁ ÙËÏ‡ DJK Europe Ë ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ˜ÂÁ ÌÂÈÌËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ „-Ì ƒËÏËÚ˙ ƒËÏËÚÓ‚.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ıÏÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÏÓÌÚ‡ÊÌËˇ ‡‚ÚÓÏ‡Ú ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë
Ú‡Í‡ ËÁ·e„Ì‡ıÏÂ ÔÓ-‰˙Î„Ëˇ ÒÓÍ Ì‡
‰ÓÒÚ‡‚Í‡. ¬ Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â ÌË ·Â¯Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Ë ‰Û„ÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÓÚ Panasonic. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÒÚ‡‚‡
‰ÛÏ‡ Á‡ ÎËÁËÌ„Ó‚Ó Ó·Û‰‚‡ÌÂ Ë ÚÛÍ
‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÌË ‚˙ÁÍ‡ Ò
Interlease ÌË ÔÓÏÓ„Ì‡ ÏÌÓ„Ó.
По какъв начин новото технологично оборудване оптимизира
производствената ви дейност?
¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2007 „. ÔÂ‰ÔËÂıÏÂ Ï‡˘‡·Ì‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ "≈ÎÂÍÚÓÌËÍ‡". »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ - ÌÓ‚Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌË
Á‡ÎË Ò ‡ÌÚËÒÚ‡ÚË˜ÂÌ ÔÓ‰, ÓÍ‡˜ÂÌ
Ú‡‚‡Ì, ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ë ‰. ËÁ‚˙¯ËıÏÂ Ò ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ
ƒÓ„Ó‚Ó‡ Ò Ã“—œ Ë ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ "–‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ ÂÒÛÒË" Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ. ‡ÍÚÓ
‚Â˜Â ÒÚ‡Ì‡ ‰ÛÏ‡, ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚ËıÏÂ ˜ÂÁ ÎËÁËÌ„. œÂ‰Ò-
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ÚÓË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ
Ï‡ÒË ‚ Á‡Î‡Ú‡ Á‡ Ó·ÂÏÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ë
Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÎËÌËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË Ë
ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
Доволни ли сте от постигнатите резултати?
«‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÏÂ Ó·Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌË.
ŸÂ ·˙‰ÂÏ ‰Ó‚ÓÎÌË Â‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚Ë‰ËÏ Á‡‚˙¯ÂÌ ˆÂÎËˇ ÏÓ‰ÛÎ
Ë ËÁÔ˙ÎÌËÏ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÙËÏË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
˙˜ÌË ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚË Í‡ÚÓ

AEG, TTL, METABO, BOSCH,
MILLUOKI, ÍÓËÚÓ Ó˜‡Í‚‡Ú ÒÚ‡Ú‡
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Úˇı.
Посочете някои от основните
предимства на машините и
реализираните ползи от включването им в производството?
ƒÓÒÚ‡‚ÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Â ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓ, Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ, ÎÂÒÌÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë
‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ ÒÓÙÚÛÂ.
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â Í‡Á‡ı, ÚÓ‚‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ
Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË
ÎËÌËË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
Машините се внедряват в
производство за първи път у
нас. Бихте ли ги препоръчали на
ваши колеги?
–‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‰ÓË ÌÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â.
Ó„‡ÚÓ Á‡‚˙¯ËÏ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ ÎË-
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ÌËˇÚ‡, ˘Â ÔÓÍ‡ÌËÏ DJK Europe ‰‡
ÔÓ‚Â‰Â Â‰ËÌ ‡·ÓÚÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ò
Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡
Ú‡ÍÓ‚‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Á‡
‰‡ ÏÓÊÂ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÂ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂˇÚ ‚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.
Какви други продукти от
офертата на DJK Europe присъстват в технологичното оборудване на завода?
Õ‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ÌË Ò‡ ‰‡ ‰ÓÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÏÂ ÎËÌËˇÚ‡ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜‡ÚÌË ÔÎ‡ÚÍË, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜‡ÚÌË ÔÎ‡ÚÍË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Á‡ ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ.
Как оценявате направената
инвестиция и смятате ли в бъдеще отново да вложите средства
в подобен тип машини?
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡
Ì‡ ‚ÒÂÍË ÚË „Ó‰ËÌË ÒÎÂ‰‚‡ ‰Â ÒÂ
ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
·‡Á‡, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â¯ ‚ Í‡Í Ò ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÙËÏË. «‡ÚÓ‚‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. ≈ÚÓ Á‡˘Ó Ì‡¯ËÚÂ ÛÒËÎËˇ
Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‚Ó‰Â˘ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˙˜ÌË ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚË. œÎ‡ˆ‰‡Ï˙Ú ÌË,
‡Á·Ë‡ ÒÂ, Â SPARKY √ÂÏ‡ÌËˇ, Ò
ÍÓËÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰Ó‚˙¯‚‡ÏÂ
‡Á‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ë ‚ Í‡ˇ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ ˘Â ‚ÌÂ‰ËÏ ‚ Â‰Ó‚ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË Ë
Á‡ˇ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Úˇı. ÕˇÏ‡ ‰‡ ÒÔÂÏ ‰ÓÚÛÍ Ë ÏÌÓ„Ó ÒÍÓÓ
˘Â ‰Û·ÎË‡ÏÂ ÎËÌËˇÚ‡ Á‡ SMD
ÏÓÌÚ‡Ê.

DJK Europe GmbH
Mergenthalerallee 79-81
D-65760 Eschborn, Germany
Tel:+49 - (0)6196 - 776 14 18
Fax: +49 - (0)6196 - 776 14 19
www.djkeurope.com
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Ã‡¯ËÌÌ‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини

—

трогите европейски регулаторни норми, въведени през последните няколко години, стимулират
развитието на пазара на средства
за машинна безопасност. Наскоро
публикуван стратегически анализ
посочва, че пазарът е реализирал
приходи от 422 млн. долара през
2010 г. и прогнозира плавно увеличение на печалбата до 565,6 млн. за
2017 г. Изследването обхваща електронната, автомобилната, хранително-вкусовата, металообработващата, опаковъчната и преработвателна промишленост, фармацевтиката, минно дело и други. Перспективите пред пазара на този вид
системи допълнително се благоприятстват от реално отчетената
повишена производителност и рентабилност на промишлените процеси в следствие на по-безопасната
работна среда. Очаква се подемът
да се отрази и на други сфери на
дейност, сред които ретрофита на
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машини с остарели системи за безопасност.

Видове средства за
защита на машини
Решенията за безопасност гарантират сигурността на обслужващия
персонал и подобряват цялостната
ефективност на машинното оборудване чрез увеличаване на надеждността на процесите и намаляване на
времето за непредвидени спирания.
Категорията обединява широко разнообразие от средства за защита.
Сред основните от тях са електромеханичните устройства като защитни врати и огради, аварийни
стоп-бутони, устройства за управление с две ръце и безконтактните
средства за машинна безопасност –
оптични бариери, светлинни завеси,
лазерни скенери, PLC вериги за безопасност, сигнални колони и други.
Изборът на блокиращо устройство
зависи от условията на експлоатация
и предназначението на средството
за защита; последствията от

Източник: Siemens

възможно нараняване; вероятността
от повреда на блокиращото устройство; изискванията към времето за
стоп на машината; честотата на
достъп на персонала до опасната зона
и др.

Защитни врати и стопбутони
Сред най-важните типове електромеханични устройства за защита
са т. нар. защитни врати, които
предотвратяват възникването на
опасни ситуации при навлизане в
параметрите на предварително дефинирана зона чрез прекъсване на
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Източник: Omron

Източник: Werma

електрозахранването на машината. При отваряне на
защитната врата механично задвижван позиционен детектор спира машината. Важно условие при употребата им е единственият път за достъп до опасната зона
да минава през средството за защита.
Съществено място в групата на електромеханичните
устройства за безопасност заемат и устройствата за
аварийно спиране, познати още като стоп-бутони. Инсталират се в панелите за управление, в машинните табла
и на много други места, като винаги се разполагат в
непосредствена близост до оператора. Използват се за
аварийно спиране на съоръжението, като най-честото им
изпълнение е без самовъзстановяване на работата на
машината при отпускане. Възстановяването обикновено
се извършва с допълнително завъртане на бутона. Съществуват и специални изпълнения, при които възстановяването става със специален ключ. Някои от съвременните автоматизирани машини имат превключвател, посредством който се отблокира цялата машина. Във включено състояние, ключът не може да се извади от устройството. Използването на кодове, въвеждани от клавиатурата на командния пулт на машината, не отменят, а
допълват използването на ключове.

Устройства за управление с две ръце
Устройствата за управление с две ръце представляват средства за защита, предназначени основно за оператори на машини, директно изложени на опасност. За
разлика от защитните врати, които създават преграда между оператора и опасността, устройството за
управление с две ръце принуждава оператора да задържа
двете си ръце върху устройството за управление, докато машината изпълнява потенциално опасното движение. Устройствата за управление с две ръце най-често
намират приложение в хидравлични, механични и пневматични преси.
Минималното безопасно разстояние на най-близкия до
опасната зона задвижващ механизъм се изчислява по формулата: S=(K x T) + C, където S е минималното безопасно
разстояние в mm, К e скоростта на приближаване до
опасната зона в mm/sec, Т е пълното време за спиране на
системата в sec, а С е допълнително разстояние в mm.

Настилки, чувствителни на налягане
Този тип средства за защита имат за задача да открият присъствието на човек в опасната зона около
машината и да преустановят нейната работа. Мястото им на монтаж се определя с оглед постигане на максимална сигурност, че работник, навлязъл в зоната, ще
стъпи върху тях. Като конструкция се състоят от основна и работна плочи, чувствителен елемент, реагиращ на
приложена сила (по-малка или равна на 300 N) и крайни
лайсни и ъглови елементи. Във функцията на основна и
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работна плочи се използват гъвкави
стоманени плочи или ленти, разделени от изолационен материал. Основните принципи за активиране на чувствителния елемент са оптичен и
механичен. При навлизане в опасната
зона, работникът упражнява натиск
върху плочите, което води до включване на защитните релета на предпазния контролер и съответно до
спиране на машината.
Съгласно стандартите в областта, минималното разстояние S в
mm, на което трябва да се монтира средство за безопасност, чувствително на налягане се пресмята
по формулата S = 1600.(t1+ t2) +
1200, където - t1 (s) е общото време за реакция на настилката, чувствителна на натиск, включително
и на предпазния контролер; а t2 (s) е
общото време за спиране на машината. В случаите, при които настилката се комбинира с предпазна оптоелектронна бариера/скенер или
завеса, разстоянието S се изчислява по формулата S = 1600.(t1+ t2) +
850.

Сигнални колони
Сигналните колони могат да се
използват за визуализация на всяко
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Източник: Patlite

Източник: Werma

съществено състояние на машината. Обикновено те показват дали
съоръжението работи или е изключено. Възможно е да индикират дали
машината не е спряла поради отсъствието на материали и дали не
е настъпила някаква авария. Добре
видимата светлинна индикация е
особено полезна, когато нивото на
шум в цеха е високо, а това е обичайно за почти всички производствени помещения.
Освен състоянието на съоръжени-

ята, сигналните колони се използват
и за индикация на потенциално опасни ситуации. Именно тази им функция ги прави задължителни в някои
производства. Присъствието на
хора или други обекти в работната
зона на някои машини е опасно, затова много от тях са оборудвани с
датчици, разположени по периметъра на работната зона, които подават сигнал при навлизане на външен
обект. Сигналът от тези датчици
се визуализира върху сигналната колона, това е важно с оглед постигане на висока степен на машинна безопасност. При настъпване на особено „тежка“ ситуация, например опасна за обслужващия персонал, или предаварийно състояние на скъпа машина или съоръжение, е възможно светлинната индикация да се комбинира

септември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2011

57

Източник: Schneider Electric

Източник: Werma

Източник: Patlite

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

със звукова сигнализация - зумер
(бъзер) или сирена. На пазара се предлагат и сигнални колони с вграден ASинтерфейс (Actuator-Sensor interface).
Интерфейсът е стандартизиран с
европейска норма EN 50295 и международен стандарт IEC 62026-2. Изграден е на Master/Slave принцип,
като един мастер може да контролира до 64 подчинени устройства.
Всяко Slave-устройство би могло да
има до 4 входа и 4 изхода. Създателите на интерфейса са имали стремеж да намалят до минимум работата по инсталиране на устройствата. По този начин се намалява цената на цялата мрежа и се съкращават
сроковете за нейното пускане в действие. Свързването на кабела се
реализира без винтови терминали, а
чрез клик система, при която той се
пробожда от специални конектори.
Целта на посочения интерфейс е да
допълни съществуващите интерфейсни мрежи, поради което са налични
модули за връзка с CAN, Ethernet,
Internet и др. мрежи.

Оптични устройства за
машинна безопасност
Устройствата от този тип могат да бъдат заграждащи и сканиращи. Заграждащите устройства, наричани светлинни завеси или бариери, следят само за нарушаване на
определен периметър. Те блокират
машината при пресичането му, но не
поддържат функцията да следят за
присъствието на хора извън периметъра по време на работния цикъл.
Напълно е възможно, обаче, навлизане на човек в охранявания периметър
по време на работна пауза. В случай
че той остане вътре, но не пресича
контролираната линия, системата
за безопасност няма да регистрира
присъствието на човека и машината ще бъде пусната. А с това съще-
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ствува възможност за създаване на
опасна ситуация. Затова, заграждащи устройства не се използват в
приложения, към които съществуват
изисквания за постигане на най-високо ниво на безопасност. В подобни
приложения се използват скенери,
които мониторират не само даден
периметър, но и определена област.
Един от големите проблеми при
използването на оптични устройства за обезопасяване е чувствителността им към параметрите на
околната среда. Запрашаването на
елементите, разположени на оптичния път води до намаляване на чувствителността и дори до некоректно сработване. Същия ефект оказват запотяването (независимо от
коя страна на защитния екран), зацапването, намокрянето и т. н. Задимеността в едно помещение, както и наличието на други инфрачервени източници, също биха могли да
окажат отрицателно въздействие
върху работата на някои устройства. Освен това, стойностите на
температурата, влажността, радиацията, ултравиолетовото облъчване и др. влияят върху параметрите
както на предавателя, така и на
приемника. Водещите производители в областта на средствата за
машинна безопасност вземат специални мерки за отстраняване или поне
за минимизиране влиянието на тези
фактори. Разработени са схеми със
самокомпенсиране на промяната на
параметрите. На практика, това се
постига чрез използване на различни
средства – вътрешни обратни
връзки, модулиране на сигнала на предавателя и др.

Оптични бариери
Оптичните бариери се състоят
от предавател и приемник. Предавателят е съставен от голям брой
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Източник: Pilz

инфрачервени излъчватели, разположени по височина на
колона с определена стъпка, указана в техническата
документация. Типичните растери са 20, 30, 40, 50 и
90 мм. Това затруднява нерегистрираното пресичане
на периметъра, например чрез прекрачване на бариерата или минаване под нея, което е възможно при единичен излъчвател. Самите колони се предлагат със средна височина от 30 см до 2 м. Обикновено са предназначени за монтаж на закрито. Работят с различно напрежение, но е по-лесно да се намерят модели, захранвани
с ниско постоянно напрежение – 24 V. Единият или няколкото изходи са контактни или представляват колекторна верига на транзистор. Този факт би следвало
да се вземе под внимание в случай, че е планирано изграждането на комплексна система за безопасност, тъй
като транзисторните изходи са много по-чувствителни към претоварвания, дори краткотрайни, както и към
пренапрежения. Повечето устройства от този тип
нямат друг комуникационен интерфейс. Текущото им
състояние се визуализира със светодиод, а понякога и с
индикатори.
Максималното разстояние между предавателя и приемника е от порядъка на 20 м. Точната му стойност се
указва в документацията на изделието. Характерно за
светлинните бариери е отсъствието на нулева зона, т.
е. не съществува участък от оптичния път, който да е
нечувствителен. При необходимост от създаване на
начупен периметър на защита е възможно използването
на огледала, които също се предлагат от производителите на оптични бариери.

Лазерни скенери
За разлика от оптичните бариери, лазерните скенери осигуряват мониторинг върху цяла област, а не
само върху определен периметър, предлагайки много

Източник: Panasonic

Източник: Omron

голяма гъвкавост на системата за безопасност. Използват се за защита на точки на достъп и опасни
зони, намиращи се в близост до машини, технологич-
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Източник: Mitsubishi Electric

ни линии, роботи и т. н. Могат да бъдат прилагани
както за защита на стационарни машини, така и за
обезопасяване на мобилни съоръжения. Подходящи са
за приложение при всички нива на безопасност, включително и за реализацията на най-строгите изисквания.
Лазерният скенер се състои от лазерен източник и
приемник (детектор). Обикновено лазерният източник
се позиционира под определен ъгъл, след което излъчва
кратък импулс. Принципът на работа се основава на
измерване на интервала от време между излъчването
и отражението на лъча. Ако импулсът срещне преграда, т. е. обект, намиращ се в защитаваното поле, той
ще се отрази от него и ще се върне обратно, където
ще бъде регистриран от приемника. Електронен таймер отчита времето между излъчването на импулса и
получаването на отразения сигнал. Тъй като скоростта на светлината е известна, този времеви период е
пропорционален на разстоянието до обекта, отразил

Източник: Panasonic

Източник: Siemens

лазерния лъч. Лазерът се завърта на стъпки, например
през десет ъглови минути, излъчвайки импулси, чието
евентуално отражение се следи от приемника. По този
начин лазерът сканира цялата площ на охраняваната
област. Тъй като светлинните импулси не се излъчват
непрекъснато, а само при прецизно позициониране на
лазера под определен ъгъл, наблюдаваната площ се сканира с определена резолюция. На практика това означава, че съществува долна граница на размера на обекта,
който би могъл да бъде засечен. Типични стойности на
минималните размери на обектите са в диапазона 30
– 150 мм, като малката стойност се отнася за близки
обекти, а голямата за по-отдалечени. Съществува и
изискване по отношение на отражателните способности на обектите. Обикновено е необходимо коефициентът им на отражение да е по-голям от 1,8 - 2%. Известно е, че коефициентът на отражение представлява отношение между отразения и падащия върху обекта лъчист поток.
При лазерните скенери наблюдаваната площ би могла да се раздели на зони. Защитната зона покрива опасната област, в която работи машината. Веднага щом
лазерният скенер засече обект в защитната зона, генерира сигнал за изключване на машината. Принципът
на работа на лазерните скенери позволява зоните да
са с произволно начупени, а не само с полукръгла форма. Наред с нея се дефинира предупредителна зона,
която обгражда защитната. При засичане на обект в
предупредителната зона се подава само предупредителен сигнал – светлинен или звуков. По този начин
преминаващ човек би могъл да бъдат предупреден предварително, което намалява броя на инцидентните
пресичания на защитната зона, а следователно и броя
на изключванията на машината.

Бъдещето принадлежи на интегрирания
подход
Едно от ключовите предизвикателства пред производителите на оборудване за машинна безопасност е
преминаването от традиционни, компонентно-базирани решения към единна централизирана система, която
обхваща всички аспекти на защитата, през целия жизнен цикъл на машината. Интегрираното цялостно решение има значителни предимства в сравнение с традиционните устройства по отношение на диагностичните възможности, сервизирането на системите, своевременното отстраняване на повреди, комуникацията и други. Освен това, би улеснило крайните потребители, които търсят по-голяма гъвкавост във функционалните възможности на продуктите и се притесняват от избора на различни доставчици за различните
приложения.
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рекъсвачите за високи напрежения, в които вакуумът служи за
среда за гасене на електрическата
дъга, са известни под наименованието вакуумни прекъсвачи. Те са предназначени за комутации (операции по
включване – изключване) на електрически ток с номинална стойност или
токове на късо съединение (к. с.) в
електроустановките.

Предназначение и развитие
на вакуумните прекъсвачи
Първите разработки на вакуумни
прекъсвачи (ВП) датират от 20-те
години на миналия век, като са създадени опитни образци, комутиращи
неголеми токове при напрежение до
40 kV. Достатъчно мощни ВП в тези
години не са били създадени поради
несъвършенство на технологиите за
изготвяне на вакуумната апаратура
и преди всичко, заради възникналите
трудности по поддръжката на дълбок
вакуум в херметизираната камера. За
създаването на надеждно работещи
вакуумни дъгогасителни камери, способни да изключат големи токове при
високо напрежение на електрическата мрежа, била изпълнена обширна
програма от изследователски работи. В хода на тяхното провеждане
през 50-те години били научно обяс-
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нени и основните физически процеси
при горене на дъгата във вакуум.
Преходът от единични опитни
образци на вакуумните прекъсвачи
към тяхното серийно промишлено
производство продължил още две
десетилетия. Били необходими допълнителни изследвания и разработки
за елиминиране на опасните комутационни пренапрежения, възникващи при прекъсване на тока при неговото естествено преминаване през
нулата. Решението на друг проблем
било свързано с разпределението на
напрежението върху замърсените
вътрешни повърхности на изолационните детайли, по които са попаднали пари и капки от разтопен метал. Решени били проблеми по екранирането и създаването на нови
високонадеждни силфони и др.
Понастоящем се произвеждат
високонадеждни бързодействащи
вакуумни прекъсвачи, способни да
комутират големи токове в електрическите мрежи със средно (6, 10,
35 kV) и високо напрежение (до 50 kV
включително).

Преглед на видовете прекъсвачи високо напрежение
Прекъсвачите за високо напрежение (ВН) са най-отговорните и скъпи
комутационни апарати в разпределителните уредби (РУ). Те са предназ-

начени за комутация на електрически вериги при всички режими на работа: нормален, на к. с., на празен ход
и др. От тях се изисква не само да
изключат веригата, но и да изгасят
възникналата между контактите им
електрическа дъга. Поради това всички прекъсвачи притежават дъгогасителни устройства, които са техен
характерен елемент.
В зависимост от условията на
средата, в която работят, прекъсвачите са нормално изпълнение или със
специални конструкции – за работа
в тропически, високопланински, северни, химично активни и други условия.
Прекъсвачите могат да бъдат
еднофазни, двуфазни и трифазни. По
принцип всяка фаза е самостоятелен
елемент и връзката между тях се
осъществява само посредством задвижващия механизъм. Според мястото на монтажа, прекъсвачите са за
открит и закрит монтаж.
По начина на управление се делят
на такива с ръчно (от място или
дистанционно) или с автоматично
управление (по подаден сигнал от
устройствата за релейна защита и
автоматика).
Съобразно с времето, за което
изключват, ВП условно се разделят
на:
l свръхбързодействащи – до 0,06 s;
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l бързодействащи - от 0,06 до 0,08s;
l с ускорено действие – от 0,08 до 0,12 s;
l небързодействащи – над 0,12 s;

Бързодействието им се определя от задвижващия
механизъм и скоростта на гасене на дъгата.
По възможността им за автоматично повторно
включване (АПВ) се делят на обикновени (без АПВ) и
такива, пригодени за АПВ.
Основната класификация на вакуумните прекъсвачи,
обаче, се извършва на база способа на гасене на дъгата,
който определя вида на дъгогасителното устройство.
Конструкциите на дъгогасителните устройства могат
да имат съществени различия в зависимост от вида на
тока, стойностите на номиналния ток и номиналния ток
на изключване и от номиналното напрежение, отнесено
към един дъгогасящ разрив.
Основните методи за гасене на дъгите и свързаните
с тях типове дъгогасителни устройства са:
l Гасене на открита дъга в масло – което се осъществява чрез прост разрив на контактните елементи в маслена среда. Този способ се прилага при сравнително малки токове на изключване и невисоки номинални напрежения.
l Интензивно охлаждане на дъговия стълб в поток от
газопарова смес. Това става в дъгогасителните устройства с надлъжно или напречно (или комбинирано) автопродухване на маслените и маломаслените прекъсвачи.
l Интензивно охлаждане на дъговия стълб в надлъжен
или напречен поток от сгъстен въздух в дъгогасителните системи на въздушните прекъсвачи.
l Охлаждане на дъговия стълб в елегазова среда, като се
прилагат предимно два способа: надлъжно продухване на
дъговия стълб от интензивен поток елегаз; интензивно
движение на дъгата в елегазова среда под въздействието на магнитно поле.
l Разпадане на дъговия стълб при разтваряне на контактните елементи във вакуум при отсъствие или наличие
на магнитно поле. Това става предимно в специални
вакуумни дъгогасителни камери.
l Интензивно охлаждане на дъговия стълб в поток от
газообразни продукти, получени в резултат на разлагане на твърди газогенериращи вещества. Използват се в
прекъсвачите с автогазово продухване.
l Преместване на дъговия стълб от напречно магнитно
поле и охлаждането му в тесни канали, което намира
място в електромагнитните прекъсвачи.
Независимо от вида на дъгогасителното устройство, основната роля на дъгогасителната система е
да осигури сигурното разпадане на плазмата в дъговия
стълб за много кратък интервал от време преди преминаването на тока през нулевата му стойност и да
възстанови достатъчна електрическа якост на дъговата междина в завършващата част на процеса на разпадане на стълба. Поради това, дъгогасителните устройства на прекъсвачите трябва да отговарят на следните изисквания:
l надеждно гасене на дъгите при различни режими, като
се гарантира предписаният в стандартите и техническите условия комутационен ресурс;
l надеждно (без повторни запалвания) и без появата в
изключвателните вериги на недопустими пренапрежения
гасене на дъгата при изключване на индуктивни и капацитивни токове;
l механична здравина и електрическа износоустойчивост на елементите на конструкцията;
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l надеждна работа на електрическата изолация на дъгогасителната система по време на изключването;
l простота на конструкцията, технологичност в производството, ниска себестойност, удобство и безопасност при експлоатация.
За пресмятане и конструиране на
дъгогасителни системи е необходимо да се знаят основните процеси,
протичащи в тях, параметрите,
които трябва да се осигурят, основните изходни данни и последователността на работа. При дъговото
изключване вътре в дъгогасителното устройство протича сложен комплекс от взаимосвързани физически
и химически процеси, свеждащи се
основно до:
l изменение на междуконтактната
междина, респективно дължината на
дъгата в периода на горенето и гасенето й;
l горене на електрическата дъга до
преминаване на променливия ток
през нулева стойност в дадена среда;
l изменение на физико-химическия
състав и състоянието на дъгогасителната среда в зоната на горене
на дъгата;
l образуване на флуидни потоци в
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работните обеми на дъгогасителното устройство;
l изменение на налягането и температурата в камерата;
l разпадане на остатъчния стълб на
дъгата и нарастване на електрическата якост на междуконтактната
междина.
Съществуват множество теории и методи за оразмеряване на
дъгогасителни системи на различни
типове прекъсвачи. Поради изключително сложния характер на явленията при дъгогасенето, не може само
на база на изчисленията да се конструира едно дъгогасително устройство. Затова, при съвременните
методи за решаване на такава задача се използват обосновани опростявания и много опитни данни от
изследване на процеса на дъгогасенето, получени чрез физическо моделиране, изпитване на опитни образци и експлоатационни наблюдения.

ща система към изолационната обвивка е затруднено поради изключително високите топлоизолиращи
качества на вакуумния промеждутък. Поради това, цялата топлина, отделяща се в контактния преход и тоководещите пръти, трябва да се отвежда в аксиално направление практически само чрез топлопроводност и едва като стигне
до фланците посредством прътите,
започва да се разсейва в околната
среда. Това означава, че тоководещите части трябва да са къси и със
сравнително големи сечения, като
се осигури равно топлопредаване в
двете посоки. Контактите на ВДК
най-често се конструират така, че
отделящата се в тях топлина да е
малка. Контактните повърхности
са във вакуум и почти не променят
качествата си. За повишаване на
номиналния ток на ВДК се прилагат
и охлаждащи радиатори, свързани с
изводите.

Особености на вакуумните
прекъсвачи, свързани с
начина на гасене на дъгата

Принцип на действие и
видове конструкции при
гасене на дъгата във вакуум

Във вакуумните дъгогасителни
камери (ВДК), топлопредаването от
аксиално разположената тоководе-

На фиг. 1 е показан схематично
разрез на съвременна ВДК. Вакуумът
е затворен между двата метални
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QuiXtra TM 630 е новото предложение на General Electric за разпределителни табла НН до 630А с приложение в индустриaлни, обществени и търговски сгради.
QuiXtra TM 630 е система типово
изпитани табла в съответствие
с IEC 61439-2, с ниво на защита
IP 43. Таблата са с вътрешно разделяне до Форма 2. Модулната
концепция осигурява голяма гъвкавост и позволява бърз и лесен
монтаж. Ширината на таблата
е съответно за 12, 24 и 36 DIN
модула, а височината от 3 до 12
реда по 150мм. Атрактивният дизайн и цветове RAL9006 и
RAL7024, правят таблата перфектен избор за електроразпределение в обществени и търговски сгради.

PIT - новото поколение клеми с директна връзка на Phoenix
Contact са уникални с
възможността, която предоставят за
лесно и ефективно
окабеляване без инструмент и без физическо усилие на гъвкави и твърди проводници от 0,34мм2
до 10мм2.

Благодарение на специалния профил на клемата, силата на натиск е намалена с 50% в сравнение с всички подобни технологии,
а времето за опроводяване - с 35% при гарантирано максимално
качество на контакта.
На пазара вече е и новата серия PIT 1,5/S. Със своите малки
размери - дебелина само 3,5мм и голямо разнообразие от над 100
продукта тези клеми позволяват най-висока плътност на контактните точки за сигнални линии - до 340 сигнала на 30см
клеморед.

Ново поколение електрохидравлични инструменти за кримпване на кабелни обувки до
400мм2 комплект с батерия зарядно и куфар. Гаранция 2 години или 10000 кримпвания
и следгаранционен сервиз. Време за зареждане на батерията 22мин. Възможност за
връзка с компютър и контрол на брой и качество на кримпванията.
Индикация за недобро кримпване. Електронен контрол и инспекция на кербовъчния цикъл
• Вграден тестер за налягане със
светлинен и звуков сигнал в случай на
незавършено кербоване
• Анализ на информацията чрез оптичен интерфейс и USB адаптер
• Ергономичен дизайн, подходящ за работа с една ръка
• Удобни за работа с натискане на
един бутон за удобна експлоатация
• Светодиодно осветление на работната повърхност
• Енергоспестяваща функция, спираща двигателя, когато кербоването е

завършено (автоматичен стоп)
• Глава, въртяща се на 350°
• Бързо спиране на двигателя, гарантиращо безопасност при експлоатация
• Автоматично освобождаване на челюстите след приключване на кербовката
• Ръчно освобождаване на челюстите,
когато е необходимо
• Високопроизводителни 18V литиевойонни батерии осигуряващи 50% по-голям капацитет и изключително малко
време за зареждане - до 15 мин.

Заповядайте на Международен Технически панаир, Пловдив, 26.09 - 01.10.2011, палата 11, щанд 11C5
София
1680, ул. Пирин РЕВЮ
40 А, тел.:l 02/
958 31 11; 958
ИНЖЕНЕРИНГ
септември
201163 44, факс: 02/ 958 22 70, office@viv-isomatic.com, v.v@techno-link.com, www.viv-isomatic.com
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фланеца 1 и 8, керамичните
изолационни тела 5 и силфона
9. Неподвижният контактен
елемент 3 е направен от специална мед с голяма чистота
и е свързан с фланеца 1, към
който се присъединява токовият извод на прекъсвача. Подвижният контактен елемент
6 се води в плъзгащи направляващи 10 и има токоотвеждащ
конус 11, към който се свързва
другият токов извод на
прекъсвача. Главният метален
екран 4 и помощните екрани 7
и 2 имат задача да не позволяват на металните пари, получени при комутирането, да
кондензират по вътрешната
повърхност на изолаторите 5
и да правят електрическото
поле по-равномерно. Силфонът Фиг. 1. Разрез на високоволтова дъгогаси9 е метална хармоника от не- телна камера на вакуумен прекъсвач.
ръждаема стомана с голяма механич- цеса на горене на дъгата. В стълба
на якост и висока корозионна устой- на плазмената дъга се получава гочивост. Той е запазен от метални- лямо налягане, което довежда до
те пари чрез чашкообразен елемент бърза дифузия на металните пари в
12. Вътрешният обем на силфона е заобикалящия дъгата вакуум. Докасвързан с атмосферата, поради ко- то токът нараства, се увеличава и
ето подвижният контактен еле- количеството метални пари от
мент 6 натиска върху неподвижния повърхността на електродите. С
3 със сила, равна на произведение- наближаване на тока към нулева
то от площта на силфона Sc и ат- стойност се намалява отделянето
мосферното налягане. Ако допуснем, на метални пари, докато се стигне
до нищожно количество. При премиче Sc = 100 cm2, при нормално атмосферно налягане, силата на при- наване на тока през нулевата стойтискане е около 1000 N, което е до- ност, останалите пари между елекстатъчно за пропускането на номи- тродите се разпръскват много
нален ток. За по-големи номинални бързо във вакуума и се постига
токове и за получаване на по-голяма невъзможно за други ДУ рязко нарадинамична устойчивост се поставя стване на електрическата якост на
допълнителна пружина, създаваща междината. Всичко това се извършва за време не по-голямо от 10
необходимата сила на притискане.
Във ВДК абсолютното налягане е микросекунди. Бързото нарастване
в диапазона на 10-2 до 10-5 Ра. За (възстановяване) на електрическаразлика от другите дъгогасителни та якост между електродите е найустройства (ДУ), горенето и гасе- голямото преимущество на вакуумнето на електрическата дъга във ва- ните прекъсвачи.
На фиг.2. е показана схематично
куум има някои особености. При разтваряне на контактните елементи последователността на изключване
в началния момент между тях се на ВДК. В позиция 1 прекъсвачът е
образува мост от разтопен метал, включен и е получил сигнал от релейкойто се загрява от преминаващия ната защита за изключване. След
през него ток до температура на изминаване на собственото време за
кипене на метала и се изпарява. Тер- изключване tсоб, контактните елеминът „дъга във вакуум“ съдържа менти започват да се отварят и
противоречие, защото нормално се възниква дъга (позиция 2). Дъгата се
счита, че електрическата дъга разраства (позиция 3), но след претрябва да съдържа положителни минаване на максималната стоййони от дъгогасителната среда. ност на изключвания ток Iизкл, металОбаче в действителност във вакуу- ните пари започват да намаляват.
ма, парите на метала, необходими По време на горенето на дъгата се
за образуване на положителни йони, поддържа дъговото напрежение Uдъг.
се генерират от повърхността на На позиция 4 токът преминава през
електродите непосредствено в про- нулевата си стойност, дъгата изгас-
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или като разсеяна
(дифузна) дъга, или
като концентрирана (сгъстена)
дъга.
Първият тип
дъга се проявява
при токове до
около 10 kА и
стойностите,
при които преминава към сгъстена
дъга зависят от
материала и формата на контактите и от скоростта на изменение на тока. За
дъга, горяща във
вакуум, е харак1
2
3
4
терно прекъсване
(срязване) на тока
Фиг. 2. Последователност на изключване на прекъсвач с
ВДК (tд е времето за горене на дъгата).
при приближаването му до нулева
ва и се възстановява напрежението стойност. Токът на срязване зависи
Uв към възвръщащото се напреже- както от параметрите на изключваната верига, така и от свойствата
ние на мрежата Uо.
на материала на контактната сисПървите ВДК са били с две челно
контактуващи цилиндрични контак- тема. Волфрамът има устойчивост
тни тела. Опитите са показали, че към заваряване, висока температунезависимо от увеличаването на ра на топене и добра износоустойдиаметъра им и варирането със ско- чивост. При волфрамовите контакростите и контактните материа- ти, обаче, големината на тока на
ли, не може да се преодолее опреде- срязване и полученото пренапрежелена граница на комутационна ние са много високи, тъй като паривъзможност. Опростените контак- те на волфрама създават ниско натни системи се прилагат най-често лягане. Пренапрежението при медни
за токове на изключване не по-висо- контакти е 2,5 пъти по-ниско, но те
ки от 8 kА. За да се разбере причина- по-лесно се поддават на заваряване
та за това, е необходимо по-задъл- и се износват по-бързо. Тези протибочено запознаване с механизмите за воречия се отстраняват, ако част
горене на дъгата във вакуум. Уста- от контактната повърхност е изновено е, че тя може да съществува пълнена от дъгоустойчив метал (мо-
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Фиг. 3.
Дъгов
стълб при
гасене на
дъга от
малък ток
във вакуум.

либден), а другата част – от материал с високо налягане на парите (антимон). Добри резултати дава специалната металокерамика. Дъгата
формира конус с интензивно светещо катодно петно на върха (фиг. 3.).
Плътността на тока при катодното петно е приблизително 103 до
104 A/mm2 (за медни електроди) и
токът на петното е не по-голям от
100 А. С нарастването на тока се
образуват множество произволно
движещи се катодни петна, които
формират много успоредни дъгови
стълбове. Катодните петна се отблъскват едно от друго и се стремят да заемат цялата повърхност
на катода. Напрежението на дъгата
при тези токове остава малко и
почти постоянно.
До определени стойности на тока
ефектът от отблъскване на катодните петна е по-значим от силите
на електромагнитното въздействие
върху паралелните дъги. На свойствата на катодните петна силно влияние оказват материалът и формата
на електродите. Катодните процеси и механизмите на пробив на вакуумните междини все още не са изучени достатъчно. Съществуват различни и често противоречиви обяснения на тези явления.
При по-големи токове напрежението на дъгата бързо нараства, електрическото поле започва да оказва
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a

б

в

Фиг. 4. Контактни системи на ВДК с радиално магнитно поле.

спиращо действие на йоните на дъгата и те вече не
достигат до анода. Непосредствено пред анода се появява дефицит на положителни йони и се увеличава падът
на напрежението. Електроните, ускорени от анодния пад,
предизвикват ударна йонизация чрез бомбардиране на
анода. Той се нагрява и отделя значително количество
метални пари. Образуват се анодни петна на сгъстената дъга, която съдържа разтопен метал. След преминаването на тока през нулева стойност, анодното петно
става катодно и се създават условия за по-трудно разсейване на остатъчните продукти на металната дъга.
Дифузната дъга има значително по-малка времеконстанта от сгъстената. Поради това, във вакуум гасенето на тази дъга става по-лесно. За успешното гасене
на сгъстени дъги се вземат специални конструктивни
мерки, осигуряващи въздействие на аксиално магнитно
поле върху дъгата. Прилагането на аксиално магнитно
поле принуждава електроните и йоните да извършват
бързо винтово движение около магнитните силови линии, така че те не могат да излязат извън зоната на
магнитното поле. Така дъгата остава дифузна и приема

формата на еднородна
колона.
За успешното гасене
във ВДК на токове над 10
kА е необходимо формирането на аксиално магнитно поле. То може да се
създаде чрез външно или
вътрешно разположени
бобини, но това е много
скъпо. Съвременните контактни системи са така
конструирани, че сами да
създават необходимото
магнитно поле. На фиг. 4
са показани 3 типа контактни системи на съвременни ВДК за големи токове на изключване. На
фиг. 4а са показани контактни накрайници, оформени като спирални листа, на фиг. 4б – чашкообразна контактна система
и на фиг. 4в – чашкообразни контактни елементи Фиг. 5. Контактна система
със спирални канали и кон- с аксиално магнитно поле.
тактен пръстен. Тези еле- 1 – токопровод; 2 – токовоелемент, играещ роля
менти формират радиал- дещ
на бобина; 3 – контактен
но магнитно поле. При елемент; 4 – електрод.
тези контактни системи,
под въздействието на електродинамичните сили и силите от взаимодействието на тока на дъгата и радиалното магнитно поле, петите на дъгата се движат по
повърхността на електродите, което допринася до ефективно дъгогасене.
Конструкцията на контактна система с аксиално
магнитно поле е показана на фиг. 5. Токът се разклонява
на 4 клона, като магнитното поле, създадено от всеки
клон, се сумира с магнитното поле на насрещния контактен елемент със същата конструкция. При малкото
разстояние между електродите по време на гасенето
се получава сравнително равномерно аксиално поле, което облекчава дъгогасенето.

Предимства и недостатъци на вакуумните
прекъсвачи.
Предимства:
l Отделената енергия на дъгата WД е по-малка от тази

в аналогични елегазови прекъсвачи;
l Чувствително по-малък момент М за изключване на
прекъсвача спрямо елегазовия;
l Простота на конструкцията;
l Надеждност;
l Висока комутационна износоустойчивост;
l Малки размери;
l Пожаро- и взривобезопасни;
l Отсъствие на шум при работа на прекъсвача;
l Не замърсяват околната среда при работа или изключване;
l Удобство при експлоатация;
l Ниски експлоатационни разходи.
Недостатъци:
l Комутират сравнително неголеми номинални токове
и токове на изключване;
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l Възможност за получаване на ко-

мутационни пренапрежения при изключване на малки индуктивни токове;
l Неголям ресурс на дъгогасителното устройство при изключване на
токове на к. с.

Технически и монтажни
характеристики
Ход на контактите – зависи основно от номиналното напрежение на
прекъсвача, респективно от ВДК. При
Uном = 12 kV, той е 8 до 10 mm, а при
напрежения до 40,5 kV може да достигне 35 mm. Регламентира се от необходимото изолационно разстояние
при изключен прекъсвач. В резултат
на челното електрическо износване,
контактният разтвор се увеличава.
Това води до деформация на силфона,
който е един от слабите елементи
на ВДК и ограничава механическата
износоустойчивост. Въпреки това тя
гарантира най-малко 5.104 цикъла
включване-изключване.
Контактен натиск – определя се от
изискванията за осигуряване на ниско
преходно съпротивление при включени контактни елементи, за гарантиране надеждно включване при максимален ток на к. с. и за удържане на включена контактна система при токове
на к. с. За осигуряване на електродинамична устойчивост при ударни токове от 40 до 100 kА, във ВДК трябва да
се приложи контактен натиск от
1000 до 4000 N. Този натиск гарантира включване без вибрации.
Скорост на включване – избира се
такава, че да е компромисна между
две противоречиви изисквания. От
една страна тя трябва да е малка, за
да не товари елементите с удари. От
друга страна е необходима по-голяма
скорост на включване, за да се предпазим от предварителния пробив.
Затова в някои прекъсвачи се поставят демпфери. В съвременните
прекъсвачи скоростта на включване
е 0,5 до 2 m/s.
Скорост на изключване - решаващо влияние върху нея оказват два
фактора: надеждно гасене на дъгата
при токове на к. с. и изключване на
капацитивни токове без повторни
пробиви. И при двата случая скоростта трябва да бъде такава, че да
гарантира гасене на дъгата при
първото преминаване на тока през
нулевата стойност. В съвременните
прекъсвачи с ВДК (в зависимост от
параметрите им), скоростта на изключване е от 0,8 до 3,5 m/s.
Електрическа износоустойчивост
(комутационен ресурс) - зависи от
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стойностите на изключваните токове. За токове на к. с. 31,5 kА са допустими 100 високоволтови изключвания, а при номинални токове до 2,5 kА
- 5.104 високоволтови изключвания.
Едновременност на включване на
фазите – ако един прекъсвач е трифазен, изпълнен с 3 броя ВДК и подава
напрежение например към един електродвигател, от голямо значение е
дали това ще стане едновременно.
Тази настройка не може да се извърши
„на око“. За целта се използва специализирана апаратура. Тя извършва
пълен анализ на прекъсвачите (статично и динамично, под напрежение,
като прекъсвачът е поставен в специална клетка). Благодарение на специализирания софтуер за анализ и
връзката с компютър може да се проследят всички параметри на прекъсвача, съответно, да се пренастроят.
Масово използваните прекъсвачи
с ВДК са основно за напрежение до
40,5 kV. При тях може да се постави
само една ВДК на полюс. Те се изработват на модулен принцип с голяма унификация на елементите.
В последните години активно се
работи за създаване на вакуумни
прекъсвачи за високо напрежение
(72,5 до 220 kV). Тези прекъсвачи са
предназначени за използване вместо
елегазовите в съответния клас за
високи напрежения. Една от причините, поради която се търси алтернатива на елегазовите прекъсвачи, се
явява високата способност на елегаза да създава парников ефект. В това
отношение той е 22 200 пъти „поефективен“ от СО2. Затова е желателно да се ограничава използването на елегазови прекъсвачи там,
където е възможно. Освен екологичната безвредност, ВП имат по-голям
ресурс от елегазовите, възможност
за работа без подгрев при ниски
температури и ниски експлоатационни загуби.
Понастоящем са разработени и
пуснати в експлоатация различни ВП
(колонкови и резервоарни) за напрежения 72,5 до 170 kV. Създадени са
ВП за напрежение до 170 kV в колонково и резервоарно изпълнение с един
разрив в полюс. В резервоарните
прекъсвачи, в качеството на изолационна среда се използва сух въздух
под налягане, което прави конструкцията екологично чиста. Работи се
по създаване на ВП за 110 kV и повисоко напрежение с един или два
разрива на полюс. На база на вакуумна камера за напрежение 110 kV се
работи за създаването на двуразривен ВП за напрежение 220 kV.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

–ËÚ‡Î - ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
—‚ÂÚÓ‚ÌËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ –ËÚ‡Î, ÔËÁÌ‡Ú Ò ÓÔËÚ‡ ÒË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ú‡·Î‡ Ë
¯Í‡ÙÓ‚Â, ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ‡ÍÓ‚Â, ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ÚÓË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë,
Ò˙‚ÂÚ‚‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÒË ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
‰‡‚‡ Â‰Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ
Â‰ËÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ. Õ‡¯‡Ú‡ ˆÂÎ Â ‰‡
ÓÒË„ÛËÏ ‚ÒË˜ÍÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂÚÓ ‰Ó Â‰ËÌ Á‡‚˙¯ÂÌ ÔÓÂÍÚ, Í‡ÍÚÓ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒÙÂ‡. ◊ÂÁ Â‰ËÌ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÂÌ
ÒËÌÚÂÁ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÏÂı‡ÌËÍ‡Ú‡, ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë Â¯ÂÌËˇ, ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ, ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÒÂ‚ËÁ, ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ˆˇÎÓÒÚÌË Â¯ÂÌËˇ ÓÚ Â‰ËÌ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ.

Продуктови решения в
областта на механиката
¬ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ ÒÚÓË
ÓÒÂÏÍ‡ÚÌÓ Ò„˙Ì‡ÚËˇÚ TS 8 ÔÓÙËÎ,
ÔÓÂÍÚË‡Ì Í‡ÚÓ ÏÓ‰ÛÎÌ‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, ÔËÎÓÊËÏ‡ Â‰Ì‡Í‚Ó ‰Ó·Â
Í‡ÍÚÓ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Ú‡Í‡ Ë Á‡ »“
ÒÙÂ‡Ú‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‚ËÌ‡„Ë ‰‡ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡ Â‰Ì‡
Â‰ËÌÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Ë Ì‡ Â‰ËÌ ·Ó„‡Ú Ì‡·Ó ÓÚ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë. “‡Í‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ú˙ÒÂÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ - ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
„˙‚Í‡‚ÓÒÚ, ·˙Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.

В областта на
инженеринговите решения
‘ËÏ‡ –ËÚ‡Î ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÓÙÚÛÂ, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ó„ÓÏÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡
ËÍÓÌÓÏËË Ë ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ÓÚÓ
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ. ◊ÂÁ RiCAD 3D, Power
Engineering Ë RiTherm ÛÒËÎËˇÚ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂÚÓ, ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌË Ë ÂÍÒÔÓÚË‡ÌË ‚ CAD.

Електроразпределение
◊ÂÁ ÌÓ‚‡Ú‡ Flat PLS –ËÚ‡Î ‡Á¯ËË
Ò‚ÓˇÚ‡ „‡Ï‡ ÓÚ Ri4Power ËÁÔËÚ‡ÌË ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ‰Ó 5500 ‡ÏÔÂ‡. “‡ÁË
ËÌÓ‚‡ˆËˇ, ÓÒ‚ÂÌ ˜Â ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
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ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ ‡ÏÔÂ‡Ê, ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡ Í‡ÍÚÓ ˜ÂÁ Ò‚ÓÂÚÓ ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë ÎÂÒÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Ú‡Í‡ Ë Ò
ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ÒÎÛ˜‡ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ.

Електрозахранване
◊ÂÁ ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓ ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ (UPS) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Â‰ÛˆË‡Ú ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÁÂ‚Ë‡Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. œÓ‰Ó·ÂÌËˇ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ Â‰ËÌ ËÎË ‰‚‡ ÔÓˆÂÌÚ‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ò˙Ò ÒÛÏ‡, ÍÓÎÍÓÚÓ
30% ÓÚ ÒÛÏ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, UPS-ËÚÂ
Ì‡ –ËÚ‡Î ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÂÁ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÒË ÊË‚ÓÚ, ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ - ‰Ó 95%. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ "Hot-swap" ÓÔˆËˇ Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê, ÏÓ‰ÛÎÌËÚÂ UPS ÒËÒÚÂÏË (‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò VFI-SS 111) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ë ÂÏÓÌÚË‡Ú ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡. “Ó‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÏÓ‰ÛÎÌËˇÚ ‰ËÁ‡ÈÌ
ËÁ·ˇ„‚‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍ˙ÔÓ ÒÚÛ‚‡˘Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡.

Климатизацията
«‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒÂËˇ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ë
ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ Ô‡‰‡Ú Ò
30%. ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡ „ÂÌÂ‡ˆËˇ ÍÓÏÔÂÒÓ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË ‰‡‚‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ÏÂÊ‰Û ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ëˇ
‡„ÂÌÚ, ÍÓÂÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
ÕÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÔËÎÓÊÂÌË Í‡ÚÓ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÔË Ì‡ÌÓ-ÔÓÍËÚËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓË Ò ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ ËÁÔ‡ËÚÂÎ. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÂÙËÍ‡ÒÌÓÒÚ ÔË ÏËÌËÏ‡ÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.

Сигурност, мониторинг и
отдалечено управление
—Ë„ÛÌÓÒÚ, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÓÚ‰‡ÎÂ˜Â-

ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ CMC-“—. ◊ÂÁ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‰‡Ú˜ËˆË Ë KVM switch ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ, ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ë Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡.

Сервиз
œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ‚‡ÊÂÌ ÏÓ‰ÛÎ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡ ‡·ÓÚ‡. — ÌÓ‚‡Ú‡ ÒË ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÙËÏ‡ –ËÚ‡Î ˆÂÎË ‰‡ ÔÓ‚Ë¯Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÒÂ‚ËÁÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË.
◊ÂÁ Ó·¯ËÌÓÚÓ ÔÓÚÙÓÎËÓ ÓÚ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÔÓ‰ Ì‡‰ÒÎÓ‚ "–ËÚ‡Î - ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡" ÓÒË„Ûˇ‚‡ÏÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ,
ÌÓ Ò˙˘Ó Ë Á‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓÎÁË Á‡ÔÓ˜‚‡Ú Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚË‡Ú ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
ÂÚ‡ÔË - ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‰Ó ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë
ÒÂ‚ËÁ. –ËÚ‡Î ÔÓ‰ÍÂÔˇ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË,
ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Ë ˜ÂÁ ‰ËÒÚË·ÛˆËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÒË ‚ Ì‡‰ 60 ÒÚ‡ÌË Ò
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 250 „ÎÓ·‡ÎÌË Ô‡ÚÌ¸Ó‡ Ë Ì‡‰
1000 ÒÂ‚ËÁÌË ÚÂıÌËˆË.

Ритал ЕООД
1592 София, бул. Искърско шосе 7
жк."Дружба"-1, Търговски комплекс "Европа"
тел./факс: 02/439 0550, 02/889 0055, 02/889 0056
е-mail: office@rittal.bg
www.rittal.bg
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

—˙‚ÂÏÂÌÌË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Ã

Ó‰ÂÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÔËÚÂÊ‡‚‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ, ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ Á‡‚Ó‰Ë Ò˙Ò
ÒÚ‡Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ËÎË Ò ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÒÂ‰ÂÏ
‰ÌË ‚ ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡, ÌÓ Ë Á‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡ÎËˆÂ Ë ‰‚‡Ú‡
Ù‡ÍÚÓ‡. ≈ÍÒÔÂÚË Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â
ÌÓ‚ËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Â‡ÎËÁË‡Ú ËÍÓÌÓÏËË ‰Ó 70%, Ò ÍÓÂÚÓ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ ÓÒ˙‚ÂÏÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÎ‡ÚË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒÂˆ‡.
ÕÓ‚ËÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ë ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ
ÂÙÂÍÚË‚ÌË Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ë
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡ Ò ÓÔÚËÏ‡ÎÌË
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. –Â¯ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÏÓ‰ÂÎË ÏÂÚ‡Îı‡ÎÓ„ÂÌÌË Ë ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌË Î‡ÏÔË, Í‡ÍÚÓ
Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË
ÚÂÎ‡.
—˙‚ÂÏÂÌÌËˇÚ ÚËÔ ÏÂÚ‡Îı‡ÎÓ„ÂÌÌË Î‡ÏÔË Ò‡ Ò ÍÂ‡ÏË˜Ì‡ „ÓÂÎÍ‡, ‚ÏÂÒÚÓ Ò Í‚‡ˆÓ‚‡, Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, Ú. Â. ÔÓ-‰Ó·‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ë Ì‡
ˆ‚ÂÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Î‡ÏÔ‡Ú‡. œÓ Ô‡‚ËÎÓ, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ Ò ÏÂÚ‡Îı‡ÎÓ„ÂÌÌË Î‡ÏÔË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔÓÏÂ-
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˘ÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡. “ÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Úˇı
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÒÂ‰ÂÌ ÊË‚ÓÚ ‰Ó 24 000
˜‡Ò‡ Ë ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡‰ 80. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 400 W, Í‡ÍÚÓ Ë Ú‡ÍË‚‡ Ò˙Ò
Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÔÓÚÓÍ ‰Ó 41 000 lm.
‡ÚÓ ÚÂıÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ËÏ ÊË‚ÓÚ
ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ò 10%. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ‚Â‰Ì˙Ê Á‡„‡ÒÂÌË, ÏÂÚ‡Îı‡ÎÓ„ÂÌÌËÚÂ Î‡ÏÔË
ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ ÓÚ 10 - 15 ÏËÌÛÚË, Á‡
‰‡ Ò‚ÂÚÌ‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó Ò Ô˙ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ.
œËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú Ë ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌËÚÂ Î‡ÏÔË “5 Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡
Ú˙·‡Ú‡ 16 ÏÏ. ‘ÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Ì‡
ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ÚÎÂÂ˘ ‡Áˇ‰ ‚ „‡ÁÓ‚‡ ÒÂ‰‡, Ì‡ÒËÚÂÌ‡ Ò ÊË‚‡Í ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÙÓÒÙÓÂÒˆË‡˘ ÒÎÓÈ. ŒÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò ‰Ó·˙ ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ (Ra >80) Ë ‚ËÒÓÍ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ‰Ó·Ë‚ - ‰Ó 100 lm/W. —Â‰ÌËˇÚ ËÏ ÊË‚ÓÚ Â 24 000 - 30 000 ˜‡Ò‡.
—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ‚ ·‡Ì¯‡ „Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÔÂ‰ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ÚËÔ
Í‡Ï·‡Ì‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ Ò
ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡
“5 ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ò‡ Ë “8 ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌËÚÂ Î‡ÏÔË Ò ÚËË‚Ë˜ÂÌ ÎÛÏËÌÓÙÓ,
ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ‰Ó·˙ ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ra>80 Ë ‚ËÒÓÍ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ‰Ó·Ë‚ - ‰Ó 80 lm/W. —Â‰ÌËˇÚ

Източник: GE

ËÏ ÊË‚ÓÚ Â 20 000 ˜‡Ò‡, ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌËˇÚ ËÏ ÊË‚ÓÚ - 16 000 ˜‡Ò‡. ÀÂÒÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ËÏ ÔÓÚÓÍ ‚
¯ËÓÍË „‡ÌËˆË (ÓÚ 1 ‰Ó 100%) „Ë
Ô‡‚Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ËÁÚÓ˜ÌËÍ ‚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÌË‚‡Ú‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ. ŒÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ Â ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ·‡Î‡ÒÚ, ÍÓÈÚÓ
ÒÌËÊ‡‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Ò 35% ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÂÌ ·‡Î‡ÒÚ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, „‡‡ÌÚË‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÔÛÎÒ‡ˆËË Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ
ÔÓÚÓÍ (ÎËÔÒ‚‡ ÒÚÓ·ÓÒÍÓÔË˜ÂÌ
ÂÙÂÍÚ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Ò
‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë Î‡ÏÔ‡Ú‡
ËÏ‡ ÏÂÍÓ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ò‚ÂÚÂÌÂ,
ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ-ÍÓÏÙÓÚÌÓ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎˇ Ì‡ ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡), Ì‡-
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Източник: Beghelli

Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ‰ÓÒÂÎ-Î‡ÏÔ‡,
Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Î‡ÏÔËÚÂ Ë ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ËÏ ÔÓÚÓÍ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ‰.
ÕÓ‚ÓÒÚ Ò‡ Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ‰˙Î„ËˇÚ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎÓËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ - ÓÚ 50 000 ‰Ó 100 000
˜‡Ò‡ (‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎˇÚ Â
ÔÓÂÍÚË‡Ì Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ).
ŒÒ‚ÂÌ Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡
Ï‡¯ËÌË Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ Ó·˘Ó ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ı‡ÎÂÚ‡. Ã‡ÒÓ‚ÓÚÓ
ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ÒÂ Ó˘Â Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ Ò Úˇı ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË. œÂ‰ÒÚÓË
Ò˙˘Ó Ë ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË
ÔÓ·ÎÂÏË Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡. —ÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ·‡Ì¯‡, Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÔÓÌÂ Ó˘Â ‰‚Â „Ó‰ËÌË ÔÂ‰Ë
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Източник: Philips

ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ËÚÂ ‰‡ Ì‡‚ÎˇÁ‡Ú Ï‡ÒÓ‚Ó
‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ.

Проектиране на
осветителните уредби
œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ÏË‡Ú ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Ó·˘Ó ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡ Ú‡‚‡ÌËÚÂ ËÎË Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÔÓ‰ Úˇı. ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÓËÂÌÚË‡Ú ‚ Â‰ËˆË, ÛÒÔÓÂ‰ÌË Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÓÒ ËÎË ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ Ì‡ ÔÓÁÓˆËÚÂ. ‡ÚÓ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ
Ó·˘Ó Ë ÎÓÍ‡ÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡‰ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. —‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Ò‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡ ¡ƒ— EN 12464. ¬ ÌÂ„Ó Ò‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÓÒ‚Â-

ÚÂÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ‰ÂÙËÌË‡Ì‡ Í‡ÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡, ÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÎËÁ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÛÂ‰·‡. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ÒÂ Ó·˙˘‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ‚˙ıÛ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ
ËÁÚÓ˜ÌËˆË. ¬ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÂÚÂ Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÎÓÊÂÌÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡.
ƒÓ·ÓÚÓ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ‚ÎËˇÂ,
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, Ë ‚˙ıÛ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ,
Í‡ÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÁËÚÂÎÌËˇ ËÏ ÍÓÏÙÓÚ. «‡ÚÓ‚‡ ‚ ‰ÂÙËÌËˆËËÚÂ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Â Á‡ÎÓÊÂÌÓ, ˜Â ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÂ·Ë‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ıÓ‡, ËÌ‰ÂÍÒ˙Ú Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ra Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ„ÓÎˇÏ ÓÚ 80 (ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 100).
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ Ù‡ÍÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ. “ÓÈ ÔÓÍ‡Á‚‡ ‚ Í‡Í‚‡ ÒÚÂÔÂÌ ˘Â Ì‡Ï‡ÎÂÂ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡,
Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ, ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ Î‡ÏÔË, ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÚË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ, ÒÚÂÔÂÌÚ‡
Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ,
Í‡ÍÚÓ Ë ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ
ÂÙÂÍÚË‚ÌË Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Â
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Извеждане от употреба
на неефективни лампи
В близко бъдеще Директивата за енергоемките
продукти (EuP) постепенно ще забрани използването на енергийно неефективните лампи и съоръжения. За намаляване на въздействието им върху околната среда, онези от тях, които не отговарят на
изискванията за енергийна ефективност, ще бъдат
изведени от употреба поетапно. Съгласно графика
за спиране на производството на неефективни лампи, стандартните лампи от тип Т8 (/33, /54) вече
не са разрешени за продажба в страните от Европейската общност. Предлагат се само триивични
Т8. Лампите T12 ще бъдат изведени от употреба до
края на т. г., а лампите с живачни пари - в края на
2014 г. След 2016 г. няма да са разрешени конвенционалните луминесцентни лампи (EM). Повече информация може да намерите в таблицата.
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Â Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÔÂ‡ÁÔÂ‰ÂÎË Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ ÔÓ
Ì‡˜ËÌ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ˇÍÓÒÚ Ì‡ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ‡ Á‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ. ¬‡ÊÂÌ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË ‚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡. “ÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚ËÒÓÍ, ÍÓÂÚÓ Â
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‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‡ÍÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ ÔÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Ì‡˜ËÌ Í˙Ï ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡, ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡ ÔÓ‰
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ‰Ó·Ë‚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ (ËÁÎ˙˜ÂÌ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÔÓÚÓÍ/ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ), ÌÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÚÓÍ˙Ú ÏÛ ‰‡ ·˙‰Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ.

Съвременни системи за управление на
осветлението
¬ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰‡
ÒÂ ËÁ„‡‰Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡ ÛÂ‰·‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ (‰ËÏË‡ÌÂ), ÍÓÂÚÓ ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó 60% Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, Í‡ÚÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÙÓÚÓÒÂÌÁÓ, ÒÎÂ‰ˇ˘ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÁÓÂˆ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÙÓÚÓÒÂÌÁÓ˙Ú ÒÂ Á‡ÍÂÔ‚‡ Ì‡ Ú‡‚‡Ì‡ Ë Â Á‡˘ËÚÂÌ
ÓÚ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÎ˙˜‚‡ ÓÚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÙÓÍÛÒË‡Ì‡ ÔÓ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ÔÓÁÓÂˆ‡ ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ¿ÍÓ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ ÓÚ ÙÓÚÓÒÂÌÁÓ‡ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÒË„Ì‡Î Á‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÎË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ.
˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ Ë Ô‡ÒË‚ÂÌ
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÒÂÌÁÓ, ÍÓÈÚÓ Â‡„Ë‡ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ
ÓÚ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ ÓÚ ÚˇÎÓ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
30-37 Ó— Ë Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ. ¿ÍÓ ‰‚‡Ú‡ ÔËÁÌ‡Í‡
ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡.
«‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒËÒÚÂÏË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË - DALI, KNX, EIB Ë ‰Û„Ë. ÷ËÙÓ‚ËˇÚ ËÌÚÂÙÂÈÒ
DALI Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ 64 ·‡Î‡ÒÚ‡. ŒÚÎË˜‡‚‡ ÒÂ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ
ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. œ˙‚Ó, ‚ÒÂÍË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ ÒÂ
‡‰ÂÒË‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
„˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ. ¬ÚÓÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, Ú. Â. ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ
‚˙˘‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎˇ Á‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÏÛ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ ‰Ë„ËÚ‡ÎÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Â ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡
ÒÓÙÚÛÂÌÓ ‚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ
Ë ÍÎ˛˜Ó‚Â Á‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ. “‡Í‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ.
œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ë ÎÂÒÌÓÚÓ ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ÎËÌËË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌˇÏ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡
‰‚ÛÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ë ‚Ë‰
Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ·‡Î‡ÒÚ‡ - ÌˇÏ‡Ú ÔÓÎˇËÚÂÚ.
ÀËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ÎËÌËË Í˙Ï
Úˇı, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, Ë Ò‚Ó·Ó‰‡Ú‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ÎËÌËË ÓÚ ‰Û„‡, ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Ò DALI ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÚÊËÎÌË Í‡·ÂÎË /Ù‡Á‡, ÁÂÏˇ,
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Таблица 1

ÌÛÎ‡ Ë ‰‚‡ Á‡ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡/.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ Ì‡ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ. ÕˇÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ „Â¯ÍË ‚ ÍÓÏ‡Ì‰‡Ú‡ ÔÓ‡‰Ë ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎ‡ Ì‡ Ó·ÏÂÌ Ì‡
‰‡ÌÌË ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ ·‡Î‡ÒÚ-ÍÓÌÚÓÎÂ ÓÚ
‰Û„‡. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ÌÂÈÌ‡Ú‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ. “‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÒÂÌÁÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓË
‰‡ ‚ÎËˇÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ
ËÎË Ì‡ „ÛÔ‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË (ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ 64-ÚÂ ‡‰ÂÒ‡ÌÚ‡ ‚ 16 „ÛÔË).
–‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒÂÌÁÓË (Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ,
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Ë ‰.) ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
„ÛÔË ËÎË ‰‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ‚˙ıÛ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË. “‡Í‡ ‚ Â‰ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ËÒÚ‡Ì-
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ˆËÓÌÌË, ÌÓ ‚ÒˇÍÓ ‰‡ ‚ÎËˇÂ Ò‡ÏÓ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ „ÛÔ‡ ËÎË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ,
‡ ÍÓÌÚÓÎ˙Ú Á‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ ‰‡
Ó·ı‚‡˘‡ ‚ÒË˜ÍË „ÛÔË. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ
ÍÓÌÚÓÎÂ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë
‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ ‚Â˜Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, ÔÓ‡‰Ë Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ ÓÚ DALI
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡.
ŒÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ë
˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú KNX. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Â ÌÂÈÌ‡Ú‡
Ï‡˘‡·ËÛÂÏÓÒÚ - ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Â Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ ‚ Ï‡ÎÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ú‡Í‡ Ë Á‡ „ÓÎÂÏË. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡
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Â ÓÚ‚ÓÂÌ‡ Ë ‡Á¯ËˇÂÏ‡ - ‚Â‰Ì˙Ê
ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡‰„‡Ê‰‡ ÔÓ
‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ.
¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡ Ë Ò EIB ËÌÚÂÙÂÈÒ. EIB
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÎÂÒÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ ÛÌËÙËˆË‡Ì PC·‡ÁË‡Ì ÒÓÙÚÛÂÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, Ì‡Â˜ÂÌ
ETS (EIB Tool Software). »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ. œÓ‡‰Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ EIB
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡, ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÎÂÒÌÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‡‰‡ÔÚË‡Ì‡ Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ GSM Ë GPRS ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÏÂÊ‰Û
ÍÓÌÚÓÎÌËˇ Ò˙‚˙ Ë ÛÂ‰·‡Ú‡.
ŒÒ‚ÂÌ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ‰ËÏË‡ÌÂ, ÚÂÁË ÒËÒÚÂÏË ËÁÏÂ‚‡Ú
ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ Ë Â‰ÛˆË‡ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÚÓÍ‡ ÔÂÁ Î‡ÏÔ‡Ú‡, cosϕ Ë
ÔÂ‰‡‚‡Ú ÚÂÁË ‰‡ÌÌË ‰Ó ÍÓÌÚÓÎÌËˇ ˆÂÌÚ˙.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÕÓ‚‡ „ÂÌÂ‡ˆËˇ Á‡
Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Óíèâåðñàëíàòà ñèñòåìà Desigo 4 íà Siemens ïðåäëàãà îòëè÷íà
èêîíîìèÿ íà åíåðãèÿòà
ÕÓ‚ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Desigo 4
ËÏ‡ ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Á‡ Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
(BMS) Â ‰a ÒÂ „ËÊË Á‡ ‚ÒË˜ÍË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‚ Ò„‡‰ËÚÂ, Í‡ÚÓ
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ „‡ÙË˜ÌÓ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓˆÂÒË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ËÁ„‡Ê‰‡˘Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ. Desigo 4 ÔÂ‰Î‡„‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë
‚˙Á‚‡˘‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì, Ò˙˜ÂÚ‡ÌË Ò ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ. »ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ „‡Ï‡ Â ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÓ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Ô˙ÎÌ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò Microsoft Ë
ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ

ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÓ
BACnet - ≈N ISO 16484-5, ANSI,
ASHRAE, B.I.G.-EU. ÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ Â ÓÚ‚ÓÂÌ‡ Ë ÔÂ‰Î‡„‡
‚˙ÁÍË Ò ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ
ÔÓÚÓÍÓÎË
Í‡ÚÓ
KNX,
LonWorks, M-Bus, ModBus RTU Ë
OPC.
ÕÓ‚‡Ú‡ „ÂÌÂ‡ˆËˇ ÍÓÌÚÓÎÂË Ë I/O ÏÓ‰ÛÎË ÒÙÓÏË‡Ú Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌ‡Ú‡ ÏÓ‰ÛÎÌ‡ ÒÂËˇ Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡. –‡Á‡·ÓÚÍ‡Ú‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ, ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÂÌ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ë
„ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë Ë ˆËÙÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË. —ÂËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË Ô‡ÌÂÎ Á‡
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓˆÂÒË,

Desigo 4

Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ‚ÂÏÂ‚Ë „‡ÙËˆË,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡‰‡ÌËˇ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÌË‚‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô.
œÂ‰Î‡„‡ÌËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ Á‡
ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „˙‚Í‡‚ Ë
·Ó„‡Ú Ì‡ Â‰Ëˆ‡ „ÓÚÓ‚Ë ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÓÚ Siemens.
¡‡ÁË‡ ÒÂ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ˇ‰Ó Â
ÒÙÓÏË‡ÌÓ ‚˙ıÛ ·‡ÁÓ‚‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Ì‡ Simatic.
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√‡ÙË˜Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ò˙‰˙Ê‡
Ó„ÓÏÌ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ
Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡˘Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔË ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒËÚÂ.

—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓÍË‚‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ EN 15232, ÍÓÂÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ, ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ë
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË
WEB ÙÛÌÍˆËË Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô, „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ SMS Ë Â-mail
‡Î‡ÏË, ‰ÓÔËÌ‡Òˇ˘Ë Á‡
ÒÎÂ‰ÂÌÂÚÓ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ.

Сименс ЕООД
Направление Сградни технологии
1309 София, ул. Кукуш 2
тел.: 02/ 8115 512
факс: 02/ 8115 652
ibt.bg@siemens.com
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–‡‰‡ÌË ÌË‚ÓÏÂË
Á‡ ÚÂ˜ÌË Ë Ì‡ÒËÔÌË
Ï‡ÚÂË‡ÎË
–

адарните нивомери са сред високотехнологичните средства за измерване с широк кръг от приложения.
Предлагат се както в контактен,
така и в безконтактен вариант.
Контактните радарни нивомери са
предпочитаният вариант предимно
за малки пространства, докато при
безконтактните отсъствието на
контакт между нивомера и контролираната среда, позволява те да
бъдат използвани за измерване нивото на агресивни, вискозни, нееднородни течности и гранулирани материали. Твърди се, че за момента контактните радарни нивомери са малко по-широко разпространени, поради възможностите им да измерват
нивото на граничната повърхност
между две фази като масло и вода,
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например, но като цяло и двете технологии намират широко приложение. В сравнение с ултразвуковите
нивомери, радарните се характеризират с много по-малка чувствителност към температурата и налягането в работния обем и към тяхното изменение. Също така са устойчиви към явления като запрашеност,
наличие на изпарения от контролираната повърхност или пяна. Отличават се с висока точност на измерването, която обикновено е до ±1 мм.
Основен фактор, ограничаващ тяхното по-широко използване в практиката, се явява все още сравнително
високата им цена.

Контактни радарни
нивомери
Приемат се за много подходящи
за измерване нивото както на насип-

ни, така и на течни среди. Подходящи са за работа при тежки условия
с химични среди, при широки вариации на температура и налягане и др.
Работата им се базира на измерване не времето, за което сигналът
достига до измерваната среда и се
връща обратно, или по-точно на рефлектометричния метод с временно
разрешение. Процесът включва излъчване на електромагнитни импулси към средата и към дъното на резервоара. Когато импулсът достигне повърхността на измерваната
среда, която има по-висока диелектрична проницаемост от намиращия
се над нея въздух или газ, част от
него се отразява обратно към приемника, който измерва времето необходимо на импулса да достигне до
измерваната среда и да се отрази.
Това време е пропорционално на раз-
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стоянието от излъчвателя до средата. Измерваното ниво се получава
като разлика между височината на
съда и отчетеното разстояние.
Конструктивно, контактните,
наричани още вълноводни нивомери,
са изградени от антена и електронен блок. Съвременна тенденции при
конструирането на тези прибори е
модулната им концепция, която позволява демонтаж и подмяна на електронния блок, без необходимост от
сваляне на антената и нарушаване
херметичността на съда.
В зависимост от вида на антената се различават три типа вълноводи - коаксиален, единичен и двоен.
Използването на вълновод подпомага концентрирането на сигнала в
малък диаметър по дължината на
сондата, като по този начин се предотвратява разсейването на сигнала в съда. Така се постига добра производителност и надеждност. Също
така не е необходимо програмиране
на уреда с цел игнориране на фалшиви показания от стените на резервоара.
Предимство на контактните ни-
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Източник: Emerson Process Management

вомери е възможността за отчитане на граничната повърхност между
две течности.

Безконтактни радарни
нивомери
При радарните безконтактни
нивомери определянето на разстоянието до обекта на измерване е

на база използването на непрекъснат или импулсно модулиран електромагнитен сигнал с определена
честота на вълната (frequencymodulated continuous wave - FMCW).
Принципът на измерване се базира
на времето необходимо на микровълновия импулс да достигне до
повърхността на материала и
съответно да се отрази като ехо,
което се улавя от приемник. Нивото на материала се изчислява въз
основа на разликата между изпратения и получения сигнал.
При използването на непрекъснат
сигнал с честотна модулация, към
измерваната среда се изпраща непрекъснат микровълнов сигнал, чиято честота се променя по линеен
закон между две стойности и едновременно се приема отразеният. Излъчването и приемането на сигнала
е от един и същ приемник, който
отчита честотната разлика между
изпратения и отразения сигнал. Съпоставяйки различните честоти, образувани вследствие на честотната
модулация, се получава резултат,
пропорционален на разстоянието до
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порционално на измерваното ниво.
Сред предимствата на импулсните радарни
нивомери са: използването на безконтактен
сензор, който е почти независим от промените
в температурата, налягането или наличието на
газ и пара в съда; точността на измерване не се
влияе от промени в плътността, проводимостта и диелектричната константа на измерваната среда, както и от движение на въздуха над
нея. При тези нивомери отразените сигнали са
дискретни и разделени във времето. Това е и причината импулсните нивомери да се справят поИзточник: Endress+Hauser
Източник: Siemens добре с фалшивите сигнали, които са често срещани при измерването на насипни материали.
Обикновено
повърхността. Постигането на висока точност при
измерването е свързано с осигуряването на висока линейност на изменението на честотата и висока темпе- работната честота
на радарните нивомери, независимо от използвания
ратурна стабилност. Сред необходимите условия са и
наличието на достатъчно голяма повърхност на измер- метод на измерване, варира в диапазона от 5,8 до 26
ваната среда, липса на смущения и в съда да няма вътреш- GHz. Колкото по-висока е честотата, толкова по-тесен
е лъчът на сигнала и толкова по-голяма е енергията на
ни прегради като бъркалки, серпентини и други.
излъчване, а следователно и на отразяване. Това е и
При импулсните радарни нивомери, от антената към
средата се изпраща кратък, прекъснат импулсен сиг- причината, поради която високочестотните нивомери
нал, като приемането на отразения е в промеждутъка позволяват измерване на нивото на среди с ниска диемежду изходните импулсни сигнали. Нивото на измер- лектрична проницаемост, от което следва и ниска отваната среда се определя спрямо времето, за което ус- ражателна способност. Те също така са много подходятройството изпраща един сигнал и получава съответ- щи за измерване нивото в резервоари, в които има разстващия отразен сигнал или ехо. Времевото забавяне положено оборудване, ограничаващо свободното промежду предаването и приемането на импулсите е про- странство за работа на нивомера. В същото време високочестотните нивомери са по-чувствителни към запрашеността, изпаренията, вълнението на работната
среда и др. В подобни случаи специалистите препоръчват използването на нивомери с честота в границите
от 5,8 до 10 GHz. Друга важна характеристика, оказваща влияние върху формирането на сигнала, се явява

размерът и типът на антената
Използват няколко вида антени, сред които – параболични, конични или рупорни, прътови, планарни и др. Колкото по-голям е размерът на антената, толкова по-силен и по-тясно насочен е сигналът, който тя излъчва, а
в същото време толкова по-добре приема отразения.
Сред най-често използваните са рупорните антени, които принципно се използват за съдове с голяма вместимост, позволяват работа с широк спектър среди спрямо
диелектрическата им проницаемост и осигуряват диапазон на измерване до 35 - 40 м (в условия на спокойна
повърхност). Прътовата антена се използва за малки
резервоари с продукти, хигиенно изпълнение или за агресивни химически вещества в съдове с произволна форма.
Диапазонът на измерване е до 20 м. Повърхността на
антената обикновено е покрита със слой защитна изолация.
Параболичната и планарната антени са предназначени за измерване нивото на всички видове течности и
насипни материали. Те се отличават с висока точност
и са широко използвани при търговски измервания. За да
се предпази от натрупване на прах в бункери за прахообразни материали, антената се покрива с еластична тефлонова обвивка. Използването на параболичната антена
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осигурява най-малък ъгъл на излъчения сигнал
в сравнение с други видове антени.
Тръбната антена се използва в случаите,
когато измерването с рупорна или прътова
антени е трудно или невъзможно, например
при наличие на пяна, силно изпарение или
висока турбулентност.
При измерване нивото на запълване на
затворени съдове, което е най-честото приложение на радарните нивомери, антената
се разполага вътре в съда. Тя е подложена на
неблагоприятното въздействие на налягането, температурата, агресивните изпарения
и прахта. По тази причина конструкцията
на антената и материала, от който е изработена, следва да са в достатъчна степен
устойчиви.

тип вълновод, тъй като това би повлияло
върху сигнала. От своя страна, двойните и
коаксиалните вълноводи са податливи на натрупване на отлагания върху тях. При измерването на нивото на замърсени или лепкави
течности се препоръча използването на единичен вълновод. В тези случаи е добре уредът
да предлага възможност за диагностика на
качеството на сигнала, за улеснение на потребителя при установяването на нужда от
почистване на вълновода. Принципно, контактните нивомери не се препоръчват за
много вискозни флуиди.
При използването на безконтактни радарни нивомери е необходимо внимателно да се
направи оценка на условията и инсталационните ограничения. Използването на безконИзточник: VEGA
тактен уред изисква много добра видимост
Особености
към повърхността на течността, която е
при измерването
необходимо да бъде сравнително равна. При измерванеПри извършването на измерване на ниво с помощта
то диелектричните свойства на измерваната среда
на радарни нивомери, за да се получат коректни стойсъщо оказват влияние. При ниска диелектрична проницаности, е добре да се вземат предвид особеностите на
емост, голяма част от излъчената енергия се губи, коеработа на уредите. Например контактните радарни
то води до отразяването на много малка част от енернивомери могат да работят при различни условия, но е
гията. Голяма част от сигнала се губи и при наличието
добре да се има предвид, че изборът на вълновод е от
на турбулентност.
ключово значение за измерването. Не се препоръчва наличието на контакт между вълновода и метални обек- Контактен или безконтактен радарен
нивомер?
ти, освен в случаите, когато се използва коаксиален
Всяка една от тези технологии има своите предимства и недостатъци. Добре е изборът да бъде съобразен преди всичко с особеностите на конкретното приложение. Високата чувствителност на безконтактните нивомери към промени в работните условия като
например натрупването на продукт, наличието на пяна,
турбуленция и кондензация, ограничават използването
им в подобни приложения. Също така наличието на пара
в съда може да повлияе върху скоростта на сигнала, а
преодоляването на този проблем може да доведе до изразходването на повече енергия. Немалък проблем се
явяват и отразените, от повърхността на съда сигнали. В подобни случаи използването на контактни радарни нивомери може да се окаже по-доброто решение.
Фокусирането на сигнала по протежението на сондата ги превръща в по-ефективния метод за измерване.
Използването на безконтактни нивомери при подобни
условия е свързано и с необходимостта от повече време за реакция, поради необходимостта от обработване и отстраняване на паразитните сигнали, докато
контактните при подобни условия могат да се окажат
по-бързи.
От друга страна, при измерване нивото на лесно
прилепващи продукти, често срещани в нефтохимични
процеси като парафин, например, използването на контактни нивомери с коаксиални или двойни вълноводи, не
се препоръчва.
По отношение на турбулентността се счита, че
както контактните, така и безконтактните нивомери
могат да бъдат приспособени за работа в условия на
висока турбулентност.
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Експлоатационни особености

¬

ихровите помпи са едни от
най-използваните хидравлични машини. Те са често срещано решение,
когато е необходимо транспортиране на течности при малки дебити на голяма височина. Това е и една
от основните причини да са широко използвани в химическата промишленост при подаване на киселини, основи и други химически агресивни среди, където при малък дебит, поради ниска скорост на протичане на реакцията, е необходим
висок напор за преодоляване на големите хидравлични съпротивления
на реактора и налягането, при което протича самата реакция. Подходящи са също за транспортиране на
чисти и замърсени води, кондензат,
както и на суспензии с малки концентрации на твърда фаза и незначителни размери на частиците. Основни техни приложения се явяват
и водоснабдителните и отоплителните системи.
Често вихровите помпи са използвани като вакуум помпи или в качеството им на компресори ниско налягане. В последните години те на-
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мират приложение и при подаването на втечнен пропанбутан – LPG.

Принцип на работа
Както е добре известно,
принципът на работа на вихровите помпи се основава на
преобразуване на механичната енергия на работното
колело в хидравлична енергия
на протичащата течност чрез интензивно вихрообразуване в специално оформени канали в корпуса на помпата и в лопатъчните канали по периферията на работното колело.
Основна работна част на тези
помпи се явява работното колело, с
радиални или наклонени лопатки, което се върти в цилиндричен корпус.
В зависимост от вида на работното колело вихровите помпи обикновено се подразделят на помпи затворен и отворен тип. При помпите
затворен тип, лопатките на работното колело са къси. Техният вътрешен радиус е равен на вътрешния
радиус на канала на помпата. Течността постъпва непосредствено от
смукателната тръба в канала на
помпата. Движението във входния

Източник: SIHI Group

участък на канала на помпите закрит тип е сложно, тъй като при
предвижването на течността от
смукателната тръба в канала, се
образува надлъжен вихър. Това е и
причината, за момента, аналитичното пресмятане на кавитационните
качества на тези вихрови помпи да
е трудно, дори невъзможно. За подобряване на кавитационните качества на тези помпи се прибягва до
поставянето на центробежно стъпало пред работното колело, т. нар.
антикавитационно стъпало.
При вихровите помпи с отворено
работно колело вътрешният радиус
на лопатките е по-малък от вътрешния радиус на канала. Течността се
предвижва от смукателната тръба
към лопатките на работното коле-
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Източник: Vipom

ло, след което постъпва в канала на
помпата.
Видът на работното колело, освен
че определя кавитационните свойства и самозасмукващата способност на вихровите поми, оказва влияние и върху способността им за
работа със смеси от газ и течност.
Характерна особеност на вихровите помпи е, че при движението на
течността в работното колело се
образува вихров поток, който предава част от енергията си на новопостъпващата течност, което е и
причина за създаване на високо налягане, но и за загуба на енергия, на
което се дължи и ниският им КПД.
Към особеностите на повечето
конструкции вихрови помпи може да
се отнесе тяхната

способност за
самозасмукване
изразяваща се в способността на
помпата да започне да изпомпва
течност без предварително запълване на смукателния тръбопровод, т.
е. без да е необходимо помпата непременно да бъде „под залив“. Сред
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особеностите на вихровите помпи
е и способността им да изпомпват
течност в няколко направления, в
зависимост от посоката на движение на работното колело.
Като конструкция вихровите помпи са многостъпални (от 1 до 8
стъпала), хоризонтални или вертикални. Материалите са различни в
зависимост от флуида и областта
на приложение (от чугун до алой и
хастелой), уплътнението на вала е в
зависимост от конкретните изисквания – набивка, единично или двойно челно уплътнение, херметично
изпълнение. При предвижването на
течности с високи и ниски температури, се използват помпи с корпуси,
имащи топлинни камери и канали, в
които е предвидена циркулация на
подгряваща или охлаждаща течност.
Обикновено на входа на помпата
се поставя филтър с цел предотвратяване на попадането на замърсяващи или метални частици от тръбите вътре в помпата, което може да
доведе до преждевременна повреда
на агрегата, а при по-големи скорости на въртене дори до частично
разрушаване на корпуса или елементи на работното колело.

В сравнение с
центробежните помпи
вихровите помпи имат следните
няколко предимства: възможност за
получаване на високи налягания
(създаваното от тях налягане е от
3 до 7 пъти по-голямо при едни и

Източник: Lowara

същи размери и честота на въртене
на работното колело); елементарна,
компактна и евтина конструкция;
вихровите помпи имат способност
за самозасмукване; могат да работят със смеси от течности и газ;
подаването на течността слабо се
влияе от съпротивлението на мрежата; малък обем.
Основни недостатъци на тези
помпи се явяват: намаляване на налягането на течността при увеличаване на дебита; консумиране на найголяма мощност при малки дебити и
високи налягания; бързо износване на
челата на корпуса и работното колело при наличието на механични
примеси във флуида, което води до
бързо намаляване на максималното
налягане и дебита на помпата. Сред
основните недостатъци е и ниският в сравнение с други видове помпи
КПД, който обикновено не превишава 45% в работен режим и неспособ-
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АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични напорни
филтри за премахване на
Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др.
• Филтри с активен въглен
• Омекотяване
• Декарбонизация
• UV-дезинфекция
• Озониране
Обратна осмоза
• Деаератори: термични, химични
и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в топлителни и
охладителни системи
• Дозиращо оборудване
Омекотяване
• Обратна осмоза
Заповядайте на МТП Пловдив, 26.09. - 01.10.2011 г.
палата 11, щанд 11А5

"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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Източник: SERO PumpSystems

ността с тях да се предвижват
замърсени течности с голям вискозитет и течности, съдържащи абразивни частици, водещи до бързо износване на стените на каналите, от
където следва и спад в налягането и
КПД.
Ниският КПД възпрепятства използването на вихрови помпи при
големи мощности. Поради това, те
обикновено се използват за малки
дебити – до 35 m3 /h, за осигуряване
на напор до около 240 m, а мощността им достига до около 25 kW. Причината оборотите на вихровите
помпи обикновено да се поддържат
ниски, е поради добре известния
факт, че колкото са по-ниски оборотите на една помпа, толкова понисък е кавитационният й коефициент, т. е. опасността от поява на
кавитация.

Регулиране на работния
режим
Режимът на работа на вихровите помпи се определя от пресечната точка на характеристиката на

Инженеринг
Консултации
Машини

помпата и характеристиката на
мрежата. Един от начините за изменение на работния режим на вихровите помпи се явява регулирането чрез дроселиране, при което изменението на режима на работа се
осъществява чрез регулиращ вентил, поставен на напорния тръбопровод, в резултат на което се променя характеристиката на мрежата. При намаляване на дебита на
помпата, необходимата за дроселиране енергия се повишава, поради
което този начин на регулиране се
оказва икономически неизгоден и
днес използването му при вихровите помпи е ограничено. Друг метод
е байпасното регулиране, при което
при необходимост от намаляване на
дебита в системата, част от течността през байпаса се отвежда
обратно в резервоара. Едно от предимствата на регулирането с байпас пред регулирането чрез дроселиране се явява възможността да се
използва за задвижване на помпата
двигател с малка мощност. При
байпасно регулиране мощността на
двигателя се избира по мощността,
необходима на помпата при напълно
затворен байпас, докато при дроселирането – по мощността, съответстваща на нулев дебит.
Днес, за по-подходящ начин за регулиране се счита регулирането посредством честотен регулатор,
поради което този метод е сред
най-често срещаните в практиката.

ÈÊÎÌÀ ÎÎÄ

Приложна област на
вихровите помпи
Основните предимства на вихровите помпи като ниски дебити, високи налягания, нисък кавитационен
коефициент NPSHr – за инсталации с
тежки смукателни условия, транспорт на газова фаза – смеси флуидгаз, високо налягане на корпуса, до
голяма степен определят и тяхната
приложна област. Широко използвани са в химическата промишленост
за транспортиране на киселини основи и други агресивни химични вещества. Благодарение на елементарната им конструкция, за изработването им могат да се използват метали, слабо податливи на обработка и леене. Вихровите помпи намират приложение и при изпомпването
на летливи течности като бензин,
алкохол, етер и други, където изпарението на леките фракции на тези
течности води до ситуация, при която помпата засмуква смес от течност и пара, което е проблем при
центробежните помпи, например.
Предпочитано решение са при транспортирането на пропан-бутан.
Вихровите помпи могат да се използват и в неголеми автоматични
помпени станции за водоснабдяване,
където използването на центробежни помпи се счита за не особено подходящо, поради необходимостта от
осигуряването на малък дебит и голям напор. Могат да бъдат използвани и в качеството на бустерни помпи за водоснабдяване.

1303 София, бул. „инж. Иван Иванов № 68“
тел.: 02/931 1155, 931 0055, 0886 394 582, факс.: 02/931 0099
e-mail: office@ikoma-bg.com, www.ikoma-bg.com

ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ НА ПОМПИ ОТ РЕНОМИРАНИ ГЕРМАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Разходомери с
електронен дисплей

Дизиращи помпи
и комплексни
дозиращи инсталации

Вихрови помпи
за пропан-бутан

Винтови помпи
за масла и мазут

Мембранни
помпи
Варелни помпи за
всички течности

ИНДИВИДУАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОБЛЕМ
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÓÚ ’≈ÕÀ»’

¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ô‡Á‡ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë
ÌÂÓ„‡ÌË˜ÂÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Ì‡ ÔÂ‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ËÁÎËÁ‡Ú
ÌˇÍÓË Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‰Ó·‡Ú‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ: ÍÓÂÍÚÂÌ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰·Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇ, Í‡Ú˙Í ÒÓÍ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ˆÂÌ‡ Ë ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ - Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ Ë ÛÚ‚˙‰ÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó, Ì‡ ÍÓ„ÓÚÓ ‰‡ ‡Á˜ËÚ‡ÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡ ¬‡¯ÂÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÎË ÂÏÓÌÚ ËÁ‰ÂÎËˇ.
œÂ‰‚ËÊ‰‡ÈÍË ÚÓ‚‡ ·˙‰Â˘Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡, ÔÂ‰Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 80 „Ó‰ËÌË ÙËÏ‡ HENNLICH (’ÂÌÎËı) ÓÚ ¿‚ÒÚËˇ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡. ƒÌÂÒ
Úˇ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÍÎÓÌÓ‚Â ‚ 19 ‰˙Ê‡‚Ë Ë
ÚÓ‚‡ ˇ Ô‡‚Ë ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì Ô‡ÚÌ¸Ó
Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
ŒÚ Ò‡ÏÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ ’ÂÌÎËı „ÛÔ‡Ú‡
ÒË ÔÓÒÚ‡‚ˇ ˇÒÌ‡ ˆÂÎ, ÍÓˇÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ÌÂÓÚÍÎÓÌÌÓ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ: Single Source
Supplier, ËÎË ‚ÒË˜ÍÓ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÓÚ
Â‰ËÌ Ô‡ÚÌ¸Ó. “Ó‚‡ ÌË Ô‡‚Ë ÏÌÓ„Ó
ÔËÏ‡ÏÎË‚ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ, ÌÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÌËÂ ËÏ‡ÏÂ ÔË‚ËÎÂ„ËˇÚ‡ ‰‡ ÒË ËÁ·Ë‡ÏÂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË. œÓ‰·Ó˙Ú ÒÂ ˙ÍÓ‚Ó‰Ë ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË Ù‡ÍÚÓ‡: ·˙ÁÓ ÓÙÂË‡ÌÂ, Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ ˆÂÌ‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ
Í˙Ï ÍÎËÂÌÚ‡. “Ó‚‡ ÌË ÔÓÏ‡„‡ ‰‡ ‡·ÓÚËÏ Ò ÛÚ‚˙‰ÂÌË Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÎË ÒÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡.

ÕËÂ, ’≈ÕÀ»’ ŒŒƒ, ‡·ÓÚËÏ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÓÚ 2005-Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Ë ËÏ‡ÏÂ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ Ì‡ ¬‡¯ÂÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË:
œÂˆËÁÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ‰˛ÁË Ì‡
ÙËÏ‡ LECHLER, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ, ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, Ì‡Ì‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÔÓÍËÚËˇ, Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ.
ƒÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË Ë ÒËÒÚÂÏË SERA
proDOS, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ıËÏËÍ‡ÎË, ‰ÂÁËÌÙÂÍÚ‡ÌÚË, ÍËÒÂÎËÌË, ÓÒÌÓ‚Ë.
œÂËÒÚ‡ÎÚË˜ÌË ÔÓÏÔË PONNDORF,
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√ÂÏ‡ÌËˇ Ë MASTERFLEX, —¿Ÿ - Á‡
„˙ÒÚË Ë ‡·‡ÁË‚ÌË ÙÎÛË‰Ë, ÛÚ‡ÈÍË,
ıËÏËÍ‡ÎË, ÍËÁÂÎ„Û, Î‡·Ó‡ÚÓÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë ÔÂˆËÁÌÓ ‰ÓÁË‡ÌÂ.

÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË Ò Ï‡„ÌËÚÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ SCHMITT, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ÓÔ‡ÒÌË Ë ‡„ÂÒË‚ÌË ÙÎÛË‰Ë.
¬‡ÂÎÌË ÔÓÏÔË GRUN, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡
ÎÂÒÌÓ ÔÂı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ÓÚ ‚‡ÂÎË Ë ÍÓÌÚÂÈÌÂË.
¬ËÒÓÍÓÌ‡ÔÓÌË ÔÎÛÌÊÂÌË ÔÓÏÔË
CAT PUMPS, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡, ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì
‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ.
œÓÚÓÔˇÂÏË ÏÓÚÓÌË ÔÓÏÔË HOMA,
√ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ˜ËÒÚ‡ Ë Ï˙ÒÌ‡ ‚Ó‰‡, ‡·‡ÁË‚ÌË ÙÎÛ‰Ë, ıËÏË˜ÌÓ ‡„ÂÒË‚ÌË ÙÎÛË‰Ë, Á‡ ÙÎÛË‰Ë Ò Â‰Ë ˜‡ÒÚËˆË.
—ËÌÛÒ ÔÓÏÔË MASOSINE, √ÂÏ‡ÌËˇ Á‡ ‚ËÒÍÓÁÌË ÙÎÛË‰Ë, ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ò ˜‡ÒÚËˆË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡‡Ìˇ‚‡Ú,
ÍÓÁÏÂÚË˜ÌË ÍÂÏÓ‚Â.
ƒ‚ÓÈÌÓÏÂÏ·‡ÌÌË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
ÔÓÏÔË DELLMECO, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ·˙Á
Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
¬ÌÓÒ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÔÛÊËÌË - ˘‡ÌˆÓ‚Ë, Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ, Ì‡
ÓÔ˙Ì, Ú‡ÂÎ˜‡ÚË, ÚÓÒËÓÌÌË, Á‡„ÓÚÓ‚ÍË Ì‡ ÏÂÚ˙, ÔÓ ˜ÂÚÂÊ ËÎË ÏÓÒÚ‡.
–ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË „Î‡‚Ë
MAIER, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ÚÂÏÔÂË‡ÌÂ Ì‡
ÓÚË‡˘Ë ‚‡ÎÓ‚Â.
ÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
HONSBERG, √ÂÏ‡ÌËˇ - ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ÍÓÌÚÓÎ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‰Â·ËÚ,
ÌË‚Ó, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
Õ‡„Â‚‡ÚÂÎË MAZURCZAK, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ „‡Î‚‡ÌË˜ÌË ‚‡ÌË.
Õ‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌË ÒÚ˙ÍÎ‡ Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡ PAPENMEIER LUMIGLAS, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ ÂÁÂ‚Ó‡Ë, Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë.
–ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË Ë ¯Â‚ÓÌÌË Ì‡·Ë‚ÍË CARCO, »Ú‡ÎËˇ - Á‡ ÔÂÒË, ÏËÍÒÂË, ÏÂÎÌËˆË.
’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË HALLITE
- ‚ÒË˜ÍË ÂÎ‡ÒÚÓÏÂË Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ˆËÎËÌ‰Ë.
¬ÌÓÒ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
Œ-Ô˙ÒÚÂÌË - ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ‡ÁÏÂË Ë Ì‡ ¯ÌÛ.
“˙·ÌË ÏÂÚ‡ÎÌË, „ÛÏÂÌË Ë ÚÂÍÒÚËÎÌË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓË Ë ÏÂÚ‡ÎÌË Ï‡ÍÛ˜Ë -

Á‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë.
œÂ‰Ô‡ÁÌË Ë „˙‚Í‡‚Ë ÔÓÍËÚËˇ, Ï‡Ì¯ÓÌË Ë „ÓÙË MOLLERBALG - Á‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÚÓ‚Â Ì‡ ˆËÎËÌ‰Ë, ÎËÌÂÈÌË Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë, Ò‡˜ÏÂÌÓ-‚ËÌÚÓ‚Ë
‰‚ÓÈÍË.
ÀËÌÂÈÌË Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë, Ò‡˜ÏÂÌÓ‚ËÌÚÓ‚Ë ‰‚ÓÈÍË, Î‡„ÂË, ‡ÍÚÛ‡ÚÓË,
ÎËÌÂÈÌË ‚ÚÛÎÍË, ¯‡ÌËÌË ‚˙ÁÍË Ë
¯ÎËˆÓ‚Ë ‚‡ÎÓ‚Â THK, flÔÓÌËˇ - Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ.
‡·ÂÎÓ‚Ó‰Â˘Ë ‚ÂË„Ë Ë „˙‚Í‡‚Ë Í‡·ÂÎË
IGUS, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡
Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓË, ‰˙Î„Ë
‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ÒÌÓÔÓ‚Â ÓÚ
Í‡·ÂÎË Ë/ËÎË Ï‡ÍÛ˜Ë.
œÓÎËÏÂÌË ÔÎ˙Á„‡˘Ë Ë ÒÙÂË˜ÌË Î‡„ÂË,
ÎËÌÂÈÌË Î‡„ÂË, ¯‡ÌËÌË Ì‡Í‡ÈÌËˆË
IGUS, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ.
¡˙ÁË ‚˙ÁÍË Ë ÍÛÔÎÛÌÁË WALTHER
PRAEZISION, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, Á‡ ÌËÒÍË Ë ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ.
¬ËÌÚÓ‚Ë ÒÍÓ·Ë, Ú˙·ÌË ÍÛÔÎÛÌÁË Ë
ÒÙÂË˜ÌË Í‡ÌÓ‚Â - Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
Ú˙·ÌË ÒËÒÚÂÏË.
œÎ‡Ï˙ÍÓÁ‡˘ËÚÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ KITO, √ÂÏ‡ÌËˇ - Á‡ Á‡˘ËÚ‡
Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡Ë,
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡˘Ë Á‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ËÁÔ‡ÂÌËˇ Ë
„‡ÁÓ‚Â.
»ÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡
·ÂÁÔ‡ıÓ‚Ó ÚÓ‚‡ÂÌÂ - Á‡ ÓÚ‚ÓÂÌÓ,
Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ë ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÚÓ‚‡ÂÌÂ Ì‡ Ì‡ÒËÔÌË Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌË ÒÛÓ‚ËÌË ·ÂÁ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
Õ‡¯ËˇÚ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ì Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÂÍËÔ ˘Â ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ÒˇÍÓ
¬‡¯Â Á‡ÔËÚ‚‡ÌÂ, ˘Â ¬Ë ÔÓÒÂÚË ‚ Û‰Ó·ÌÓ Á‡ ¬‡Ò ‚ÂÏÂ Ë ˘Â ËÁ„ÓÚ‚Ë Ò‚ÓˇÚ‡ ÍÓÂÍÚÌ‡ ÓÙÂÚ‡ ‚ Ì‡È-Í‡Ú˙Í ÒÓÍ.

Хенлих ООД
4000 Пловдив
ул. Константин Величков 69
тел./факс: 032/ 621 929, тел.: 032/ 511 326
e-mail: office@hennlich.bg
www.hennlich.bg
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

max.e2 - "Â-ÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË",
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡˘Ë ‰Ó 100% ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡, ˜ÂÁ "2 - ÒÚÂÔÂÌÌ‡
ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÂÍÛÔÂ‡ˆËˇ"
История
œÂÁ 2005 „Ó‰. ƒ‡Ï‚ÂÌÚ Ò˙Á‰‡‰Â Ô˙‚Ëˇ ÔÓÚÓÚËÔ
ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ Max.E. œÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ƒ‡Ï‚ÂÌÚ Â Â‰Ì‡
ÓÚ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÙËÏË /ÓÚ Â‰ËÌËˆËÚÂ/ ‚ ≈‚ÓÔ‡, ‡Á‡·ÓÚËÎ‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ
Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ŒÚ ÚÓ„‡‚‡ ‰Ó ‰ÂÌ ‰ÌÂ¯ÂÌ ÙËÏ‡Ú‡
Â ÔÓËÁ‚ÂÎ‡ Ë ÔÛÒÌ‡Î‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡‰ 150 "Â-ÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË" Ò‡ÏÓ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
œÂÁ 2010 „Ó‰. ÒÎÂ‰ Â‰ÌÓ„Ó‰Ë¯Ì‡ ÛÒËÎÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡
ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÒÓÙÚÛÂ Á‡
ËÁ·Ó Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ Ì‡ "Â-ÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË"
/Ã‡x.E, Max.E-Mini, Ãax.E-Pool/.
“ÓÁË ÏÓ˘ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì‡ÂÊ‰‡ ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ÒÂ‰
Â‰ËÌËˆËÚÂ ÙËÏË ‚ ≈‚ÓÔ‡ ‡Á‡·ÓÚËÎË ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÒÓÙÚÛÂÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ.
Õ‡ ÙÓÌ‡ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÍËÁ‡ Ë ÒÚ‡„Ì‡ˆËˇ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ÛÒÔˇ ‰‡ Ì‡ÎÓÊË Ì‡ Ô‡Á‡‡
ÚÓ‚‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ. » ‰ÌÂÒ ÏÓÊÂÏ ‰‡
Á‡ˇ‚ËÏ, ˜Â ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÌÓ‚Ó, ‡ ‚Â˜Â ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡.

Семинари
ÓÏÔÎÂÍÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Max.E Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË Ó·Û˜ÂÌËˇ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ
·‡Ì¯‡, Í‡ÚÓ ‚ Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡ ƒ‡Ï‚ÂÌÚ Ó·ÓÒÓ·Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ Á‡Î‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ‚ „. ¡Û„‡Ò.
¬ Í‡ˇ Ì‡ Ï.Ï‡Ú 2011 „Ó‰. ·Â¯Â ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÒÂËˇ
ÓÚ ÚË ÒÂÏËÌ‡‡ Á‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓÂÍÚ‡ÌÚË Ë ÙËÏË ÓÚ
ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, ‡ ÔÂÁ Ï.Ï‡È Ë ˛ÎË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ ƒ‡ÌËˇ Ë ÃÓÎ‰Ó‚‡.

Експорт
œÂÁ 2010 „Ó‰. ÙËÏ‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚‡ ‰‚‡ Ò‚ÓË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÌË ÓÙËÒ‡ ‚ ƒ‡ÌËˇ Ë –ÛÏ˙ÌËˇ. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ƒ‡ÌËˇ
Í‡ÚÓ Ô˙‚‡ ÒÚ‡Ì‡ - ‰ÂÒÚËÌ‡ˆËˇ ‚ ÂÍÒÔÓÚÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡ ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ÌÂ Â ÒÎÛ˜‡ÂÌ. “‡Ï ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ToÔ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ‚ Ì‡¯Ëˇ ·‡Ì¯,
Í‡ÍÚÓ Ë Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ ÍËÚÂËË ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
‡ÚÓ Ô˙‚ËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË Ë ÔÛÒÌ‡ÚË ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ "Â-ÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË" Ë ‚ ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË Ò‡ ‚Â˜Â Ù‡ÍÚ.
œÂÁ ÔÂËÓ‰‡ 2011-2012 „Ó‰. ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ÔÎ‡ÌË‡
ÒÚ‡ÚË‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ Ó˘Â ‰‚‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡Á‡‡.
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—ÎÂ‰ ÔÂÚ„Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ÔÛÒÍ‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ÔÂÁ 2011 „Ó‰.
Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ÚÓ‡ „ÂÌÂ‡ˆËˇ "Â-ÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË" ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡˘Ë ‰Ó 100% ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡.
Õ‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌËˇ Ì‡
max.e2 Ò‡ ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ:
ï ÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ;
ï “ÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ, Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎ.ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
COPsystem ‰Ó ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ‰ÓÒÚË„‡˘Ë 10;
ï ÕÓ‚Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÂÊËÏË;
ï ¡ÂÁÒÚ˙ÔÍÓ‚Ó Â„ÛÎË‡ÌÂ /10-100%/ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ /ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ;
ï œÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÂÙÂÍÚ ÓÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ˜ÂÁ Â‰ÛˆË‡ÌÂ /30-50%/ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌËˇ ‡„Â„‡Ú

8009 Бургас, бул. Тодор Грудов
тел.: 056/878 400, факс: 056/878 444
e-mail: office@damvent.com, www.damvent.com

103

Œ¬

¿·ÒÓ·ˆËÓÌÌË
ıÎ‡‰ËÎÌË Ï‡¯ËÌË
Методи за предотвратяване на корозията

¬

условия на световна тенденция към нарастване на цените на
първичните енергоизточници, поддържането на комфортни параметри на микроклимата е все по-скъпо
струваща задача. Известен факт е,
че от всички сградни инсталации,
захранвани с електроенергия, системите за кондициониране на
въздуха се явяват едни от най-големите консуматори. Според направени проучвания, енергопотреблението за климатизиране на 10 m2
възлиза на около 0,3 – 0,5 kW/h. В
търсенето на по-ефективни технологии за климатизация, едно от
възможните решения се явява използване на абсорбционни хладилни
машини. Подобно на компресорните, абсорбционните чилъри успешно поддържат необходимите параметри на въздушната среда в климатизираните помещения, но при
значително по-ниски разходи за
електроенергия в сравнение с компресорните хладилни машини. Затова абсорбционните чилъри се из-

ползват широко за климатизиране
на административни, обществени
и офисни сгради, както и на сгради
с индустриално предназначение.
За разлика от компресорните хладилни машини, при които за поддържане непрекъснатостта на хладилния цикъл е необходима механични енергия, получавана от компресор, абсорбционните хладилни машини работят с топлинна енергия. Източник на необходимата топлинна
енергия може да бъде гореща вода,
прегрята водна пара, природен газ,
нефтени продукти и др. Абсорбционните чилъри са широко използвани в случаите, при които е налична
отпадна топлина от двигател, турбина или технологичен процес. Често се използват и в когенерационните инсталации за производство
на студ. Сред предимствата на абсорбционните чилъри е и възможността да се използват както за климатизация на сгради, така и за подготовка на гореща вода. Също така
работата им не е съпроводена с генериране на допълнителен шум или
вибрации.

ПОЛИМАТ ООД

За абсорбционните
чилъри
Характерна особеност на абсорбционните хладилни машини е използването на две вещества: работно
тяло, наричано още хладилен агент,
и абсорбент. Сред най-разпространените абсорбционни чилъри са моделите, работещи с воден разтвор на
литиев бромид. Те обикновено обхващат два блока – горен и долен. В
долният блок на машината са разположени абсорберът и изпарителят,
в които се поддържа ниско налягане
и температура. Корпусът на горния
блок също е разделен на две части –
съответно на генератор и кондензатор, в които се поддържа високо
налягане и температура. В изпарителя течният хладилен агент (вода) се
изпарява, отнемайки топлина от
охлажданата вода или от друга работна среда. Процесът протича благодарение на ниското налягане, поддържано в изпарителя. В следващата
част на цикъла се осъществява регенерация на хладилния агент с цел
неговото повторно използване.
Съответно, в абсорбера парите на

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

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

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

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

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

Решение на проблема с
корозията

Фиг. 1. Принципна
схема на абсорбционен чилър

хладилния агент се поглъщат от
концентрирания бромисто-литиев
разтвор, благодарение на неговите
много добри абсорбиращи свойства.
Разреденият бромисто-литиев разтвор се подава в генератора с помощта на помпа, където се загрява
за сметка на външен източник на
топлина. В генератора водата се
изпарява от разтвора, а концентрираният бромисто-литиев разтвор се
стича в абсорбера. Парите на хладилния агент постъпват от генерато-
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ра в кондензатора, където кондензират, като образувалата се вода постъпва в изпарителя. За да се подобри топлообменът и за да се повиши ефективността на процесите,
протичащи в изпарителя и абсорбера, тръбите се оросяват с вода или
с бром-литиев разтвор. Цикълът се
осъществява непрекъснато през целия експлоатационен срок на машината. Поставянето на допълнителен
топлообменник между генератора и
абсорбера също спомага за повиша-

Описаният принцип на абсорбционно охлаждане на базата на литиев
бромид е много подходящ за използване в централни климатични системи с висока производителност. Основен недостатък на тези системи е
високата агресивност на литиевия
бромид към черните метали, което
създава реална опасност от възникване на корозионен процес върху
вътрешните метални повърхности
на чилъра.
Опасността от корозия на металите, намиращи се в досег с воден
разтвор на литиев бромид, се дължи
на протичането на електрохимични
реакции, при които върху повърхността на метала се наблюдават два
процеса – аноден и катоден. По време на анодния процес, атомите на
метала, във вид на йони преминават
в разтвора. Катодният процес, от
своя страна, определя реакцията на
възстановяване на йоните на водорода (водородна деполяризация) и
възстановяването на кислорода (кислородна деполяризация). Определящи
за скоростта на корозия на металите се явяват, преди всичко, проти-
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чащите катодни процеси. Сред условията за предпазване на металите от корозия е недопускане на проникването на въздух в чилъра, тъй като катодният процес се
ограничава от скоростта на водородна деполяризация.
При попадане на въздух в агрегата, освен водородна
деполяризация, започва и процес на кислородна деполяризация, което води до увеличаване на скоростта на корозионните процеси.
Дори случайното проникване на въздух може да се
окаже недостатъчно за нанасяне на съществени щети
на чилъра. По отношение на абсорбционните чилъри опасността се състои преди всичко в наличието на възможност за продължително проникване на въздух в охладителя. В този случай, опасността от повреда на елементите на чилъра е много по-голяма.
Възникването на корозионен процес вътре в абсорбционните охладители силно затруднява поддръжката им.
Често топлообменникът и нагряващите елементи се
замърсяват с корозивни отпадъци. В една абсорбционна
хладилна машина единствените подвижни елементи са
различни като конструкция помпи, чрез които се осъществява циркулацията на работните флуиди. Въпреки
това, не е нещо необичайно да се открие, че след
продължила няколко години експлоатация, работата на
охладителите е далеч от оптималната, а поддръжката
им става все по-скъпа, което в крайна сметка води до
преждевременното им бракуване.
Въздушните утечки, освен че са сред факторите за
възникване на корозия, водят и до загубата на вакуум.
Поддържането на вътрешен вакуум е един от факторите, оказващи влияние върху работоспособността на
абсорбционния охладител. Загубата на вакуум, вследствие от проникването на въздух, също би могло да

доведе до повреждане на системата. По тази причина е
добре въздушните утечки да се открият и преди системата да се върне в експлоатация, причините за възникването им да се отстранят.

Защита на металните части на охладителя
В конструкциите на абсорбционните чилъри се използват основно два метала – мед и желязо. Желязото или
железните сплави се използват предимно за изработване на корпуса на чилъра, медта и медните сплави - за
топлообменни тръби. И двата метала са силно податливи на кислородна атака, но не реагират по идентичен
начин. Ако се предприемат мерки за защита на корпуса
на охладителя, те не предпазват и останалите му метални части. Например с падане на рН на средата желязото и железните сплави стават все по-уязвими на корозия. Следователно, увеличаването на рН на разтвора
ще намали въздействието му върху железните елементи от конструкцията на охладителя. За медта, обаче, е
валидно точно обратното. При увеличаване на рН на
средата ще се понижава корозионната устойчивост на
медните елементи на чилъра.
По тази причина защитата на един или друг метал е
въпрос на компромис. За „спасяване“ и на двата метала
е необходимо да се поддържа определен баланс. Например използването на бромоводородна киселина и литиев
хидроокис променят киселинността на разтвора. Киселината понижава pH, докато хидроокисът го повишава.
Други химикали (нитрати, хромати, арсенати и молибдати) са специфични инхибитори, основно предназначени за защита на съдържащи желязо елементи на охладителя. Както вече бе подчертано, съдържащите мед
метали са естествено защитени при нисък pH на разтвора. Ако в разтвора на литиев бромид се поддържа
нисък pH, стоманените елементи на охладителя се защитават чрез добавяне на подходящ инхибитор.

Генераторът и абсорберът са найподатливи на корозия
В абсорбционните чилъри най-силно податливи на корозия са генераторът и абсорберът. Причината е в редица
фактори, свързани с корозионния процес. При осъществяване на термодинамичния цикъл, в абсорбционния чилър се
променя температурата и концентрацията на работния
разтвор, значението на рН на средата, скоростта на
движение на течностите в топлообменните апарати,
състоянието на веществата и т. н. Известно е, че с
повишаването на температурата, скоростта на електрохимичните реакции нараства. Следователно, най-значителните поражения от корозията се наблюдават в генератора, в който изпарението на водния разтвор на литиевия бромид се осъществява при температура от порядъка на 80 – 160 оС, а концентрацията на литиевия бромид
е около 58 - 64% от общата маса.
В генератора и в абсорбера скоростта на корозия би
могла да се увеличи, ако са налични продукти на корозията в стичащия се по топлообменните повърхности
разтвор. Също така, при неравномерно оросяване е
възможно да се получи контакт между топлообменната
повърхност и парите. По отношение на метала, в местата, в които се намира границата между течната фаза
и парата, съществува реална опасност от възникване
на точкова и язвена корозия.
Корозионните процеси, протичащи в абсорбционния
охладител, до голяма степен определят и нивото на рН
на средата, което пряко влияе върху скоростта на корозия на металите. Скоростта на корозия на стоманата
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се увеличава с намаляване на рН на
средата. На практика, при рН > 10
стоманата не корозира, но в процеса на работа на агрегатите рН на
работния разтвор намалява от 8 10 до по-ниски стойности.

Специфики при
поддръжката на
абсорберите
Поддръжката на абсорберите в
реални експлоатационни условия не
е лесна задача. Тя следва да се извършва от висококвалифицирани сервизни специалисти. За да се направи
правилна оценка на работата на
съоръжението, специалистите трябва да притежават необходимите
професионални познания и опит да
различават различните шумове, с
които е съпроводена работата му,
както и да определят възможните
причини за неефективната му експлоатация. Когато охладителят се
повреди, обикновено времето за
откриване и отстраняване на причините за проникване на въздух е минимално. Към специалните продухващи механизми на чилъра е възможно
свързване на външна вакуумпомпа. По
този начин вакуумът се повишава до
такава степен, че в някои случаи охладителите могат да работят дори
с немалък отвор в корпуса си. Ако
проникването на въздух не бъде спряно, системата ще се повреди
напълно. Съоръжението ще продължи
да работи, тъй като външната помпа ще продължи да поддържа изкуствено висока степен на вакуум. Корозивният процес, обаче, ще се интензифицира поради продължаващото проникване на кислород в съда с
литиев бромид. В този случай
външната вакуумна помпа допринася за повреждането на охладителя.

Действие на химичните
добавки
Причина за влошаване на експлоатационните характеристики на абсорбционните охладители, се явява
и неподходящият химичен състав на
използваните разтвори. За да се
избегне проблемът, се експериментира чрез добавяне на различни инхибитори в съда с литиев бромид.
Необходимите вещества за протичане на охлаждащия цикъл са литиев
бромид и вода, но с течение на времето към разтвора следва да се добавят различни химикали. Обикновено те включват до 48% бромоводородна киселина, литиев хидроокис,
литиев нитрат, литиев хромат,
литиев арсенат и литиев молибдат.
Описаните химични съединения се
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въвеждат с цел осигуряване на контрол върху вътрешната корозия. И
докато всеки от тези химикали наистина оказва определено въздействие
върху вътрешната корозия, без подходящ и постоянен контрол на текущия химичен състав на литиевия бромид, химичните добавки могат да
причинят повече вреда, отколкото
полза. Добавянето на различни инхибитори цели намаляване на химическата агресивност на литиевия бромид. За разлика от фреоните, които
са претърпели множество качествени изменения за времето на тяхното
използване, бром-литиевият разтвор
се използва без изменение вече десетки години. Подобренията касаят преди всичко използването на различни
добавки, а също така оптимизация на
хладилния цикъл.

Ролята на инхибиторите
Добавянето на инхибитори все
още се приема като един от найефективните и икономически изгодни методи за защита на абсорбционния охладител от корозия. Използването на ефективни инхибитори
гарантира надеждната експлоатация на агрегатите и увеличава експлоатационния им срок. За защита
на металните части от конструкцията на охладителя, които са в
досег с течната фаза на разтвора,
се използват неорганични инхибитори, а за тези, които са с досег до
парата – органични инхибитори. В
качеството на органични инхибитори се предлагат органични киселини, азотосъдържащи съединения,
амини и др.
Сред неорганичните инхибитори
на водния разтвор на литиевия бромид препоръчителни са хромати,
нитрати, нитрити, фосфати, арсенати и молибдати, силикати и др.
Сред най-разпространените инхибитори е литиевият хромат. Хроматите се отнасят към инхибиторите, оказващи въздействие както
върху скоростта на анодните, така
и върху катодните процеси. Те се характеризират с много силно защитно действие. Проблемът при използването на този инхибитор е, че в
процеса на работа на абсорбционния
охладител концентрацията на литиевия хромат в разтвора намалява.
Недостатъчната концентрация на
инхибитор в разтвора води до силни корозионни процеси на метала в
течната фаза и на границата между двете фази. Също така, с повишаване на температурата защитните свойства на хроматите намаляват.

Характеристики на
нитратите
Явявайки се анодни инхибитори,
нитратите ефективно защитават
от корозия металните сплави. Нитратът има свойството да стимулира образуването на железен окис. Той
се отлага върху стоманената
повърхност и предотвратява протичането на корозионните процеси. В
сравнение с хроматите, обаче, степента на защита на въглеродната
стомана с нитрати е по-ниска. Защитните свойства на нитратите
намаляват при повишаване на концентрацията на бромни йони в разтвора. При недостатъчна концентрация
на нитратите, както и в киселинна
среда, те могат да стимулират корозията на стоманата. Недостатък
на метода е и постепенното нарастване на дебелината на окисния слой
до момент, в който определени парчета се отлюпват и попадат в разтвора. Образуваните отпадъчни продукти могат да причинят значителни проблеми. Следва да се отбележи
и фактът, че при използването на
нитрати в абсорбционните чилъри се
образува амоняк в количество 0,3 100 мг/л, което трябва постоянно да
се контролира. Това налага изграждането на система за неговото отвеждане. Образуването на амоняк се
дължи на факта, че при корозията на
стоманата се отделя водороден газ.
Водородът реагира с нитрата и го
редуцира до амоняк.
Амонякът е силно агресивен спрямо медта и нейните сплави.
В последните години често се
използва и литиев молибдат в съчетание с литиев хидроксид. Литиевият молибдат е по-ниско токсичен
инхибитор в сравнение с литиевия
хромат и осигурява безпроблемната
работа на агрегата. Ефективното
действие на молибдатите във водния разтвор на литиев бромид, обаче, е по-малко в сравнение с това на
хроматите.
Изборът на ефективен инхибитор
за абсорбционните чилъри е сложна
многофункционална задача. Корозионните процеси, протичащи в абсорбционните хладилни машини се обуславят от редица фактори – висока корозионна активност на водния разтвор на литиев бромид, температурни промени, наличие на скорост на
движение на средата, топлинни потоци, изменение на агрегатното състояние на хладилния агент и др. Влиянието на тези фактори, а също така
използването на различни видове
материали и техните комбинации
значително усложняват избора.
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ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÎËÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË, ÔÓÏÔË Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË,
ÛÚ‡ÈÍË Ë ıËÏËÍ‡ÎË, ÙËÎÚË Á‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚË, UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡
‚Ó‰‡ Í‡ÍÚÓ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë.
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‡.

—˙‚ÂÏÂÌÌËˇÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ ÒÂÍÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡Ú ÌÂÁ‡·‡‚ÌË, Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Â¯ÂÌËˇ, „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë ÌÓÛ ı‡Û Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÂÚ‡ÔË
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ŒŒƒ,
Á‡Â‰ÌÓ Ò „ÓÎÂÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË,
ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ‰˙Î·ÓÍ ÔÓ„ÎÂ‰ Ë ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡
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ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÓÚ ÚÂıÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË
Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÏË¯ÎÂÌ ÒÂÍÚÓ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ‚ÒˇÍ‡
Á‡ˇ‚Í‡.
¬ 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‡ 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‡ÌËˇÚ‡
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‡„‡
ÏÓ‰ÂÌÓ ÔÓÂÍÚË‡Ìo Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ „‡Á Ë „‡ÁÓ‚Ë
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ
ÒÏÂÚË˘‡, ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ·ËÓ„‡Á „ÓÂÎÍË Ë Ù‡ÍÎË.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ Ì‡ÈËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓ-
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ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡
ÔÓ‰ÛÍÚË:
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 Technologies ( ‡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
ïHOFSTETTER (ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ) Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÛÎ‡‚ˇÌÂ Ë ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ ‚ œ—Œ¬ Û·‡ÚÓ‚Ó
¬ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÒÂˆ ˛ÌË, ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙-ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ ¡ÓÈÍÓ ¡ÓËÒÓ‚, ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ ÕÓÌ‡ ‡‡‰ÊÓ‚‡, ÍÏÂÚ‡ Ì‡ —ÓÙËˇ …Ó‰‡ÌÍ‡ ‘‡Ì‰˙ÍÓ‚‡ Ë ‰Û„Ë ÓÙËˆË‡ÎÌË ÎËˆ‡, ·Â ÓÚÍËÚ‡ ÂÍÓÌÒÚÛË‡Ì‡Ú‡ —ÓÙËÈÒÍ‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Û·‡ÚÓ‚Ó. —Ú‡ÌˆËˇÚ‡ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÌÚÂ„Ë‡Ì ÔÓÂÍÚ Á‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ Ì‡ —ÓÙËˇ,
ÙËÌ‡ÌÒË‡Ì ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡ »—œ¿ Ë Ò˙ÙËÌ‡ÌÒË‡Ì ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ·‡ÌÍ‡ Ë ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó. œÓÂÍÚ˙Ú ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ Ë ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË Ì‡ œ—Œ¬ Û·‡ÚÓ‚Ó, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÚÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ Á‡
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚ Ë ÙÓÒÙÓ ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ë Ì‡ÔÓÂÌ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë ‚ ‡ÈÓÌ ÕÓ‚Ë »ÒÍ˙.

Проектът за реконструкция
ÒÚ‡ÚË‡ ÔÂÁ ‡ÔËÎ 2009 „., Í‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡
ÓÚ ÃŒ—¬. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Â ÍÓÌÒÓˆËÛÏ Û·‡ÚÓ‚Ó, ‡ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ˆÂÎ Â ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ì‡ —ÓÙËˇ ‰‡ ÒÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡Ú ÔÓ Ì‡È‚ËÒÓÍËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ï‡˘‡·ÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡
ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ÓÚ 360 000 ÍÛ·. Ï ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ‰Ó 480 000 ÍÛ·. Ï. “Ó‚‡
ÒÂ ‡‚Ìˇ‚‡ Ì‡ 1 313 000 ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË (Â.Ê.), ÍÓÂÚÓ Â Ò 342 000
Â.Ê. ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. «‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Â ËÁ‚˙¯ÂÌ‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ 4 Ô˙‚Ë˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ, 6 ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡, 6 ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ
Ë Ì‡ Í‡ÎÓ‚Ë ¯‡ıÚË Ë ¯‡ıÚË Á‡ ÔÎ‡‚‡˘Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. »Á„‡‰ÂÌË Ò‡
Ë ‰‚‡ ÌÓ‚Ë ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ Í‡ÎÓ‚Ë ‚Ó‰Ë, Â‡„ÂÌÚÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Ë Ú‡ÙÓÔÓÒÚ. ¬ œ—Œ¬ Û·‡ÚÓ‚Ó Â ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ÚÂÚ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓ-ÒÚË„‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚ Ë ÙÓÒÙÓ. “Ó‚‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡ Ì‡ ≈— Á‡ „‡‰ÒÍË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ë Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
Ì‡Â‰·Ë Á‡ ÂÏËÒËÓÌÌË ÌÓÏË Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ‚Â‰ÌË Ë ÓÔ‡ÒÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, Á‡ÛÒÚ‚‡ÌË ‚˙‚ ‚Ó‰ÌË
Ó·ÂÍÚË ÓÚ Ú.Ì‡. "˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÁÓÌË".

‘ËÏ‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ ‚ÁÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓ‰ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ë ˜‡ÒÚ »œË¿. —ÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚË ÒÚ‡ÚË‡ı‡ ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë 2010 „. Ë ÔËÍÎ˛˜Ëı‡ ÔÓ
„‡ÙËÍ ÔÂÁ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2010 „. ÷ˇÎ‡Ú‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ·Â ËÁ‚˙¯ÂÌ‡, ·ÂÁ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ‡·ÓÚË Á‡ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË.

Обем на проекта
ŒÒÌÓ‚Ì‡ Á‡‰‡˜‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ œ—Œ¬ Û·‡ÚÓ‚Ó ·Â ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÌËÂ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ Ë ÌÓ‚ÓÍÓÌÒÚÛË‡ÌËÚÂ Ò˙Ó‡ÊÂÌËˇ Ë ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡ Ò˙Ò
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ SCADA. –‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡¯Â:
ï–Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ ˜ÂÚËË Ô˙‚Ë˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ.
ï–Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ ¯ÂÒÚ ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ.
ïÕÓ‚Ó ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ‰‚‡ ÌÓ‚Ë ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ Ë ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡.
ï–Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÛÚ‡ËÚÂÎËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡
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ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
Ì‡ ÌÓ‚Ë Í‡ÎÓ˜ËÒÚ‡˜Ë, ÔË
ÍÓËÚÓ ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ Ò
ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ÒÓÌ‰Ë.
œÂÚÚÂ Í‡ÎÓ‚Ë ¯‡ıÚË Ò‡
Ò ÔÓ‰ÏÂÌÂÌË Ò‡‚‡ˆË (Ó·˘Ó 32 ·.) Ë Á‡‰‚ËÊÍË,
‚ÒˇÍ‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ AUMA. ¬ÒË˜ÍË
Ò‡‚‡ˆË ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÔÂÁ Modbus ÏÂÊ‡.
ï–Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ ·ËÓÒÚ˙Ô‡ÎÓÚÓ. œÓ Á‡‰‡ÌËÂ Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË
ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÔÓ 10 Ô‡‡ÏÂÚ˙‡ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ, Ò ÍÓËÚÓ
ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚ Ë ÙÓÒÙÓ. Õ‡Ô‡‚ÂÌ‡ Â ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ 6 Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡. ¬˙‚
‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı ËÏ‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ˜ÂÚËË ÏËÍÒÂ‡, ‰‚‡ ÙÎÓÛÏÂÈÍ˙‡ Ë ‰‚Â ÔÓÏÔË - ‡·ÓÚÌ‡ Ë ÂÁÂ‚Ì‡ - Á‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â ÔÓ 160 kW. œÓÏÔËÚÂ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú Ò Altivar 61. «‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‚ ¯ÂÒÚÚÂ
·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡ Ë ‚ ¯ÂÒÚÚÂ Âı‡·ËÎËÚË‡ÌË ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ÌÓ‚ÓËÁ„‡‰ÂÌ Ú‡ÙÓÔÓÒÚ Ò ‰‚‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ 1600 kV. “ÓÈ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡ ÓÚ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ Û·‡ÚÓ‚Ó.
ï»Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚Ë ‚Ó‰Ë.
ï–Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ 4 Í‡ÎÓ‚Ë ¯‡ıÚË.
ï»Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ Í‡Ì‡ÎÌË Ë ‰˙Ê‰Ó‚ÌË ‚Ó‰Ë ÕÓ‚Ë »ÒÍ˙.
ï»Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Â‡„ÂÌÚÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ÊÂÎÂÁÂÌ ÚËıÎÓË‰.

Приключихме проекта с нови знания,
опит и с по-голямо самочувствие
Реализацията на Проекта за реконструкция и модернизация на
ПСОВ Кубратово е от съществено значение за развитието на
фирма Ехнатон в инженеринговата област. На първо място, това
беше едно голямо предизвикателство за нас, както като време за
проектиране и внедряване (на практика по-малко от година), при
това без прекъсване работата на ПСОВ, така и като прилагане
на съвременни технически решения. Един пример е използването
на хетерогенна структура от индустриални мрежи:
• Индустриална Етернет мрежа за всички Програмируеми контролери;
• Управление на голям брой изпълнителни механизми по Modbus
мрежа;
• Специализирана мрежа за измервателните устройства
SC1000;
• Безжична радио връзка за подобект Нови Искър и т.н.
На второ място, този проект ни даде възможност да натрупаме безценен опит в организацията на изпълнението на сложни обекти, в съвременната технология на пречиствателните
съоръжения, в техническите решения за автоматизация и др.
Държа да отбележа, че всичко това стана възможно, благодарение на тясното ни сътрудничество с главния изпълнител ИСА
2000, главния проектант инж. Васил Василев, нашите доставчици на оборудване - Шнайдер Елекрик България, Hach Lange, Интертех проект, колегите от Кибернетика, нашия консултант по
технологията инж. Янко Чанлиев, а така също и опитните колеги от Софийска вода.
Излизаме от този проект с много нови знания и опит и с поголямо самочувствие.

Инж. Симеон Илински, управител на Ехнатон
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
Внедрените системи снижават
разходите за енергия и коагулант
Автоматичните системи за управление, които бяха въведени в експлоатация след завършването на реконструкцията
на СПСОВ по програма ИСПА, допринасят изключително много за намаляване на експлоатационните разходи за електроенергия и коагулант.
Автоматизирана бе системата за контрол на постъпващия
въздух в биореакторите. Във всеки един биореактор има инсталирани кислородомери, които отчитат количеството разтворен кислород. При достигане на предварително зададено ниво
на разтворения кислород в биореакторите, количеството се
регистрира в SCADA-системата, като съответно започва притварянето на затворните устройства. Налягането на въздуха
във въздуховодите се повишава и системата подава сигнал към
въздуховодите, които редуцират оборотите си и намаляват
подаваното количество въздух.
Работата на помпите за рециркулация на нитратна вода е
напълно автоматизирана. Помпите са снабдени с честотни регулатори. На изход от Денитрификационна зона на биореакторите са монтирани прибори, измерващи нивото на нитратен
азот. В зависимост от съдържанието на нитратен азот се регулират оборотите на рециркулиращите помпи и съответно
количеството на рециркулиращата нитратна вода. Системата за дозиране на коагулант (FeCl3) също е напълно автоматизирана. На изход аерационна зона на биореакторите са инсталирани прибори измерващи съдържанието на фосфати. В зависимост от нивото на фосфатите, дозаторните помпи регулират подаваното количество коагулант.
Напълно автоматизирана бе и канална помпена станция "Нови Искър". Работата на решетките се извършва, както на предварително зададени времеви интервали, така и на основание
пад на водното ниво. Падът за всяка решетка се отчита от
ултразвукови нивомери, монтирани пред и след решетката. Работата на помпите се извършва на база на водно ниво в черпателните резервоари на станцията. Канална помпена станция
"Нови Искър" е свързана със системата за управление на СПСОВ
"Кубратово" и може да бъде контролирана дистанционно от територията на СПСОВ "Кубратово".

инж. Петьо Велев
главен мениджър експлоатация ПСОВ "Кубратово"

Успешната реализация на проекта е
следствие на доброто сътрудничество
Изграждането на система за автоматизация на СПСОВ "Кубратово" е един от най-значимите проекти във водния сектор,
реализирани през последните години.
Изпълнител по част Електро и КИПиА е Ехнатон ООД - един
от основните партньори на Schneider Electric, специализиран в
изграждане на системи за индустриална автоматизация и пречистване на води. Партньорството ни датира от много години и можем да се похвалим с реализирането на няколко големи
съвместни проекта във водния сектор, сред които ПСОВ - Пазарджик, ПСОВ - Димитровград, ПСОВ - Стара Загора и т.н.
Сложността на конкретния проект се състои в изграждането на нова система за управление на база нови инсталации
и съществуващо оборудване, което да бъде осъвременено и приведено в съответствие с високите изисквания на технологичното задание и европейските стандарти.
Успешната реализация е следствие на доброто сътрудничество между двете компании, високотехнологичното оборудване и експертизата на Schneider Electric в сектора на водите,
както и професионалното управление на проекта от страна
на Ехнатон ООД.

Основни цели на автоматичното
управление
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ˆÂÎË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÂ‰ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, Ò‡ ËÁ‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‰Â·ËÚ ‚ ¯ÂÒÚÚÂ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡ Ì‡ ·ËÓÒÚ˙Ô‡ÎÓÚÓ; ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÌËÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌËÚÂ Ò ÚË ‡ÁÎË˜ÌË ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ¬ ˜‡ÒÚ »œË¿
Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË Ë ˆÂÎË Á‡ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡: ÌËÚ‡ÚÌ‡Ú‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ò 2 ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË
ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡; Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÂˆËÍÛÎË‡˘‡Ú‡ ‡ÍÚË‚Ì‡
ÛÚ‡ÈÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ FeCl3 Ò ‰‚‡ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌÂ. ˙Ï ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ Ë
ˆËÍ˙Î Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÒÙÓ‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ‰‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ˆËÍ˙Î‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Технически характеристики на системата
за автоматизация
»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÙË·ÓÓÔÚËÍ‡ Ò ÔÓÚÓÍÓÎ TCP/IP. »Á„‡‰ÂÌË Ò‡ 8 Ô‡‡ÎÂÎÌË Modbus ÏÂÊË, ÍÓËÚÓ Ó·ı‚‡˘‡Ú Ó·˘Ó 125 ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ”Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ PLC Modicon M340 Ì‡ Schneider Electric, Í‡ÚÓ Í˙Ï ‚ÒˇÍÓ
PLC ÎÓÍ‡ÎÌÓ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË ÚÂÏËÌ‡Î.
¬ »œË¿ ˜‡ÒÚÚ‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ì‡ Hach Lange, ‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó Ë ‰Â·ËÚ
Ò‡ Ì‡ Siemens. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ Ò‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ÔÓ 10 ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰‡ Hach Lange, Ò‚˙Á‡ÌË ‚ ÏÂÊ‡ SC1000. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. ËÚË˜ÌËÚÂ ÚÓ˜ÍË Ì‡ ÌË‚ÓÏÂÂÌËˇ Ò‡ ‰Û·ÎË‡ÌË Ò ÍÓÌ‰ÛÍÚÓÏÂÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó.
¬ ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ ÕÓ‚Ë »ÒÍ˙ Â ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓ IPC Ò
ÎÓÍ‡ÎÌ‡ SCADA CITECT Ò Ô˙ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ ÕÓ‚Ë »ÒÍ˙ Ë Û·‡ÚÓ‚Ó ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò ‡‰ËÓ‚˙ÁÍ‡ ‚ Ó·ı‚‡Ú 5 GHz.

Предимства на новата система за
управление
—ÎÂ‰ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë
‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ, ‚ ÒÓÙËÈÒÍ‡Ú‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ " Û·‡ÚÓ‚Ó" Â ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ÚÂÚ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚ Ë ÙÓÒÙÓ.
“Ó‚‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ‰ËÂÍÚË‚‡ Á‡ „‡‰ÒÍË ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Ë Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ì‡Â‰·Ë
Á‡ ÂÏËÒËÓÌÌË ÌÓÏË Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ‚Â‰ÌË Ë
ÓÔ‡ÒÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, Á‡ÛÒÚ‚‡ÌË ‚˙‚ ‚Ó‰ÌË Ó·ÂÍÚË ÓÚ Ú.Ì‡. ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÁÓÌË. —ÎÂ‰ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‡·ÓÚË ÔË Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÂÊËÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ
Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‰‡ ‰ÓÔËÌÂÒÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡.

Александър Катошев
Търговски Мениджър ИА, Шнайдер Електрик България
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ

»Á„‡Ê‰‡ÌÂ
Ì‡ œ—Œ¬ ‚ ·‡ÒÂÈÌ‡
Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡
œ

ÓÂÍÚ˙Ú Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë (œ—Œ¬) ‚ ·‡ÒÂÈÌ‡ Ì‡
. Ã‡Ëˆ‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË ‚
„‡‰Ó‚ÂÚÂ —Ú‡‡ «‡„Ó‡, ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Ë ’‡ÒÍÓ‚Ó, ÒÚ‡ÚË‡ Ó˘Â
ÔÂÁ 1998 „. “ÓÈ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ. ì“Ó‚‡ Â Ì‡ÈÏ‡˘‡·ÌËˇÚ ÔÓÂÍÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡,
ÍÓÈÚÓ ÓÒ‚ÂÌ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë, ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂî, ÍÓÏÂÌÚË‡ …Ó‰‡ÌÍ‡
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—ÚÓˇÌÓ‚‡ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ‰ËÂÍˆËˇ
ì≈‚ÓÔÂÈÒÍË ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË
ÔÓÂÍÚËî, Í˙Ï ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ (Ã––¡), ˜ËˇÚÓ ‰ÂÈÌÓÒÚ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡,
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ë ÍÓÌÚÓÎ‡ Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓÂÍÚË ‚˙‚ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ, ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌË ÓÚ ÓıÂÁËÓÌÌËˇ ÙÓÌ‰ Ë œÓ„‡Ï‡ »—œ¿ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ˆÂÎË Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ „Ê‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ó˜ÂÚ‡: ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ·‡ÒÂÈÌ‡
Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡; Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰ÔÓ˜‚ÂÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ÔÓ˜‚ËÚÂ; ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ‚ Â˜ÌËˇ ·‡ÒÂÈÌ;

ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ ÙÎÓ‡Ú‡ Ë Ù‡ÛÌ‡Ú‡; Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÒÍ‡ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ,
ÊË‚ÂÂ˘Ó ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÚÂËÚÓËËÚÂ, Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌË ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË; Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÔÓ„‡ÌË˜ÌËÚÂ
‡ÈÓÌË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ≈„ÂÈÒÍÓ ÏÓÂ.
Œ·˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
Â 64 ÏÎÌ. Â‚Ó, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÒË„ÛÂÌË
ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡ »—œ¿, ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ·‡ÌÍ‡ (≈» ) Ë
ƒ˙Ê‡‚ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ. ì‘ËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Â 75% „‡ÌÚ ÓÚ »—œ¿, ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ 25% Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ò˙ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÒË„ÛÂÌÓ ˜ÂÁ ‰˙Ê‡‚ÂÌ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓ-
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ÌÂÌ Á‡ÂÏ ÓÚ ≈»¡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ 15% Ë
10% ÓÚ ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡
¡˙Î„‡Ëˇî, ËÌÙÓÏË‡ „-Ê‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡. ìœÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ ’‡ÒÍÓ‚Ó Â ËÁˆˇÎÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ì‡ ÓÚ ÍÂ‰ËÚÌÓÚÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ò
≈»¡, ÔË ÛÒÎÓ‚ËÂ Ú˙ÊÌËÚÂ ÔÓˆÂ‰ÛË ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙˘ËÚÂ Í‡ÚÓ ÚÂÁË
Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡
—Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰, Ú.
Â. Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ≈ Ë
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ—Œ¬-’‡ÒÍÓ‚Ó ‰‡
Â ‚ ìÔ‡ÍÂÚî Ò Úˇıî, ‰ÓÔ˙ÎÌË Úˇ.
— ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ‚ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰, —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë ’‡ÒÍÓ‚Ó ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‰ÒÍËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 91/271 ≈≈—, ‡ Ú‡Í‡
Ò˙˘Ó Ë ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ,
ÌË‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÓÚ Ë ÙÓÒÙÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ì‡Ï‡ÎÂÌË Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 80%.

Допълнителни
компоненти
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ "Ã‡Ëˆ‡"
Ò‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌË Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡. ìƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ-
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ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ II Ù‡Á‡ ÓÚ œ—Œ¬ ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ - Ô˙ÎÌÓ
·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚ Ë ÙÓÒÙÓ; ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ „Î‡‚ÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ I ‚
—Ú‡‡ «‡„Ó‡, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ 100% ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ „‡‰‡ ‰Ó œ—Œ¬; Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ë ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡ ÎÂ‚Ëˇ ·ˇ„ Ì‡
. Ã‡Ëˆ‡ ‚ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰; ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘ Á‡ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡
Ë Ó·˘ËÌËÚÂ ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ·˙‰Â˘Ë ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ‚Ó‰ÌË ÔÓÂÍÚË,
ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú ÓÚ
—ÚÛÍÚÛÌËÚÂ ÙÓÌ‰Ó‚Â Ë ÓıÂÁËÓÌÌËˇ ÙÓÌ‰ Ì‡ ≈—î, ËÌÙÓÏË‡ „-Ê‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡.
—ÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „Î‡‚ÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ I ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ ÒÂ ÔÓÂÏ‡
ÓÚ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ Stanilov - Trace. «‡
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë
‡Á¯ËÂÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡ ÎÂ‚Ëˇ ·ˇ„ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡ ‚ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Â ËÁ·‡Ì‡ ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ

Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÚÓÁË ‰Ó„Ó‚Ó Â
ÔÂÍ‡ÚÂÌ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ - Ã––¡ Ë ÔÂÁ 2010 Â ËÁ·‡Ì
ÌÓ‚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ - ÙËÏ‡ —Ú‡ÌËÎÓ‚.
»ÌÊÂÌÂËÌ„˙Ú Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ –Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÔÓ ÎÂ‚Ëˇ ·ˇ„ Ì‡ ÂÍ‡
Ã‡Ëˆ‡ ‚ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ î Â ÔÓ‚ÂÂÌ Ì‡ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ ≈ÍÓÒÚÓÈ - ƒËÏËÚÓ‚„‡‰, ‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍ‡Ú‡
‰ÂÈÌÓÒÚ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÌËˇ Ì‡‰ÁÓ Ì‡ Ò‰ÛÊÂÌËÂ œ -2000 - ¿ ¬¿.
œÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËÚÂ
‚Ó‰ÌË ÔÓÂÍÚË ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë
ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Â Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÔÓÏÓ˘ Ì‡ Sogreah Consultants.
—ÚÓËÚÂÎÌËˇÚ Ì‡‰ÁÓ Â ‚˙ÁÎÓÊÂÌ
Ì‡ Dr. Dahlem Consulting Engineers,
DIWI Consult Ë Data House.

95% усвояване на
европейските средства
˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Ë ÚËÚÂ ÔÓÂÍÚ‡
Ò‡ Á‡‚˙¯ÂÌË Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ò‡ ‚˙‚Â‰ÂÌË ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. ì»ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ œ—Œ¬ ‚ ·‡ÒÂÈÌ‡ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡ Â Á‡‚˙¯ÂÌ
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ-
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Ú‡ Ì‡ ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚Ëˇ ÏÂÏÓ‡Ì‰ÛÏ, Ò
ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡ ÎÂ‚Ëˇ
·ˇ„ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡ ‚ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰. ˙Ï Í‡ˇ Ì‡ 2010 „. ÒÂ‰ÌÓÚÓ
ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ Â 95%î, ÍÓÏÂÌÚË‡ …Ó‰‡ÌÍ‡ —ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌË:
ì ˙Ï 31 ˛ÎË Ú. „. ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËÚÂ Ë
ÛÒ‚ÓÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Á‡ —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Ò‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ: ÓÚ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËÚÂ 42,9 ÏÎÌ. Â‚Ó, ÛÒ‚ÓÂÌËÚÂ
Ò‡ Ì‡‰ 41 ÏÎÌ. Â‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â ÓÍÓÎÓ
96%. «‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ ’‡ÒÍÓ‚Ó, ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‡ ÓÍÓÎÓ 18 ÏÎÌ. Â‚Ó, ÓÚ
ÍÓËÚÓ Ò‡ ÛÒ‚ÓÂÌË Ï‡ÎÍÓ Ì‡‰ 17 ÏÎÌ.
Â‚Ó, ÍÓÂÚÓ Â ‡‚ÌÓÒËÎÌÓ Ì‡ 95,5%î.

ПСОВ Димитровград
»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ—Œ¬ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ ÒÚ‡ÚË‡ Ì‡ 5 ˇÌÛ‡Ë 2005 „. Ë ÔËÍÎ˛˜‚‡ Ì‡ 13 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2010 „. Œ·˘ËˇÚ ‡ÁÏÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ Â Ï‡ÎÍÓ Ì‡‰ 8 ÏÎÌ.
Â‚Ó. ¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Â
Ã––¡. «‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Â ËÁ·‡Ì
ÓÌÒÓˆËÛÏ - JV Hetkamp - MASS,
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Източник: ПСОВ Димитровград

ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ Â WE - Consult, ‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Â JV Dahlem - DIWI - Data
House. ¡ÂÌËÙËˆËÂÌÚË Ò‡ Ó·˘ËÌ‡
ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Ë ¬Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰.
ìœÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚
ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ì‡
·‡Á‡ ÔÓ„ÌÓÁË‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡
2020 „., ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Ì‡ 70 350 ÂÍ-

‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË. ˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ‡·ÓÚË Ì‡ ÓÍÓÎÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡ 2020 „. —ÍÓÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ Í˙Ï
ÌÂˇ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË Ë Í‚‡Ú‡ÎËÚÂ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ ÎÂ‚Ëˇ
·ˇ„ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡. “Ó„‡‚‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ˘Â Ó·ÒÎÛÊ‚‡ Ó·˘Ó ÓÍÓÎÓ 40 000
ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎËî, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ œ—Œ¬ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰.
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Източник: ПСОВ Димитровград

Източник: ПСОВ Димитровград

Фази на проекта
œÓˆÂÒ˙Ú ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ‰‚Â Ù‡ÁË. ìœ˙‚‡Ú‡ Ù‡Á‡ Â
ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Â‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚
ÔÂËÓ‰‡ 5 ˇÌÛ‡Ë 2005 „. - Ï‡È 2008
„. œÂÁ Ú‡ÁË Ù‡Á‡ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ‚ÒË˜ÍË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë, Í‡Í-
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ÚÓ Ë Ò„‡‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡:
‰˙Ê‰ÓÔÂÎË‚ÌËÍ Ë Â¯ÂÚÍË ÔË
ÔÂÎË‚ÌËÍ, Ò„‡‰‡ Â¯ÂÚÍË, Ï‡ÁÌËÌÓ- Ë ÔÂÒ˙ÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎ, ‚ıÓ‰Ó-ËÁıÓ‰ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
‚ıÓ‰Ì‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ 1, ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ Ë ÒÂÎÂÍÚÓÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ ÔË ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎË, ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎË, ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ıÎÓ‡ÚÓÌ‡ Ò„‡‰‡,
Ò„‡‰‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍËî, ËÌÙÓÏË‡Ú
ÓÚ œ—Œ¬ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ Ë ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú: ìœÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ Ù‡Á‡ ÎËÌËˇ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡, Â‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚
ÔÂËÓ‰‡ Ï‡È 2008 „. - ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2010
„., Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ‚ÒË˜ÍË Ò„‡‰Ë Ë
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡
ÂˆËÍÛÎË‡˘‡ Ë ËÁÎË¯Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡
ÛÚ‡ÈÍ‡, ‰Â·ËÚÓÏÂ Á‡ ÂˆËÍÛÎË‡˘‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, Ò„‡‰‡ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍË, „‡ÁıÓÎ‰Â, ÏÂÚ‡Ì Ú‡ÌÍ,
„‡ÁÓ‚ Ù‡ÍÂÎ, ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ÛÚ‡Â˜ÌË
‚Ó‰Ë, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÏËËÁÏËÚÂ, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ÊÂÎÂÁÂÌ
ıÎÓË‰, ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ë
ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì‡ ‚Ó‰‡, Ú‡ÌÒÙÓ-

Ï‡ÚÓ, ÍÓÚÂÎÌÓ, ‰˙Ê‰ÓÁ‡‰˙ÊËÚÂÎÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ Ë ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
Í˙Ï ÌÂ„Ó, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓ‚Ë Ë Í‡Ì‡ÎÌË ‚Ó‰Ë, ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë ÓÁÂÎÂÌˇ‚‡ÌÂî.

Пречистването на
водата преминава през
четири етапа
¬ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚
ƒËÏËÚÓ‚„‡‰ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ
˜ÂÚËË ÂÚ‡Ô‡. ìœ˙‚ËˇÚ ÂÚ‡Ô ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ ‰˙Ê‰ÓÔËÎË‚ÌËÍ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ
ÔË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡ ‚Ó‰‡
Ì‡‰ ÌÓÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ‚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ‚‡ÎÂÊË, ÒÌÂ„ÓÚÓÔÂÌÂ Ë Ú. Ì., ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡
Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡ËÚÂ Ì‡ ‰˙Ê‰ÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎˇ, ÓÚ Í˙‰ÂÚÓ ÔË ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌËˇ ‰Â·ËÚ ÒÂ ‚˙˘‡ Ì‡
‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡î, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ œ—Œ¬ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰. ¬ÚÓËˇÚ ÂÚ‡Ô Â ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. ìÃÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë ÔÂÁ „Û·Ë Ë ÙËÌË Â¯ÂÚÍË Ë
Ï‡ÁÌËÌÓ- Ë ÔÂÒ˙ÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎË. Õ‡
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АТИС

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на централизирани и
децентрализирани компютърни системи за диспечерски контрол и управление на
водоснабдителни и топлопреносни мрежи

Внедрени
Внедрени системи:
системи:
„ВиК
„ВиК Варна",
Варна", „ВиК
„ВиК Монтана",
Монтана",
„Топлофикация
„Топлофикация Бургас",
Бургас",
„Топлофикация
„Топлофикация Русе"
Русе" ии др.
др.
сс реализирани
реализирани значителни
значителни
икономии
икономии на
на топлоенергия,
топлоенергия,
електроенергия
електроенергия ии питейна
питейна вода
вода

• Реализиране на енергоспестяващи режими с цел икономия на топлоенергия,
eлектроенергия и питейна вода
• Визуализация и контрол на измерените технологични параметри в реално време
• Използване на различни комуникационни канали, като: радиовръзка,
стандартна GPRS мрежа, SMS - съобщения, телефонна линия, и др.
• Дистанционно управление на производствени агрегати: помпи, моторни
задвижки, спирателни клапи и др.
• Генериране на стандартна база данни и архивиране на информацията
• Възможност за настройка режима на пускане и спиране на помпите
• Контрол на комуникационния процес в реално време
• Изчертаване на технологични графики и трендове на всички контролирани от
компютърната система параметри
• Възможност за сигнализиране при аварийни ситуации

София 1618, ул. Любляна 46, тел.(02) 818 0384, тел./факс: (02) 818 0385, GSM: 0888 706 240, e-mail: atis_ood@abv.bg
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
ÚÓÁË ÂÚ‡Ô „Û·ËÚÂ ÌÂ‡ÁÚ‚ÓÂÌË
Ë ÚÂÊÍËÚÂ ÛÚ‡ËÏË ÏËÌÂ‡ÎÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÎ‡‚‡˘ËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡
‚Ó‰‡î, ÔÓˇÒÌˇ‚‡Ú ÓÚ œ—Œ¬ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰. —ÎÂ‰‚‡˘ËˇÚ ÂÚ‡Ô Â ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. ìœÓˆÂÒËÚÂ ÔÓÚË˜‡Ú
‚ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
·‡ÍÚÂËË ÒÂ ‡Á„‡Ê‰‡Ú Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ Á‡
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ÍËÒÎÓÓ‰
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ·‡ÒÂÈÌ‡ ˜ÂÁ ‡Â‡ˆËÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔÓÚË˜‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÌËÚËÙËÍ‡ˆËˇî, ËÌÙÓÏË‡Ú ÓÚ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡
Ë ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú: ì¬ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡ ËÏ‡
‡Ì‡ÂÓ·Ì‡ ÁÓÌ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡
‰ÂÌËÚËÙËÍ‡ˆËˇ. ¬ ÌÂˇ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ
ÙÂËıÎÓË‰ Á‡ ÒËÏÛÎ‡ÌÚÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÒÙÓ‡. œË ÚÓÁË
ÏÂÚÓ‰ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ,
Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚˙Ì‡Ú ÓÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚˙‚ ‚ÚÓË˜ÌËˇ ÛÚ‡ËÚÂÎ ·‡ÍÚÂËË Ó·‡ÚÌÓ ‚ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡ Ë ‰‡
ËÁ‚˙¯‡Ú Ú‡Ï ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂî. œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˜ÂÚ‚˙ÚËˇ
ÂÚ‡Ô ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚˙‚ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ‡‰Ë‡ÎÌË
ÛÚ‡ËÚÂÎË, Í˙‰ÂÚÓ ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡
ÛÚ‡ÈÍ‡ ÒÂ ÓÚÎ‡„‡, ‡ ˜ËÒÚ‡Ú‡ ‚Ó‰‡
ÔÂÎË‚‡. »Ï‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌ‡ ÌÛÊ‰‡ ‰‡ ·˙‰Â Ó·ÂÁÁ‡‡ÁÂÌ‡. ì≈‰Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÒÂ ‚˙˘‡ Ì‡
‚ıÓ‰‡ Ì‡ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ‡, ‡ ‰Û„‡Ú‡
˜‡ÒÚ Â ËÁÎË¯Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡,
ÍÓˇÚÓ ÓÚË‚‡ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡. “ˇ ÒÂ
ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ ‡Ì‡ÂÓ·ÌÓ ‚ ÏÂÚ‡Ì
Ú‡ÌÍ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡, Í‡ÚÓ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ·ËÓ„‡Á,
ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏËî, ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú
ÓÚ œ—Œ¬ ƒËÏËÚÓ‚„‡‰.
ƒÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ
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Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÙËÏË ‚ Ú‡ÁË
Ó·Î‡ÒÚ, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Seepex, MASS,
Siemens, General Electric, PKR,
Flygt, Hidrostar, Weco, Sterling Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

ПСОВ Стара Загора
»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ—Œ¬ —Ú‡‡
«‡„Ó‡, ÒÚ‡ÚË‡ Ì‡ 5 ˇÌÛ‡Ë 2005
„. Ë Á‡‚˙¯‚‡ Ì‡ 21 ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2010
„. —˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Ë ‰Ó‚ÂÊ‰‡˘ËˇÚ
ÍÓÎÂÍÚÓ Í˙Ï ÌÂ„Ó Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË Ò
ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡ ÓÍÓÎÓ 14,3
ÏÎÌ. Â‚Ó. Œ˘Â Ò˙Ò ÒÚ‡Ú‡ Ì‡
Ú˙ÊÌ‡Ú‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÂÁ 2004 „.
Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Â ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÚËÒÚ‡ÌÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û Ã––¡ Í‡ÚÓ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, ¬Ë —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Ë Ó·˘ËÌ‡
—Ú‡‡ «‡„Ó‡ - Í‡ÚÓ Í‡ÈÌË ·ÂÌÂÙËˆËÂÌÚË. «‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Â ËÁ·‡Ì

ÓÌÒÓˆËÛÏ - JV Hetkamp - MASS,
ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ Â WE - Consult, ‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Â JV Dahlem - DIWI - Data
House
œÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚
—Ú‡‡ «‡„Ó‡ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ì‡
·‡Á‡ ÔÓ„ÌÓÁË‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡ 2020
„., ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Ì‡ 219 300 ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË.

Очакван ефект
—˙„Î‡ÒÌÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËˇ ÔÂÁ 2004 „.
‰Ó„Ó‚Ó Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ Â Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÔËÍÎ˛˜Ë
Á‡ ÒÓÍ ÓÚ ÔÓÎÓ‚ËÌ „Ó‰ËÌ‡, ‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ Ó˘Â ‰‚Â „Ó‰ËÌË. ì¬
Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÔÓÂÍÚ˙Ú Â ·ËÎ Ò‡ÏÓ Á‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Í˙Ï ÌÂ„Ó Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÌÓ‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÒÙÓ-
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‡ Ë ‡ÁÓÚ‡ ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚÂÌËÚÂ ‚Ó‰Ëî,
ËÌÙÓÏË‡ ËÌÊ. ¿Ì‰ÓÌ “ÓÌÂ‚, ÂÍÒÔÂÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓ„‡ÏË Ë
ÔÓÂÍÚË, ‚˙‚ ¬Ë —Ú‡‡ «‡„Ó‡.
ì“Ó‚‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ‡‰Ë
ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ‡Â‰·‡ π 6 Ì‡
ÃŒ—¬ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÁÓÌË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ. ÷ÂÎËˇÚ
·‡ÒÂÈÌ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡ ÔÓÔ‡‰‡ ‚ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡ ÁÓÌ‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÓÚ‡ Ë ÙÓÒÙÓ‡î,
‰ÓÔ˙Î‚‡ ËÌÊ. “ÓÌÂ‚. ¬ Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡
‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Â
ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ ‡ÁÓÚ˙Ú ‰‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ, ‡ ÙÓÒÙÓ˙Ú ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ıËÏË˜ÌÓ Ò ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÎÓÍÛÎ‡ÌÚË Ë ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ.
˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡, Û˜‡ÒÚ˙Í˙Ú Ì‡ .
¡Â‰Â˜Í‡ ÒÎÂ‰ „. —Ú‡‡ «‡„Ó‡ Â
ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙ÒÂÌ. Œ˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ ‰Ó
Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡, ÒÎÂ‰ ÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÍÓÂÌÌÓ ÔÓÏÂÌÂÌ Ë ‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ ÂÍ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ËÒÚˇÚ Ë ‚ Úˇı ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë
ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÙÎÓ‡ Ë Ù‡ÛÌ‡ Ë ÂÍ‡Ú‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ì‡ÔÓˇ‚‡ÌÂ, Ë·Ó‡Á‚˙Ê‰‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë ÔÓÎÂÁÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË.

Възможност за
производство на
електроенергия
ì”ÌËÍ‡ÎÌÓÚÓ ‚ ÒÚ‡ÓÁ‡„ÓÒÍÓÚÓ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Â ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇÚ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÏÂÚ‡Ì ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ¿Ì‰ÓÌ “ÓÌÂ‚.
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ìœÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ï‡ÎË ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÍÓÎÓ 60% ÓÚ
Ó·˘ËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë. ◊ÂÁ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÚÂÁË ‡ÁıÓ‰Ë ÒÂ Â‰ÛˆË‡Ú Ò
ÓÍÓÎÓ 30%, ÍÓÂÚÓ ˘Â Ì‡Ï‡ÎË Ó·˘Ëˇ
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ÓÍÓÎÓ 15%î, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ
œ—Œ¬ —Ú‡‡ «‡„Ó‡.
ƒÛ„Ë ÓÒÌÓ‚ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú: ‰˙Ê‰ÓÔÂÎË‚ÌËÍ Ë Â¯ÂÚÍË
ÔË ÔÂÎË‚ÌËÍ, Ò„‡‰‡ Â¯ÂÚÍË,
Ï‡ÁÌËÌÓ- Ë ÔˇÒ˙ÍÓÁ‡‰˙ÊËÚÂÎ,
‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌÓ ËÁÏÂËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‚ıÓ‰Ì‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ,
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ 1, ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ Ë ÒÂÎÂÍÚÓÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ ÔË ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎË, ‚ÚÓË˜ÌË ÛÚ‡ËÚÂÎË,
ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ıÎÓ‡ÚÓÌ‡
Ò„‡‰‡, Ò„‡‰‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÂˆËÍÛÎË‡˘‡ Ë
ËÁÎË¯Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, ‰Â·ËÚÓÏÂ Á‡ ÂˆËÍÛÎË‡˘‡ ‡ÍÚË‚Ì‡
ÛÚ‡ÈÍ‡, Ò„‡‰‡ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë
Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË, „‡ÁıÓÎ‰Â, ÏÂÚ‡Ì Ú‡ÌÍ, „‡ÁÓ‚ Ù‡ÍÂÎ, ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ÛÚ‡Â˜ÌË ‚Ó‰Ë, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÏËËÁÏËÚÂ,
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ÊÂÎÂÁÂÌ ıÎÓË‰, ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì‡ ‚Ó‰‡, Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ,
Ò„‡‰‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ,
ÍÓÚÂÎÌÓ, ‰˙Ê‰ÓÁ‡‰˙ÊËÚÂÎÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ Ë ÔÓÏÂÔÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Í˙Ï
ÌÂ„Ó, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓ‚Ë Ë Í‡Ì‡ÎÌË ‚Ó‰Ë.
ƒÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Â ÚÛÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Ã¿SS. —Â‰
‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ò‡ Ë ‰Û„Ë ÛÚ‚˙‰ÂÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Í‡ÚÓ Flygt,
Aerzen, Jesco. ƒÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Â ÙËÏ‡ MAN.

ПСОВ Хасково
œÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ—Œ¬ ’‡ÒÍÓ‚Ó ÒÚ‡ÚË‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 2005 „.,
‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡
Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÂÁ ‡ÔËÎ 2006 „. œÂÁ Ï.
Ï‡È 2010-Ú‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰‚Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ, Ò ˆÂÎ ‰Ó‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡ ‚Ó‰‡ ‰Ó ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. ŒÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ,
ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚË ÔËÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÂÁ ‡ÔËÎ Ú. „. œÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË
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Източник: МРРБ

·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ ‚ Â˜ÌËˇ ·‡ÒÂÈÌ; ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡
Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÙÎÓ‡ Ë Ù‡ÛÌ‡î, ÔÓˇÒÌˇ‚‡Ú ÓÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ.
ƒÓ ÏÓÏÂÌÚ‡ „. ’‡ÒÍÓ‚Ó Â Á‡ÛÒÚ‚‡Î ÌÂÔÂ˜ËÒÚÂÌË ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË
‚Ó‰Ë ‚ . ’‡ÒÍÓ‚ÒÍ‡ - ÔËÚÓÍ Ì‡ .
Ã‡Ëˆ‡. ìœÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÔÓˆÂÌÚ˙Ú Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
‚ËÒÓÍ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë ÒÂ ‡ÁÂÊ‰‡Ú ÏÌÓ„Ó ÒÎ‡·Ó,
ÔÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍË ‚Ó‰ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚
ÂÍ‡Ú‡. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ÔÓÂÍÚ˙Ú ËÏ‡
Á‡ ˆÂÎ ‡ÁÂ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡È-ÒÔÂ¯ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë
˜ÂÁ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ (œ—Œ¬) - ’‡ÒÍÓ‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ È ÔËÎÂÊ‡˘‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡î, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú
ÓÚ Ã––¡.

Сгради и съоръжения

Източник: МРРБ

‚Ó‰Ë ‚ „. ’‡ÒÍÓ‚Ó Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ë
ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡ ÔÓ„ÌÓÁË‡ÌËÚÂ
‰‡ÌÌË Á‡ 2020 „., ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡
‰‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Ì‡ 98
667 ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË.
ìƒÓ„Ó‚Ó˙Ú Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë
ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Â
ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÔÂÁ ˛ÎË 2004 „. Ë Â Ì‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‰ 16 ÏÎÌ. Â‚Ó ·ÂÁ ƒƒ—.
¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ Â Ã––¡ - »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ‡„ÂÌˆËˇ »—œ¿. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡
‰Ó„Ó‚Ó‡ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Â ÍÓÌÒÓˆËÛÏ JV Biwater - —ÚÓËÚÂÎÌÓ
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜ÂÒÍË ıÓÎ‰ËÌ„. ÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ Â Mot MacDonald, ‡ ÔÓ‰ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Â “‡ÌÒÍÓÌÒÛÎÚ - ¡√. ¡ÂÌÂÙËˆËÂÌÚË Ò‡ Ó·˘ËÌ‡ ’‡ÒÍÓ‚Ó Ë ¬Ë
’‡ÒÍÓ‚Óî, ËÌÙÓÏË‡Ú ÓÚ Ã––¡.

Станцията се финансира
изцяло от Договора за
финансиране с ЕИБ
“˙ÊÌËÚÂ ÔÓˆÂ‰ÛË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ÒÚÓËÚÂÎÂÌ Ì‡‰ÁÓ Ò‡
Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ≈ Ë
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
œ—Œ¬ - ’‡ÒÍÓ‚Ó ‰‡ Â ‚ ìÔ‡ÍÂÚî Ò
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ—Œ¬ ‚ —Ú‡‡
«‡„Ó‡ Ë ƒËÏËÚÓ‚„‡‰. ŒÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡, ‚ Í‡ˇ Ì‡ 2010 „. ≈»¡ ÒÂ
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Ò˙„Î‡Òˇ‚‡ ÒÔÂÒÚÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÓÚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÂÌ
Á‡ÂÏ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÔËÓËÚÂÚÂÌ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Á‡ ’‡ÒÍÓ‚Ó.
ìƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡
ÔÓÂÍÚ "Ã‡Ëˆ‡", e ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ìfl·˙ÎÍÓ‚Óî Á‡
„‡‰ ’‡ÒÍÓ‚Óî, ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÓÚ Ã––¡.
ì—˙„Î‡ÒÌÓ Ó·˘‡Ú‡ ˆÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ·‡ÒÂÈÌ‡ Ì‡ . Ã‡Ëˆ‡ Ë ÌÂÈÌËÚÂ
ÔËÚÓˆË, ÔÓÂÍÚ˙Ú Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ œ—Œ¬ ’‡ÒÍÓ‚Ó ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡
Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÎ˛˜Ó‚Ë ˆÂÎË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ıË„ËÂÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ . ’‡ÒÍÓ‚ÒÍ‡, ˜ÂÁ ÔÂÏ‡ı‚‡ÌÂ
Ì‡ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÌÂÔÂ˜ËÒÚÂÌË
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë; ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ıË„ËÂÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËˇ ËÒÍ
ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
„. ’‡ÒÍÓ‚Ó; ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ·‡ÒÂÈÌ‡ Ì‡ .
Ã‡Ëˆ‡; Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËˇ ËÒÍ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÔÓ˜‚ÂÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ÔÓ˜‚ËÚÂ; ÔÓ‰Ó-

ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ò„‡‰Ë, Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ
Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ÔÓÂÍÚË‡ÌË
Ë ËÁ„‡‰ÂÌË Á‡ œ—Œ¬ ’‡ÒÍÓ‚Ó,
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú: Ò„‡‰‡ Â¯ÂÚÍË Ò ‚ıÓ‰Ì‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Ï‡ÒÎÓÛÎÓ‚ËÚÂÎ Ë ¯‡ıÚ‡ Á‡ Ï‡ÒÎ‡, Ó·ÂÁÏËËÒËÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÏÓÚÓÌË
ÍÓÌÚÓÎÌË ˆÂÌÚÓ‚Â, Á‡‰˙Ê‡ÚÂÎÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë, ÔÂÒ˙ÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎË Ë Ò„‡‰‡ Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔˇÒ˙Í‡, ·ËÓ·‡ÒÂÈÌ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ Í˙Ï ÌÂ„Ó, ‚ÚÓË˜ÌË
‡‰Ë‡ÎÌË ÛÚ‡ËÚÂÎË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í˙Ï Úˇı, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, ÛÚ‡ÈÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎË, Ò„‡‰‡ Ò Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ‰ÂÔÓ Á‡ ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ
≈ , ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ıÎÓ‡ÚÓÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Ë ÔÓÏÔÂÌ‡ ıË‰ÓÙÓÌ‡ ÛÂ‰·‡, ËÁÏÂËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Á‡ÛÒÚ‚ˇÌÂ, Â‚ËÁËÓÌÌË
¯‡ıÚË, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÙËÎÚ‡Ú Ë ·ËÚÓ‚Ë ‚Ó‰Ë, Ò„‡‰‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡ Ò„‡‰‡, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ‰ÂÌ‡ÊÌË
‚Ó‰Ë, ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌ‡ ¯‡ıÚ‡. «‡
ÔÎÓ˘‡‰Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ Ë Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Ë SCADA ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡ Ë ÒË„Ì‡ÎÌÓ-Óı‡ÌËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂ.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ Flygt, Teknium,
Cosme, Sismat, Kubicek, ≈‚ÓÚÂı,
¿Â‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ë Robuschi.
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«˙·ÌË, ÔÎ‡ÒÚËÌÍÓ‚Ë
Ë ÓÚ‡ˆËÓÌÌÓ‡‰Ë‡ÎÌÓ ·ÛÚ‡ÎÌË
ıË‰ÓÏÓÚÓË
Характеристики и класификация на хидромотори, спецификация на видовете

’

идравличните мотори (хидромоторите), както е
добре известно, са двигателни обемни хидравлични машини, които преобразуват главно потенциалната енергия (налягането) на подведената към входа им работна
течност в механична енергия на въртеливо движение на
изходното си звено – вала, на ъгъл по-голям от 360°.
Хидромоторите намират голямо приложение в хидравличните задвижвания в машиностроенето, там където е необходимо въртеливо движение – металорежещи,
подемно-транспортни, строителнопътни и земеделски
машини, авиационна техника, корабостроене и др. Това
се дължи на техните качества, включващи възможност
за пускане в работа под товар, незначително изменение
на въртящия момент на вала от честотата на въртене, смяна на посоката на въртене (реверсивност), изменение на честотата на въртене в широк диапазон при
достатъчно висок коефициент на полезно действие
(КПД), малки размери и обратимост (работа като помпи).

ното изменение на обема на работните камери за едно
завъртане на вала на машината. Той може да бъде определен по формулата q = Vz, където с V е отбелязан геометричният обем на една от камерите, а z е броят на
камерите.
Теоретичният (геометричният) дебит е обемът течност, който би постъпил в хидромотора за единица
време, ако няма протечки и не се отчита свиваемостта

Енергообменният процес
при хидромоторите протича непосредствено чрез
изменение на обема на една или повече работни камери
под действие на налягането на течността и задвижване на твърди работни тела (зъби, пластини, бутала),
намиращи се в камерите. Тук главно се изменя потенциалната енергия на течността, тъй като скоростите са
малки. Поради малките скорости на течността в обемните хидромотори, често те биват наричани хидростатични мотори. Между входа и изхода на тези машини
има пълна изолация, което определя известна цикличност
на работния процес.

Показатели на хидромоторите
са работният обем q, номиналната честота на въртене n и съответният дебит Q, падът на налягането p,
мощността P, КПД и въртящият момент M. Под работен обем на хидромотора обикновено се разбира сумар-
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на течността. При налягания до 20
MPa, грешката от пренебрегване на
свиваемостта се приема за незначителна. При дадена честотата на
въртене n, теоретичният дебит
може да се определи и с израза QТ =
qn. В резултат на неизбежните
вътрешни протечки ∆Q в машината,

действителният дебит
на хидромотора
винаги е по-голям от теоретичния, тъй като Q = Q + Q. Следователно, действителният дебит Q се явява обемът течност, който се подава на входа на хидромотора за единица време, съответно, мерната
единица е dm3 /min (l/min).
За регулируемите хидромотори
дебитът за дадена регулировка се
изменя и може да бъде определен чрез
коефициента (параметъра) на регулиране ε, който се определя от отношението на текущата големина на
работния обем q към неговата максимална големина qmax или e =q/
qmax. Безразмерната величина e се
изменя от ε мин, с различна стойност
за различните видовете хидромотори, до ε = 1.
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Пад на налягане,
мощност, КПД
Падът на налягането на хидромотора се определя от разликата между абсолютните статични налягания
на входа pВХ и на изхода pИЗХ, или p =
pBX - pИЗХ.
За определяне на полезната мощност на хидромотора, явяваща се на
практика мощността на неговия вал,
обикновено се използва изразът PП =
Mω = M πn/30, където с М е отбелязан въртящият момент на вала, в
Nm; ω е ъгловата скорост в rad/s, а
n е честотата на въртене в min-1 .
За определяне на PВХ се използва изразът PВХ = Q.p/60 kW, където Q e в
dm3/min, a p в MPa .
Пълният КПД η на хидромотора
може да се определи от отношението на РП към PВХ, или: η =РП/ PВХ. Той
може да се определи от произведението на трите частни КПД
η=ηОηМ ηХ, където ηО е обемният
КПД; с ηМ е обозначен механичният
КПД, който обикновено се определя
по формулата ηМ = Pi/PВХ, в която с
Pi е обозначена индикаторната мощност, определена по формулата Pi =
РВХ - ∆РМ, където с ∆РМ са обозначе-

ни загубите на мощност за работа
на силите на триене в хидромотора; ηХ е хидравличният КПД. Обикновено се приема, че ηХ = 1, поради
малките загуби на мощност в хидравличните съпротивления на хидромоторите. Пълният КПД при някои
конструкции хидромотори може да
достигне до η = 0,93 - 095, ηО до 0,99
и ηМ до 0,97. При хидромоторите се
използват и следните две основни
формули: М = (pq /2π)ηМ и p = 2πM/
qηМ.

Класификация на
хидромоторите
Хидромоторите могат да бъдат
класифицирани по различни признаци.
Сред по-често използваните са: в
зависимост от конструкцията на
работните тела, спрямо която се
делят на зъбни, пластинкови, ротационно-бутални, с въртящи бутала,
героторни (бироторни), планетарни
и винтови. Тази класификация се явява основна за хидромоторите. Други често използвани признаци за класификация са: според действието - с
единично, с двойно и многократно
действие; в зависимост от възмож-
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Фиг. 1.

ността за регулиране – нерегулируеми и регулируеми; по честотата на
въртене - бързоходни (нискомоментни) и бавноходни (високомоментни).
Принципно, хидромоторите се изработват като реверсивни и обратими (мотор-помпи).

Зъбни хидромотори
Схема на зъбен хидромотор е показана на фиг. 1. От фигурата се
вижда, че конструкцията му не се
отличава от тази на зъбна помпа с
външно зацепване на колелата. Основните елементи на зъбните хидромотори се явяват тяло 1, двойка
зъбни колела 2 и 3 с еволвентен профил и странични капаци (лагерни
втулки), непоказани на фигурата.
Конструкцията при реверсивните
хидромотори е по-проста, защото
няма хидравлична компенсация на
челната хлабина. Действието на
тези хидромотори е следното, при
подаване на течност под налягане в
камера А, възникват хидравлично
неуравновесени сили Т върху зъбите
на двете колела, създават се въртящи моменти, които завъртат колелата. Въртящият момент на вала
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зависи от модула на зъбите, диаметъра на колелата и пада на налягането. Зъбните мотори, освен проста конструкция, малки размери и
маса, се характеризират и с устойчива работа при честоти в границите от n = 100 до 6500 min-1. Те имат
сравнително малко приложение, предимно за осъществяване на кинематични съотношения между валове.
Това се дължи на големите сили на
триене, от което следва нисък пусков въртящ момент от 46 до 70%
от Мmax; повишено ниво на шума;
невъзможност за последователно
свързване, поради изразходване пада
на налягането още в първия хидромотор. Коефициентът на полезно действие е в границите от η = 0,7 до
0,8.

Пластинкови
хидромотори
Пластинковият хидромотор е хидромашина с въртящ се ротор, в надлъжните радиални канали на който,
плоски пластини извършват
възвратно постъпателно движение.
Работните камери се образуват
между повърхнините на ротора,

статора, две съседни пластини и
страничните капаци. Тези хидромотори се отличават с проста и надеждна конструкция, компактност и
малка маса. Според действието си
биват с единично, двойно и многократно действие. В машините с
еднократно действие за един работен цикъл (подаване на течност под
налягане, създаване на въртящ момент, завъртване на ротора и вала,
отвеждане на работилата течност)
се осъществява едно пълно завъртване на вала. Регулирането се провежда чрез изменение на ексцентрицитета между ротора и подвижната направляваща на статора.
При хидромоторите с многократно действие едно пълно завъртване
на вала се получава в резултат на
съответен брой работни цикли. Те
се изпълняват главно като нерегулируеми.
За осъществяване на работния
цикъл пластинките трябва плътно
да се притискат към направляващата на тялото, която има съответен
профил. Това се осигурява чрез пружини под пластините, чрез кобилични пружини или под действието на
налягането на подвежданата работна течност.
Пластинкови помпи могат да работят като хидромотори, само ако
пластинките им се водят принудително и така да се притискат към
профилната направляваща на тялото.
Пластинковите хидромотори с
единично действие се използват за
налягания до около 8 - 10 МРа, поради
нарастващата едностранно действаща неуравновесена сила от налягането върху ротора и лагерите.
Пластинките се разполагат радиално в ротора заради реверсирането.
От пластинковите хидромотори
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ıË‰‡‚ÎËÍ‡
голямо приложение намират двойно
действащите машини. Изменението
на посоката на въртене на вала е
чрез смяна на подаваната течност
в отворите на машината. Осигуряването на началното притискане на
пластините към статора и на диска
към челото на ротора обикновено се
постига чрез клапанно-плунжерно
устройство, което, независимо от
посоката на въртене на вала, направлява течността от едната камера
към каналите под пластините и към
другата камера. В двойнодействащите хидромотори развиваният
въртящ момент е равен на удвоената разлика на моментите от налягането върху две взаимно перпендикулярни пластини, контактуващи с
двата цилиндрични участъка от профила на направляващата. Роторът е
хидравлично уравновесен от силите
на налягането, което позволява работа с налягания до 20 МРа и повече.
Пълният КПД е в граници от 0,65 до
0,85.
Пластинковите хидромотори
имат по-добри пускови качества от
зъбните и се използват в металорежещи, подемно-транспортни, пътно-
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строителни и други машини.

Ротационно–радиално
бутални хидромотори
Ротационно–радиалният бутален
хидромотор е обемна хидромашина
с въртящ се като ротор цилиндров
блок, в който са оформени работните камери между радиалните цилиндри на ротора и възвратно – постъпателно движещите се в тях
бутала или плунжери. Изменението
на обема на работните камери в
тези хидромотори е под действието на налягането на работната
течност чрез едно преносно въртеливо движение на ротора – цилиндров блок и едно относително движение на буталата в цилиндрите. Абсолютното движение на буталата е
равнинно.
Ротационните радиално–бутални
хидромотори биват с единично,
двойно и многократно действие.
Моторите с единично действие
се изработват като нерегулируеми
и регулируеми. Регулирането се извършва чрез изменение на ексцентрицитета на ротора спрямо направляващата.

септември 2011

Фиг. 2.

На фиг. 2 е дадена схема на двойно
действащ хидромотор, при който
буталата 1 извършват два работни хода за едно завъртане на вала.
Статорната направляваща 2 е изпълнена във вид на овал, а цилиндричният шийков разпределител 3 има
две подводящи и две отводящи камери. Използването на цилиндричен
разпределител, който няма голяма
херметичност, позволява работа с
налягания до около 20 - 22 МРа, а за
по–високи налягания (до около 40
МРа) се прилагат челни разпределители. Хидромоторите с единично и
двойно действие работят с често-
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Фиг. 3.

ти на въртене до около 3000 - 3500
min-1. Те имат по–малко приложение,
тъй като са с големи размери поради радиалното разположение на цилиндрите, по-малка херметичност и
големи инерционни моменти на
въртящите се части.
По-голямо приложение намират
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Фиг. 4.

бавноходните хидромотори, които
развиват големи въртящи моменти.
Те биват с постоянен и изменяем
работен обем.
От посочената по-горе формула за
въртящия момент на вала се вижда,
че повишаването му може да се осъществи чрез повишаване на налягането или на работния обем, или и на
двете заедно. При зададено налягане
това може да се случи само чрез
увеличаване на работния обем. Последното се осъществява при едноходовите машини с увеличаване броя и
обема на цилиндрите, а при многоходовите - чрез увеличаване броя на
ходовете за едно завъртане на вала.
На фиг. 3 са показани четири схеми,
съответстващи на горните два признака за повишаване на въртящия
момент. В четирите случая камерите са образувани от радиалните
цилиндри в блока 1 и буталата 2,
взаимодействащи с направляващата
3, както при външно, така и при
вътрешно разположение на направляващата.
В хидромоторите с многократно
действие работните повърхности и
при двете разположения на направляващата (фиг. 3а и 3б) се образуват
от определени профилирани участъци. Направляващите при машините
с еднократно действие (фиг. 3в и 3г)
като правило се изпълняват като
цилиндри, разположени ексцентрично
относно оста на цилиндровия блок.
В хидромоторите с многократно
действие контактът на буталата с
направляващата се осигурява чрез
ролки 4, а при едноходовите - с вътрешен ексцентрик с опорни плъзгачи,
свързани с буталата с мотовилки.
При хидромоторите с единично
действие за преобразуване на постъпателното движение на бутала-

та във въртеливо движение
на вала се използват и кривошипно–кулисни механизми.
Характерът на движение
на буталата се определя от
профила на направляващата,
с който е свързана и големината на развивания въртящ
момент на вала.
Силата, действаща върху
буталото от налягането на
течността, е с посока към
оста му. В резултат на взаимодействието на буталото
и направляващата, чрез ролка или лагерен плъзгач възниква тангенциална съставляваща сила Т. Нейната големина и радиус на приложение определят част от
въртящия момент, формираща се от
всяко бутало. Действащата големина на момента на вала е равна на алгебричната сума от моментите на
буталата под налягане и тези за изтласкване на работилата течност.
Бавноходните високомоментни
хидромотори биват едно-, дву- и
триредни, с бутала в един ред при
едноходовите от три до пет, а при
многоходовите - до единадесет. Последните имат работни обеми до 63
dm3, развиват въртящи моменти до
300 000 Nm при честоти на въртене в границите от 3 до 200 min-1 и
КПД до 0,94.
Регулирането при бавноходните
еднодействащи хидромотори става
чрез изменение активното лице на
буталата, а при многоходовите –
чрез изключване на някой от хидроцилиндрите.
Ротационните радиално–бутални
хидромотори намират приложение в
трансмисиите на някои видове трактори, бойни машини, в металургията
и минната техника за хидрозадвижване на минни проходни комбайни.
На фиг. 4 е показана конструкция
на четириходов двуреден хидромотор, при който, с цел намаляване на
радиалните размери, вместо ролка с
лагери за контакт на буталата с направляващата, буталата на външния
си край имат полуцилиндричен канал,
в който е вместена една ролка, търкаляща се по направляващата. Това конструктивно решение е повишило компактността на хидромотора и е намалило неговата маса.
Темата продължава в следващ брой на сп.
Инженеринг ревю с представяне на ротационните аксиално-бутални хидромотори, героторните и планетарните хидромотори.
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ÓÌ‚ÂÈÂÌË
‚ÂË„Ë
С общо и специално предназначение

ÓÌ‚ÂÈÂÌËˇÚ Ú‡ÌÒÔÓÚ Â
‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡.
—Â‰ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ÏÛ Ò‡ ÔÂ‚ÓÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡Ë ÏÂÊ‰Û ˆÂıÓ‚ÂÚÂ Ë
‚ ˆÂıÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ˜ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÚ‡ÎÛ„Ëˇ, ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ‚ ÎÂÍ‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚
ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡, ‚ Û‰ÌËˆË
Ë ÏËÌË Ë Ú. Ì. ¡˙ÁÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔËÎÓÊÌËÚÂ ÏÛ Ó·Î‡ÒÚË ÒÔÂˆË‡ÎË-
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ÒÚËÚÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÌÂ„Ó‚Ë ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ
‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡, Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
ÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
Ï‡Î˙Í ·ÓÈ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘ ÔÂÒÓÌ‡Î,
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ò ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ, ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂËÚÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ ÚÓ‚‡,
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ô˙ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ ‚Ó‰Ë
‰Ó „ÓÎÂÏË ‡ÁıÓ‰Ë.

Конвейерни системи
¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ÒËÒÚÂÏË ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ò‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁËÎË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ
Ô˙‚ËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ÒËÒÚÂÏË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ó˘Â ‚ ‰Â‚ÌÓÒÚÚ‡. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÚÂ Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ. ƒÌÂÒ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡˘Ëˇ Ë
ÚÓ‚‡ÓÌÓÒÂ˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÌ‚ÂÈÂËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂË
Ò ÎÂÌÚÓ‚‡, ‚ÂËÊÌ‡, ‚˙ÊÂÌ‡ Úˇ„‡
Ë ÍÓÌ‚ÂÈÂË ·ÂÁ Úˇ„‡ - „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌË, ËÌÂˆËÓÌÌË, ‚ËÌÚÓ‚Ë. œ˙‚‡-
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"ИБЛ-България" ЕООД
официален
представител за
България на:

"Stahl – Armaturen PERSTA" GmbH, Германия
Промишлена кована стоманена арматура за
високо и ниско налягане, произведена съгласно
изискванията на множество стандарти:
CEN, DIN, ISO, ANSI, AFNOR, BS и др.

WW EuroValve

"Wouter Witzel EuroValve" B.V., Холандия
Регулиращи и спирателни "Бътерфлай" клапи
с електрическо, пневматично и ръчно управление, тефлонирани, гумирани или метално
уплътнени с вулканизиран маншон върху
корпуса.

"Brunnbauer Armaturen" PmbH - Австрия
Промишлена арматура за високо и ниско
налягане, Бътерфлай клапи, сферични кранове,
предохранителни клапани "Leser",
редуцирвентили, регулиращи вентили.
1463 София, ул. "Верила" 3, ет. 3
тел.: 02/9521154, 9521913, факс: 02/9526163
office@iblbulgaria.com, www.iblbulgaria.com
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Ú‡ „ÛÔ‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ·Ë‚‡Ú ÎÂÌÚÓ‚Ë, ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÚË, Î˛ÎÍÓ‚Ë Ë Ú. Ì. ’‡‡ÍÚÂÌ‡
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÌ‚ÂÈÂË Â Ó·˘ÓÚÓ ÔÂ‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡‡ Ë
‡·ÓÚÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡
‡·ÓÚÌËˇ Û˜‡ÒÚ˙Í. «‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂËÚÂ ·ÂÁ Úˇ„‡ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÚÓ ÔÂ‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡‡ Ë
‡·ÓÚÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ Í˙„Ó‚Ó ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ì‡ÔËÏÂ ÔË ÓÎÍÓ‚ËÚÂ Ë
‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂË ËÎË ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ì‡ÔËÏÂ ÔË ËÌÂˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂË. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ËÎË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓ Ú‡ÍÓ‚‡, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ËÎË
ÚÓ‚‡˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡
ÔÓ‰ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡. “‡Í˙‚ Â
ÒÎÛ˜‡ˇÚ Ò „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂË. ÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ë ÔÓ Â‰ ‰Û„Ë ÔËÁÌ‡ˆË, Í‡ÚÓ: ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ ÚÓ‚‡ Ë Ú. Ì. ŒÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÍÓÌ‚ÂÈÂË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÎÂÌÚÓ‚ËÚÂ,
ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÚËÚÂ, ÍÓÌ‚ÂÈÂËÚÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë Ë ÌÓÒÂ˘Ë ‚ÂË„Ë, ‚ËÌÚÓ‚Ë
Ë ÓÎÍÓ‚Ë ‚ÂË„Ë Ë ‰Û„Ë.

Конвейерни вериги
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÒÚ‡·ËÎÌ‡ Ë ÔÎ‡‚Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë. “Â ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚Ì‡
Úˇ„Ó‚‡ ÒËÎ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ ÔÂËÏÂÚ˙‡ Ì‡ Ú‡ÒÂÚÓ Ë Í˙Ï Úˇı ‚˙ıÛ
ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡ ÒÂ ÔËÍÂÔˇ
ÔÂ‰‚ËÊ‚‡˘ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ. ¬ ÌˇÍÓË
‚Ë‰Ó‚Â ÍÓÌ‚ÂÈÂË ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂË„Ë Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë
Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ˙„˙Î. √‡‡ÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ „Î‡‰ÍÓÒÚÚ‡ ‚ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ Ë Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒÂ˘‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,

ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË,
Í˙Ï ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÎ‡ÒÚËÌË,
˘ËÙÚÓ‚Â Ë Ú. Ì. ÛÎÂÒÌˇ‚‡˘Ë ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡. ŒÚ‰ÂÎÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌ‡Ú‡ ‚ÂË„‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË Â‰ËÌ
Í˙Ï ‰Û„ ˜ÂÁ ÌËÚÓ‚‡ÌÂ ËÎË Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. Ã‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ
ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
Ò‚ÂÊ‰‡Ú ‰Ó ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡. œÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚ËÚÂ ‚ÂË„Ë, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-ÎÂÍË
ÚÓ‚‡Ë, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ Ò‡
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌË ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡Ë Ò ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÚÂ„ÎÓ.
—Â‰ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë Â ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ÂË„ËÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú Â‰Ó‚ÌÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌË.
ÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÔËÌˆËÔÌÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Á‰ÂÎÂÌË Ì‡ ‰‚Â
ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË: ‚ÂË„Ë Ò Ó·˘Ó Ë
Ú‡ÍË‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

Конвейерни вериги с
общо предназначение
ÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë Ò Ó·˘Ó
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡: ÓÎÍÓ‚Ë ‚ÂË„Ë, Ò Î‡„ÂË ‚ Ò‡ÏËÚÂ ÓÎÍË; ‚ËÒÓÍÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ‚ÂË„Ë Ò ÔÎÓÒÍË Á‚ÂÌ‡; ‚ÂË„Ë
Ò˙Ò ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÓÎÍË; ‚ÂË„Ë Ò ÓÎÍË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚˙ıÛ Ò‡Ï‡Ú‡ ‚ÂË„‡.
«‡ ÓÎÍÓ‚ËÚÂ ‚ÂË„Ë Ò Î‡„ÂË ‚
ÓÎÍËÚÂ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó
Ì‡ ÚËÂÌÂ Ì‡ Ú˙Í‡Îˇ˘ËÚÂ ÓÎÍË.
“Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ Ë
‰‡ ÒÂ Ò˙Í‡ÚˇÚ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ. ¬ËÒÓÍÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ËÚÂ
‚ÂË„Ë Ò ÔÎÓÒÍË Á‚ÂÌ‡, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ-‰Ó·‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ‚ÂË„Ë, ÔÓ
‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ Á‚ÂÌÓÚÓ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË
‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ
‚˙ıÛ ÙÓÏ‡Ú‡. œÓ‰Ó·ÂÌ ‚Ë‰ ‚ÂË-
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
„Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ
ÎËÌËË Á‡ ÙÓÏÓ‚‡Ì‡ ËÎË ÎËÒÚÓ‚‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‚ ÏÂÚ‡ÎÛ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË Á‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎË, Ô‡ÎÂÚË Ë ÍÓÌÚÂÈÌÂË.
¬ÂË„ËÚÂ Ò˙Ò ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÓÎÍË
Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ì‡ ·‡Á‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÓÎÍÓ‚ ÚËÔ. »Á„ÓÚ‚ˇÚ
ÒÂ ÓÚ Ò˙˘ËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ‚ÂË„Ë.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÍÓ·Ë, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ò ËÁÏÂÒÚÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡, ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡Ë, ÍÓËÚÓ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÌÂ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú, ÔË ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë Á‡ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡.
¬ÂË„ËÚÂ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÎÍË
‚˙ıÛ Úˇı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÎÂÚË Ò ËÁ‰ÂÎËˇ,
ÍÓËÚÓ ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÓÎÍË, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚ „ÓÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡. œ‡ÎÂÚËÚÂ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‚‡Ú Á‡Â‰ÌÓ Ò ‚ÂË„‡Ú‡, ÌÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË.

Конвейерни вериги със
специално
предназначение
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ú‡ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú
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Ì‡ ·‡Á‡ ‚ÂË„ËÚÂ Ò Ó·˘Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡Ú Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ, Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ‚ÂË„Ë
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡Ë ‚
Ì‡ÒËÔÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ‚ÂË„Ë Á‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂË Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÔÓÚÓÍ, ‚ÂË„Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë Ú. Ì. ¬ÂË„ËÚÂ
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒËÔÌË
ÚÓ‚‡Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË
Ò ÓÒÚËÂÚ‡ Ë ‰‚ËÊÂÈÍË ÒÂ ÔÂÁ Ì‡ÚÓ¯ÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î, „Ó ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡. ¬ÂË„ËÚÂ Á‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂË Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·Ë‚‡Ú ‚ÂË„Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Á˙ÌÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î, Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
‚ËÒÍÓÁÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ
ˆËÏÂÌÚ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ. ¬ÂË„ËÚÂ Ò ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ıÓ‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·Ë‚‡Ú ÓÎÍÓ‚Ë ‚ÂË„Ë
Á‡ Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò ÌËÒÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, Á‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ë ‚ÂË„Ë Á‡ ‡·‡ÁË‚ÌË
˜‡ÒÚËˆË.
˙Ï Ú‡ÁË „ÛÔ‡ Ì‡ ‚ÂË„ËÚÂ Ò˙Ò
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÂ ÔË-

˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ë ‚ÂË„ËÚÂ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.
œÓ‰Ó·ÂÌ ÚËÔ ‚ÂË„Ë ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú Á‡ ÎÂÌÚÓ‚Ë ÍÓÌ‚ÂÈÂË, ÍÓËÚÓ
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú ·ËÚÓ‚Ë ËÎË ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂ
Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰ÓË Ë
˜‡ÒÚ ÓÚ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î ‰‡ ÔÓÔ‡‰ÌÂ ‚ Î‡„ÂÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ ÓÎÍËÚÂ, ÚÂ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú ‰‡
ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú „Î‡‰ÍÓ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÚÂÁË ‚ÂË„Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ. ƒÛ„ ‚Ë‰ Ò‡
ÔÎÓÒÍËÚÂ ‚ÂË„Ë, ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÚÂÊÍË
ÚÓ‚‡Ë Í‡ÚÓ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÛÎÓÌË
ÒÚÛ‰ÂÌÓ ËÎË „ÓÂ˘Ó ‚‡ÎˆÛ‚‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ‰Û„Ë. œË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÚÂÁË ‚ÂË„Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÌÓ„Ó
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. «‡ Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÓÎÍËÚÂ, ‚ÂË„ËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò Î‡„ÂË, Í‡ÚÓ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡„ÂË, Á‡
ÍÓËÚÓ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ.
˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂË„ËÚÂ Ò˙Ò
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ‚ÂË„ËÚÂ Á‡ ÂÎÂ‚‡ÚÓË Ë ‰Û„Ë.

Избор на конвейерна
верига
√ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‚ÂË„Ë,
Ì‡ÏË‡˘Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡, ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ, Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ‚ÂË„‡ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‰‡ Â Ì‡ ·‡Á‡ Ì‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡. œËÌˆËÔÌÓ ÒÂ ÒÎÂ‰‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÒÚ˙ÔÍË Í‡ÚÓ: ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡
Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ‚ÂË„‡, ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂ‡, Ì‡ÎË˜ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë Ú. Ì.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÌˇÍÓË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡Î‡„‡Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î,
ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë Ú. Ì.
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ROTOSET 25R ÕÂÁ‡ÏÂÌËÏËˇÚ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ
ROTOSET 25R Â ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌËˇÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. —˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚ ÒÂ·Â ÒË
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ò
„˙‚Í‡‚ ‚‡Î Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÔÓÍË‚‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡‚Ë Ë ˙„ÎÓ‚Ë
¯Î‡ÈÙ Ï‡¯ËÌË. ”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌËˇÚ
ÏÓÚÓ „Ó Ô‡‚Ë ÔËÎÓÊËÏ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â - ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ËÎË
ÔË ÏÓÌÚ‡ÊË Ì‡‚˙Ì. œËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Á‡‚‡˙˜ÌË ¯Â‚Ó‚Â, ˇÁ‡ÌÂ, ÔÓÎË‡ÌÂ, ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÂˆËÁÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÍËÔËÓ‚Í‡. ÛÔÛ‚‡ÈÍË ROTOSET 25R ¬ËÂ ËÏ‡ÚÂ
‚ ˙ˆÂÚÂ ÒË Ï‡¯ËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â
ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‚‡¯‡ ÌÛÊ‰‡,
ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Ô‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ Ë Â„ÓÌÓÏËˇ.

Технически параметри и характеристики:
«‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ROTOSET 25R Â ‚˙ÁÎÓÊÂÌÓ Ì‡ ËÁÔËÚ‡ÌËˇ 1000-‚‡ÚÓ‚ ÏÓÚÓ Ì‡ SUHNER. ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
Í˙Ï ‡·‡ÁË‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ „˙‚Í‡‚ ‚‡Î Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ 2 ÏÂÚ‡.
œÂˆËÁÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ÒÂ „ËÊË ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÚÂ Ò ˆˇÎ‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔË ‚ÒË˜ÍË Ó·ÓÓÚË - ÓÚ 11 000 ‰Ó
25 000 min-1 . Õ‡ÎË˜ÌË Ò‡ Á‡˘ËÚË ÓÚ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ, ÚÓÍÓ‚ Û‰‡
Ë ÔÂÍÓÏÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. ROTOSET 25R ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Ò ‰‚‡
ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ì‡Í‡ÈÌËˆË - Ô‡‚ ¯Î‡ÈÙ Ò ˆ‡Ì„‡ 6 mm., Í‡ÍÚÓ Ë ˙„ÎÓ‚ ¯Î‡ÈÙ 115 ËÎË 125 mm. ⁄„ÎÓ‚‡Ú‡
˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡ Â‰ÛˆË‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ‚ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 2,7:1. ÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ ÔÓ˙˜Í‡ Ò˙‰˙Ê‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, „˙‚Í‡‚ ‚‡Î, ‰‚Â ˙ÍÓı‚‡ÚÍË, ‰ËÒÍÓ‚Â Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ Ë ˇÁ‡ÌÂ, ÚÂÎÂÌ‡ ˜ÂÚÍ‡ ÚËÔ
"Í‡Ï·‡ÌÍ‡", 115 mm ÙË·˙ ‰ËÒÍÓ‚Â, Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚ Í‡Ï˙ÌË Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ Ò ÓÔ‡¯Í‡ 6 mm. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ ‚ ÒÚËÎÂÌ Ë ÎÂÒÌÓ ÔÂÌÓÒËÏ ÏÂÚ‡ÎÂÌ ÍÛÙ‡.
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Ï‡¯ËÌË

Œ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
ˆÂÌÚË
Особености и приложна област

Œ

·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Ò‡
ÒÂ‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ë
‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌÓ-ÍÓÔÛÒÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË
˜ÂÁ ÙÂÁÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò
ÔÓËÁ‚ÓÎÌË ÍÓÌÚÛË Ë Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓË - ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ, ‡ÁÒÚ˙„‚‡ÌÂ, ÁÂÌÍÂÓ‚‡ÌÂ, ‡È·ÂÓ‚‡ÌÂ, Ì‡ˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁ·‡.
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—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‰˙Î„ËˇÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡
ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÔË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË, „Ë ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÍÎ˛˜Ó‚ Ù‡ÍÚÓ ‚ ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÎËÌËË. œÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ Úˇı
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡·Ó ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË,
ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÔÓ ‚ÒË˜ÍË ÓÒË, „Ë ÔÂ‚˙˘‡
‚ Ï‡¯ËÌË, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡-
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Ï‡¯ËÌË
ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡, ÔÂˆËÁÌ‡ Ë
·˙Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË
‰ÂÚ‡ÈÎË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ÔÓÌˇÚËÂÚÓ
Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒˇÍ‡ ÔÓ·Ë‚‡˘‡ Ë ÙÂÁÓ‚‡˘‡
Ï‡¯ËÌ‡, ‚ ˜ËˇÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Â
‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë ‡·ÓÚÌ‡ Ï‡Ò‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ ‰ÂÚ‡ÈÎ. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÚÂÁË Ï‡¯ËÌË Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (÷œ”), ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÔÓˆÂÒËÚÂ ÔÓ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Â‰Ëˆ‡
ÙÛÌÍˆËË. ÷ÂÌÚËÚÂ Ò ÷œ” ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ.
ŒÚÎË˜ËÚÂÎÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Ò ÷œ” Â Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡. ¬ÒË˜ÍË ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ÚÂÁË
Ï‡¯ËÌË Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÚË˜‡Ú ·ÂÁ
Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡. »ÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚
ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
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Източник: Doosan

˙˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡
ËÎË, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÒÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ „ÓÚÓ‚ÓÚÓ ËÁ‰ÂÎËÂ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ ‚ ‰‚Â
Í‡ÚÂ„ÓËË - ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ë ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.

Прецизни и високопроизводителни
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ

ˆÂÌÚË ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚˇıÌÓÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓËÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡, ˇ‚ˇ‚‡˘‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÓÚÎË˜ËÚÂÎÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË ·Ë‚‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË, ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ë ÔÓÚ‡ÎÌË. œ˙‚ËÚÂ ‰‚‡
‚Ë‰‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ÓÒ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ (ËÎË ¯ÔËÌ‰ÂÎËÚÂ, ‡ÍÓ ÚÂ Ò‡ ÌˇÍÓÎÍÓ). “ÂÚËˇÚ
‚Ë‰ - ÔÓÚ‡ÎÌËÚÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÓÚ‰ÂÎÌ‡ „ÛÔ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡Ú
Â‰Ëˆ‡ ÔËÌˆËÔÌË ‡ÁÎË˜Ëˇ. –‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ ÏÌÂÌËÂ Â, ˜Â ‚ÂÚËÍ‡ÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂˆËÁÌÓÒÚ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ‰ÌÂÒ ÚÓ‚‡
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ó·Ó·˘ÂÌ‡ Í‡ÚÂ„ÓËÁ‡ˆËˇ,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚‡ÎË‰Ì‡ Á‡ „ÓÎˇÏ Í˙„ Ï‡¯ËÌË. ‡ÚÓ
·‡ÁÓ‚ ‚‡Ë‡ÌÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ
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Източник: HAAS Automation

ˆÂÌÚË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
‚ÂÚËÍ‡ÎÌËˇÚ
Ó·‡·ÓÚ‚‡˘
ˆÂÌÚ˙. “ÓÁË ‚Ë‰ ˆÂÌÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ò‡ÏÓ
ÓÚ Â‰Ì‡Ú‡ ËÏ ÒÚ‡Ì‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
„ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡. «‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ÚÓ˜Í‡ ÓÚ
ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡Ú‡, Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÌË Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚˙˜ÌË ‰‚ËÊÂÌËˇ ÔÓ ÚË
Ú‡ÌÒÎ‡ˆËÓÌÌË ÓÒË X, Y Ë Z. ÕˇÍÓË
ÍÓÏÔ‡ÌÓ‚ÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ 1 ËÎË 2 ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÓÒË,
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ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏÌÓ-ÔÓÙËÎÌË
ÔÓ‚˙ıÌËÌË. –‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ
ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ˆÂÌÚË
‚ÍÎ˛˜‚‡ Í‡ÍÚÓ Ï‡¯ËÌË ÔË˜ËÒÎˇ‚‡˘Ë ÒÂ Í˙Ï ‚ËÒÓÍËˇ ÍÎ‡Ò ÔÓ‡‰Ë
ÚˇıÌ‡Ú‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë/ËÎË ‡ÁÏÂ, Ú‡Í‡
Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ë ÔÓ-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË Ò
÷œ”, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ë Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡.
’ÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
ˆÂÌÚË, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò
ÔÓ‰˜ÂÚ‡Ì‡ Ó·ÂÏÌÓÒÚ, Ú. Â. Ò˙Ò
Ò˙ËÁÏÂËÏË ‰˙ÎÊËÌ‡, ¯ËÓ˜ËÌ‡ Ë
‚ËÒÓ˜ËÌ‡.

Особености на
порталните центри с ЦПУ
ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ‡ÁÎË˜ËÂ Ì‡ ÔÓÚ‡ÎÌËÚÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË ÓÚ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌËÚÂ,
ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ÚÂıÌËÚÂ ÔÓ‰Ó·ÂÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. œÓÚ‡ÎÌËÚÂ ˆÂÌÚ-

Източник: Hermle

Ë Ò‡ ÒÔÓÒÓ·ÌË ‰‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎË Ò ‡ÁÏÂË ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ Ô˙ÚË
ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÂÁË, Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌË ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ˆÂÌÚË. Ã‡„‡ÁËÌ˙Ú ËÏ Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË ÏÓÊÂ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÍÓÎÓ 180 ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡ Á‡
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓ ‚Ë‰
Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡. “ÂÁË Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌËÚÂ Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ.
’‡‡ÍÚÂÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÚ‡ÎÌËÚÂ ˆÂÌÚË Ò‡: ‰˙Î„‡ Ë ÚˇÒÌ‡ ‡·ÓÚÌ‡ Ï‡Ò‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡
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ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.

Възможност за
многоосова обработка

Източник: KOVOSVIT MAS

ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÔÓ ÂÎÒÓ‚Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë; ÏÓÌÓÎËÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ;
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ÓÎÍÓ‚Ë Ë ÔÎ˙Á„‡˘Ë
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë; ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ·˙Á‡
ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡; ¯ÔËÌ‰ÂÎ Ò
„ÓÎˇÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰ Ó·‡·ÓÚÍ‡; ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. –‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ËÁ‚˙¯‡Ú Ò Â‰ËÌ ÔÓÚ‡ÎÂÌ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙, ˜ÂÒÚÓ ÔËÔÓÍË‚‡Ú ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ï‡¯ËÌË ÓÚ ‰Û„ ÚËÔ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
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Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ ‚ ÚË ‚Á‡ËÏÌÓ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌË ÓÒË (X, Y, Z).
ÃÌÓ„Ó Ï‡¯ËÌË, ‚ Ò‚ÓˇÚ‡ ·‡ÁÓ‚‡
ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËˇ, ËÁ‚˙¯‚‡Ú 3-ÓÒÓ‚‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË, Ó·‡˜Â, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú ÔÓÌˇÚËˇ Í‡ÚÓ 4-, 5- Ë ‰‡ÊÂ 9ÓÒÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡Ë
¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â ÔÓÌˇÚËÂÚÓ
ÏÌÓ„ÓÓÒÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. Õ‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚËÂ ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË Ó„‡ÌË ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Ò ÷œ” ‰‡ ËÏ‡Ú Ò‚ÓË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÓÒË Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ.
ÃÌÓ„Ó Ï‡¯ËÌË, ÔÓ‚ÂÊ‰‡˘Ë 3ÓÒÓ‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ ‚
Ò‚Óˇ ·‡ÁÓ‚ ‚‡Ë‡ÌÚ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ

Източник: Okuma

Ì‡ Á‡ÎÓÊÂÌËÚÂ „˙‚Í‡‚Ë ÓÔˆËË Á‡
ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËˇ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
‡‰‡ÔÚË‡ÌË Á‡ 4- Ë 5-ÓÒÓ‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.

Технологични особености
на обработващите
центри с ЦПУ
Œ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Ò ÷œ” ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÔÓ„‡Ï‡, Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ
Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡. «‡ Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ ÔÓ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚-
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Í‡Ú‡, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.
ÃÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË Ò ÷œ”, Ì‡ÔËÏÂ,
Ò‡ Ï‡¯ËÌË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ Ë ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ. — ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Í˙Ï Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÒÎÂ‰
ÌÂÈÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ, ÂÁÛÎÚ‡Ú‡
Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â „ÓÚÓ‚Ó ËÁ‰ÂÎËÂ. ¬
ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ˆËÍ˙Î,
Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË ËÁ‚˙¯‚‡Ú Â‰ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÓÔÂ‡ˆËË, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ÒÔ‡‰‡Ú „Û·‡ Ë
ÙËÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ, Ì‡ˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁ·‡, ‰Ó‚˙¯ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë Ú. Ì.
«‡ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ, ‚ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Úˇ˘‡ Ë Ó·˙˘‡˘‡ Ï‡Ò‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‡ÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰Â-
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Á‚ÓÎˇ‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ÔÓ‰
‡ÁÎË˜ÂÌ ˙„˙Î, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. Œ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ë Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‰‚ÛÔÓÁËˆËÓÌÌÓ (‰‚ÛÔ‡ÎÂÚÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ) ËÎË
ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌÓ (Ô‡ÎÂÚÂÌ Ï‡„‡ÁËÌ).

Източник: Mazak

Ú‡ÈÎ‡ Ë ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌË
Ó·ÂÏÌÓ-ÔÓÙËÎÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏÌË Ï‡ÒË, ÓÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÙËÍÒË‡ÌÂ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ë ‰Ó·ÓÚÓ È ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡.
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡
·˙Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÏÌÓ„ÓÓÒÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ÔÓ-

Повишаване на
точността
ƒÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË Á‡‚ËÒË ÌÂ Ò‡ÏÓ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
ÌÓ Ë ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Úˇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡
Ì‡ Ó·Í˙Ê‡‚‡˘‡Ú‡ „Ó ÒÂ‰‡. «‡
‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú
‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÌˇÍÓÎÍÓ
Ù‡ÍÚÓ‡. —Â‰ Úˇı Ò‡ ‰Ó·Ó ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ¯ÔËÌ‰Â-

септември 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2011

149

Ï‡¯ËÌË
Î‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÓÈ ‡·ÓÚË. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒÍÓÓÒÚË
„ÂÌÂË‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë ‡ÁÎË˜ÌË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÒËÎË
‚ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ ‰Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÚÓÈ Â‡„Ë‡. ƒÛ„Ó ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Â ‰‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ „Â¯ÍË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ Ë ÚÂ ‰‡
·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ Ú‡ÍË‚‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆË. Õ‡ÔËÏÂ Â‰ËÌ 3-ÓÒÂÌ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò 21
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Източник: TOS Varnsdorf

ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ËÎË 21 ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚ,
‡ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ò ÚÓ‚‡ ÌÂ ÒÂ ËÁ˜ÂÔ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.

¬ÒÂ Ô‡Í ·ÓˇÚ ËÏ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ Ë
ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓË„Ë‡ÌË.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ë„ÌÓË‡ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË - ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡
Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ‚
‰˙Ê‡˜‡, ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ Ë Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡ÈÍËÚË˜ÌËÚÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÒÚÓÚÓ
È ÔÓ‚Âˇ‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÍ‡ÊÂ ‚ÎËˇÌËÂ ÌÂ Ò‡ÏÓ
‚˙ıÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡, ÌÓ Ë ‚˙ıÛ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ Ì‡Î‡„‡Ú
Ë ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
’‡ÌËÛÂÎ ÔÂ‰Î‡„‡ Á‡‚Î‡‰ˇ‚‡˘Ë, ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ·ÂÁÊË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë Â¯ÂÌËˇ, ÔÓÍË‚‡˘Ë ‚ÒÂ ÔÓ-Ì‡‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË Ë Â„ÛÎ‡ÚÓÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. Œ·Â‰ËÌˇ‚‡ÈÍË ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ Ó·˘‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ’‡ÌËÛÂÎ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÒÍ‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËÚÂ ÔÂÒÚÓË Ë ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú
ÓÚ 7 „Ó‰ËÌË Ë ‚Â˜Â Ì‡‚ÎËÁ‡Ú Ë ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ One Wireless, ÍÓˇÚÓ ’‡ÌËÛÂÎ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡ ‚‡¯ÂÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Â ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ Â
ÓËÂÌÚË‡Ì‡ Í˙Ï Â¯ÂÌËˇÚ‡. “ˇ Â
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÂ‰Î‡„‡˘‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡
Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÓÔÂÒÌˇ‚‡ÌÂ, ÊË‚ÓÚ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ, ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ÔÓÍË‚‡ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë
ÔÓÚÓÍÓÎË. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡ Â Ó·Â‰ËÌÂÌÓ ‚
ËÌÚÛËÚË‚ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ, ËÌÚÂÙÂÈÒ ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ Í‡ÈÌË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Á‡
Í‡ÈÌË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË.
’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ One Wireless
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡:

ГЪВКАВА И РАЗШИРЯЕМА
СИСТЕМА
Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ë
ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë:
- ¡ÂÁÊË˜Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ‡‰‡ÔÚËÛÂÏ‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÌÛÊ‰Ë:
ïÃÂÊ‡ ÏÂÊ‰Û ·ÂÁÊË˜ÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË
(XYR6000)
ïÃÂÊ‡, ·‡ÁË‡Ì‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚË
ï”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÏÂÊ‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
ïÃÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊË
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ï√˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë ˆÂÌÓ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
(XYR400E)
- »Á·Ó Ì‡ ‚ÂÏÂ Á‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë
ÏÂÊÓ‚Ó Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ
ï1, 10, 30, 60 ÒÂÍÛÌ‰Ë ÓÔÂÒÌˇ‚‡ÌÂ
ï20 ms, 100 ms, +100 ms Á‡ ‚˙ÁÍ‡ ÚÓ˜Í‡
ÚÓ˜Í‡
- »Á·Ó Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡
‚ÒˇÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ïModbus Serial ËÎË TCP Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë
ÍÓÌÚÓÎ
ïOPC UA ËÎË DA Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ
ïHART Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡

ПОТРЕБИТЕЛСКИ
ДЕФИНИРАН ISA100
СТАНДАРТ
ïœÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ISA100.11a ÔÓÎÂ‚Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Û„Ë ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË: GE, Nivis,
Gastronics, Fuji Electric,Hitachi America,
Honeywell, Invensys, Nivis, R3 Sensors,
Yamatake, Yokogawa
ïhttp://www.isa100wci.org/
ï—˙‚ÏÂÒÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ‰Û„Ó 2.4 GHz Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ï¬ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ:
- 128-bit ÍËÔÚË‡ÌÂ
ï¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÓÚË‡˘Ó ËÎË
ÌÂÓÚË‡˘Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ï“ÛÌÂÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎË:
- »ÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ÚÛÌÂÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ë ˜‡ÒÚÌË ÔÓÚÓÍÓÎË Í‡ÚÓ
HART Ë ‰.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
ïœÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÎÂÒÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡
ïœÓ‰Ó·ÂÌÓ ÔÓÍËÚËÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÂÚ‡ÌÒÎË‡ÌÂ
ïƒ˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ ÓÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡
ïœÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Í‡ÚÓ ÔË ÔÓıÓ‰ÌË
ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ:
- 1 ÒÂÍÛÌ‰‡ ‚ÂÏÂ Á‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ, ÔËÎÓÊËÏ‡ Á‡
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÓÌÚÓÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÍËÚË˜ÌË
ïÕÓ‚ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡:
- Õ‡Ï‡ÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë Ì‡Î‡‰Í‡ Ò
30% Ò‡‚ÌÂÌÓ Ò ÍÓÌÍÛÂÌÚÌË ÒËÒÚÂÏË
- Õ‡Ï‡ÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ò 80% ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ
Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÂÌ Ù˙ÏÛÂ
˙Ô„ÂÈ‰ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡.

НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ И
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
РАЗХОДИ
ï√˙‚Í‡‚ÓÒÚ, ISA100 Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÔÓÒÚÓÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ïÕ‡È-ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡ Á‡ I/O:
- –‡Á¯ËÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
= Ì‡Ï‡ÎÂÌ ·ÓÈ ÓÚË‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
- ƒ˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ·‡ÚÂËËÚÂ = ÒÌËÊÂÌ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
- ÓÏÔÎÂÍÚ ·‡ÚÂËË = 30-40 USD, Ì‡ÎË˜ÌË ÔË ÎÓÍ‡ÎÂÌ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ
- ¡ÂÁÊË˜ÂÌ Ù˙ÏÛÂ ˙Ô„ÂÈ‰
ïÕ‡È-ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡ Á‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÓ‰‰˙Ê‡˘‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌËˇ:
- ≈‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ ‚ÒË˜ÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ = ÔÓ-ÌËÒÍË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ
- ≈‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ = ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÂÏÂ Á‡
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡, Ó·Û˜ÂÌËÂ
Ë ÔÓ-Ï‡Î˙Í Ì‡·Ó ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË
- ÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡ÌÂ Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ "Ì‡ Â‰ÌÓ „Ë¯Â"
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ·ËıÏÂ ËÒÍ‡ÎË ‰‡ Í‡ÊÂÏ,
˜Â ’‡ÌËÛÂÎ ‚ˇ‚‡, ˜Â ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË. ƒÓ 5 „Ó‰ËÌË ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁ„‡‰ÂÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ ËÁˆˇÎÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ·ÂÁÊË˜ÌË. ƒÓ 10 „Ó‰ËÌË ‚ÒË˜ÍË ÌÓ‚Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ˘Â ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò ·ÂÁÊË˜Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡,
Í‡ÍÚÓ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‚˙Á‰Ûı.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

Metso ÍÓÌÛÒÌ‡
ÚÓ¯‡˜Í‡ Õ–4
ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‚‡ ‚ Â‰Ëˆ‡
‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Ã‡ÈÍ ÃËÎ˙ Â ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡
Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‰ËÒÚË·ÛÚÓË Ì‡ ÃÂÚÒÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡
—¿Ÿ - Miller Company. ŒÚ 14„Ó‰Ë¯ÂÌ ÚÓÈ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ Ò ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÔÛÒÍ, ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ ÔÓ
‰ËÁ‡ÈÌ‡ Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜ÌÓ-ÔÂÒÂ‚ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
“‡Í‡ ˜Â ÌÂ Â Ï‡Î˙Í ÍÓÏÔÎËÏÂÌÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
Õ–4 Í‡ÚÓ Ì‡È-ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡Ú‡
Ï‡¯ËÌ‡, Ò ÍÓˇÚÓ Â ‡·ÓÚËÎ.
«‡ÍÛÔÂÌËÚÂ 3 ·Óˇ ÚÓ¯‡˜ÍË Õ–4 ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚˙‚
‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË. ≈‰Ì‡Ú‡ Â
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ Í‡ËÂË ‚ —Ë‡Ú˙Î, Á‡ÏÂÌËÎ‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ‚ÚÓ‡Ú‡ Â
‚ ÏÓ·ËÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ÏÂÌËÎ‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡
ÚÓ¯‡˜Í‡, ÌÂÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡‚Ë Ò ÊÂÎ‡ÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ, ‡ ÚÂÚ‡ Â ÏÓÌÚË‡Ì‡
Ì‡ ÏÓ·ËÎÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ÔÓ‰ Ì‡ÂÏ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
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Постоянен
капацитет
Õ‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË ÌË ËÌÙÓÏË‡Ú, ˜Â ÔË ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡ "ÔÓ‰ Á‡‚‡Î" Á˙ÌÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î ‚‡Ë‡ Ò ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 1,5%, ÍÓÂÚÓ Â ·ËÎÓ ÌÂÏËÒÎËÏÓ Ò ÔÂ‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÚÓ¯‡˜ÍË.
¬ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘Ó Â Ò˙˘Ó Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‚‡ Ò ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡ ‰Ó 450 Amps ·ÂÁ ÓÚÒÍ‡˜‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡.
"“Ó‚‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÓÚ‰ÂÎˇ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡ Õ–4 ÓÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌËÚÂ" - ÒÔÓ‰ÂÎˇ Ã‡ÈÍ
ÃËÎ˙," Â, ˜Â ÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Ò‡ ÔÓ-Á‡Ú‚ÓÂÌË, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚË Úˇ".

Намалено износване
ÕˇÍÓÎÍÓ Ò‡ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ‚ÎËˇÂ˘Ë ‚˙ıÛ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Õ–4. œÓ-‰Â·ÂÎËÚÂ Ó·ÎËˆÓ‚ÍË ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÔË Õ– ÒÂËˇÚ‡,
Í‡ÍÚÓ Ë ÛÌËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÓÚË‚ ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ-‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÂÏËÚÂ ˜‡ÒÚË.
ÕÂ Â Á‡ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ Ó·ÎËˆÓ‚ÍËÚÂ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡-

Майк Милър

Ô˙Î‚‡˘‡ ÒÏÓÎ‡, ÍÓÂÚÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÚÓÈ.
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ, Ã‡ÈÍ ÃËÎ˙
Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍËˇ
ÂÍËÔ Ì‡ ÃÂÚÒÓ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÂÍËÔ‡ Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÚÓ¯‡˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ò
ÏËÌËÏËÁË‡ÌË Ó·˘Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë, Ò˙Ó·‡ÁÂÌÓ
Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
" Î˛˜Ó‚ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ÛÒÔÂı‡
Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÚÓ¯‡˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡, Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ë ÍÓˇÚÓ ‰‡‚‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡" Á‡ÍÎ˛˜‚‡ ÃËÎ˙.

Metso Minerals (Bulgaria),
Atanas Uzunov 21, 1505 Sofia,
Tel. (+3592) 971 33 08,
FAX: (+3592) 971 00 77
www.metso-bulgaria.com
info@metso-bulgaria.com
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Ï‡¯ËÌË

“Ó¯‡˜ÌÓ-ÔÂÒÂ‚ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Á‡ ÏËÌË
“

Ó¯ÂÌÂÚÓ Â Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ÏËÌÌÓ-Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ÔË ‰Ó·Ë‚‡ Ì‡
ËÌÂÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. œÓ‰·Ó˙Ú Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡ Á‡
ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰Ó·ËÚËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÌË
Ë ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Í‡ÚÓ
ÊÂÎ‡ÌËˇ ‡ÁÏÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËÚÂ Í˙ÒÓ‚Â, ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ,
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ (ÍËÒÚ‡ÎÌ‡, ‡ÏÓÙÌ‡, ÔÓÂÒÚ‡, ‚Î‡ÍÌÂÒÚ‡), Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÏ‡˜Í‚‡ÌÂ Ë Ì‡ Û‰‡, ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
Ò‡ÏÓÁ‡Ô‡Î‚‡ÌÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ÔË
ÒÏËÎ‡ÌÂ Ë ‰. “Ó¯‡˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ô‡‚ËÎÓ ÔË ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Â Ì‡ÚÓ¯‡‚‡ÌÂÚÓ
‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò‡ÏÓ ‰Ó ÒÚÂÔÂÌÚ‡,
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ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
“Ó¯‡˜ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÒÔÓÂ‰ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ,
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÒË Ë
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÏÓ·ËÎÌÓÒÚ. —ÔÓÂ‰ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒÂ
‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌË
Á‡ Â‰Ó, ÒÂ‰ÌÓ Ë
‰Â·ÌÓ ÚÓ¯ÂÌÂ. — Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÏÓ·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË, ÏÓ·ËÎÌË Ë ÔÓÎÛÏÓ·ËÎÌË ÚÓ¯‡˜ÍË. —ÔˇÏÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë
ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ·Ë‚‡Ú ˜ÂÎ˛ÒÚÌË, ÍÓÌÛÒÌË, ‚‡ÎˆÓ‚Ë, ÓÚÓÌË,
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÚÓ¯‡˜ÍË Ë ‰ÂÁËÌÚÂ„‡ÚÓË. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ¯‡˜ÌÓ-ÔÂÒÂ‚ÌË ËÌ-
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Източник: Atlas Copco

ÒÚ‡Î‡ˆËË Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÎ˛ÒÚÌË ÚÓ¯‡˜ÍË Á‡ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ Â‰Ó
ÚÓ¯ÂÌÂ Ë ÍÓÌÛÒÌË Ë ÓÚÓÌË
ÚÓ¯‡˜ÍË Á‡ ÒÂ‰ÌÓ Ë ‰Â·ÌÓ Ì‡ÚÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ.

Челюстни трошачки
◊ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ô˙‚Ë˜ÌÓ ËÎË ‚ÚÓË˜ÌÓ
‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÌËÚ, ·‡Á‡ÎÚ,
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‰Ë‡·‡Á, „‡·Ó, Û‰‡, ¯Î‡Í‡, Í‡·Ë‰
Ë ‰Û„Ë. Ã‡ÚÂË‡Î˙Ú ÔÓÔ‡‰‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ˜ÂÎ˛ÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡,
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÓ‰ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ì‡ÍÎÓÌ.
≈‰Ì‡Ú‡ Â ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ
ÒÂ ÔË·ÎËÊ‡‚‡ ÒÔˇÏÓ ‰Û„‡Ú‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ˜ÂÎ˛ÒÚ. ⁄„˙Î˙Ú Ì‡
Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ë ÌÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‰‡˘ËÚÂ Í˙ÒÓ‚Â. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÚÓÁË ˙„˙Î Â 15-20 „‡‰ÛÒ‡. «‡ ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰Ô‡ÁˇÚ ÓÚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ, ˜ÂÎ˛ÒÚËÚÂ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò˙Ò ÒÏÂÌˇÂÏË
‰Ó·ËÎÌË ÔÎÓ˜Ë, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ
Ú‚˙‰‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÎÂ„Ë‡Ì‡ Ò Ï‡Ì„‡Ì. œÎÓ˜ËÚÂ ËÏ‡Ú Ì‡‰Î˙ÊÌË Â·‡, ÍÓËÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú Ó„˙‚‡˘Ëˇ
ÂÙÂÍÚ ÔË ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
◊ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò‡ Ì‡ÈÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Á‡
Ô˙‚Ë˜ÌÓ Ì‡ÚÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ. ◊ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ˜ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË
Ò ÔÓÒÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡
˜ÂÎ˛ÒÚ Ë ˜ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË
Ò˙Ò ÒÎÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ˜ÂÎ˛ÒÚ, Í‡ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ‚ÚÓË˜ÌÓ
Ì‡ÚÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡.
œË ˜ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò
ÔÓÒÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡
˜ÂÎ˛ÒÚ, ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ˜ÂÎ˛ÒÚ Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡ÏÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡. œÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ˜ÂÎ˛ÒÚ ÒÂ ‚˙ÚË
ÓÍÓÎÓ ÓÒÚ‡ Ë ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ ˜ÂÁ ÓÔÓÌËÚÂ ÔÎÓ˜Ë ÓÚ ÏÓÚÓ‚ËÎÍ‡Ú‡. ÃÓÚÓ‚ËÎÍ‡Ú‡, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÒÂ

156

Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÓÚ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚Ëˇ ‚‡Î,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚˙ÚË ÓÍÓÎÓ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÓÒ. ƒ‚‡Ú‡ Ï‡ıÓ‚ËÍ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ-‡‚ÌÓÏÂÂÌ ıÓ‰ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, Í‡ÚÓ ‡ÍÛÏÛÎË‡Ú ÏÂı‡ÌË˜Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÔÂÁ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÌÂ‡·ÓÚÌËˇ
ıÓ‰. √ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÔÓˆÂÔ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ˜ÂÁ ÍÎËÌÓ‚ÂÚÂ
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚ËÌÚ‡ Ì‡ „‡ÈÍ‡Ú‡.
œÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ˜ÂÎ˛ÒÚ ÒÂ ÔËÚËÒÍ‡
˜ÂÁ Ô˙Ú Ë ÔÛÊËÌ‡Ú‡ Í˙Ï ÓÔÓÌ‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Ô‡ÁË ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡ ÓÚ Ò‡ÏÓ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ ÔË
ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ
ÔÂ‰ÏÂÚ ÏÂÊ‰Û ˜ÂÎ˛ÒÚËÚÂ, Â‰Ì‡Ú‡ ÓÔÓÌ‡ ÔÎÓ˜‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÌ‡, Â Ó‡ÁÏÂÂÌ‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÒÂ
Ò˜ÛÔ‚‡ ÔË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
œË ˜ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò˙Ò
ÒÎÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡
˜ÂÎ˛ÒÚ, ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ ˜ÂÎ˛ÒÚ Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡ÏÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡ Ë ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÓÚ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚Ëˇ ‚‡Î, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚˙ÚË ÓÍÓÎÓ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÓÒ. “Ó˜ÍËÚÂ ‚ „ÓÌËˇ
Ë ‚ ‰ÓÎÌËˇ Í‡È Ì‡ ˜ÂÎ˛ÒÚÚ‡ ÓÔËÒ‚‡Ú Á‡Ú‚ÓÂÌË ÍË‚Ë, ·ÎËÁÍË ‰Ó
ÓÍ˙ÊÌÓÒÚ. ÃÂÊ‰ËÌÌËÚÂ È ÚÓ˜ÍË
ÓÔËÒ‚‡Ú ÔÓ‰˙Î„Ó‚‡ÚË Á‡Ú‚ÓÂÌË
ÍË‚Ë. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÎÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÎ˛ÒÚÚ‡ Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ ÔÓ-Â‰ÌÓÓ‰ÌÓ,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË ÚÓ¯‡˜ÍËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÎ˛ÒÚÚ‡. ŒÚ
‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ˜ÂÎ˛ÒÚËÚÂ Ò˙Ò
ÒÎÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡Ú ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ˜ÂÎ˛ÒÚËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ.

Конусни трошачки
ÓÌÛÒÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ „Û·Ó ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË ˜ÂÁ ÒÏ‡˜Í‚‡ÌÂ Ë Ó„˙‚‡ÌÂ
ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ÍÓÌÛÒ‡. ÃÓÌÚË‡Ú ÒÂ
ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ Í‡ÏÂÌÌË Í‡ËÂË, Û‰ÌËˆË, ˆËÏÂÌÚÓ‚Ë Ë ‚‡Ó‚ËÍÓ‚Ë Á‡‚Ó‰Ë. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚË.
¬˙ÚÂ¯ÌËˇÚ ÍÓÌÛÒ ÒÂ ‰‚ËÊË ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÌÓ ‚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËˇ ‚˙Ì¯ÂÌ
ÍÓÌÛÒ. «‡‰‚ËÊ‚‡ ÒÂ ˜ÂÁ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚‡ ‚ÚÛÎÍ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‚˙ÚË ÓÚ
ÍÓÌÛÒÌ‡ Á˙·Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡. ƒÓ·ËÎÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ‰Ó·ËÎÌËˇ
ÔÓˆÂÒ ÔË ˜ÂÎ˛ÒÚÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË
Ò Ú‡ÁË ‡ÁÎËÍ‡, ˜Â Â ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Ë
ÚÛÍ ˙„˙Î˙Ú Ì‡ Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ Â ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ë ÌÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ
ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔ‡‰‡˘ËÚÂ
Í˙ÒÓ‚Â. ƒÓ·ËÎÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò‡
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Ú‚˙‰‡ Ï‡Ì„‡ÌÓ‚‡
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ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ËÏ‡Ú Ì‡‰Î˙ÊÌË Â·‡,
Á‡ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë Ó„˙‚‡˘ËˇÚ ÂÙÂÍÚ.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ÍÓÌÛÒÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò
ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ÓÒ Ë „ÓÂÌ Î‡„Â Ë ÍÓÌÛÒÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ÓÒ.
œË Ô˙‚Ëˇ ÚËÔ, ÓÒÚ‡ Ì‡ ‰Ó·ˇ˘Ëˇ
ÍÓÌÛÒ Â Î‡„ÂÛ‚‡Ì‡ ‚ „ÓÌËˇ ‡‰Ë‡ÎÌÓ-‡ÍÒË‡ÎÂÌ Î‡„Â Ë ‚ ‡‰Ë‡ÎÌËˇ
Î‡„Â, Ì‡ÍÎÓÌÂÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌ ‚ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚Ëˇ ‚‡Î. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
‰Ó·ˇ˘ËˇÚ ÍÓÌÛÒ ÏÓÊÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‡
ÒÂ Ú˙Í‡Îˇ ‚˙ıÛ Ï‡ÚÂË‡Î‡, Í‡ÚÓ
„Ó ‰Ó·Ë, ·ÂÁ ‰‡ „Ó ÒÚË‚‡. ≈ÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚ËˇÚ ‚‡Î Â Î‡„ÂÛ‚‡Ì ‚ ‡‰Ë‡ÎÌËˇ Ë ‡ÍÒË‡ÎÌËˇ Î‡„Â Ë ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ˜ÂÁ
ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ Ë ÍÓÌÛÒÌ‡
Á˙·Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡. √ÓÌËˇÚ Î‡„Â ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÍÓÌÛÒÌ‡ ‚ÚÛÎÍ‡, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ‚ Ì‡ÔÂ˜ÌËÍ‡, ˆËÎËÌ‰Ë˜Ì‡ ‚ÚÛÎÍ‡, Á‡ÍÂÔÂÌ‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Í˙Ï ÓÒÚ‡, Ë Ô˙ÒÚÂÌ. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚ÚÛÎÍ‡Ú‡ ÏÓÊÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÎ˙Á„‡ Ë Ú˙Í‡Îˇ ‚ ÍÓÌÛÒÌ‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ Ë ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ
Ô˙ÒÚÂÌ. ’Î‡·ËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ·ÓÌËÚÂ Ë ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ‰Ó·ˇ˘Ëˇ ÍÓÌÛÒ Â
ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ Ò ˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ Á‡ÎË‚Í‡.
≈‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ˜ÂÁ „‡ÈÍ‡,
ÓÒË„ÛÂÌ‡ ÒÂ˘Û ‡Á‚Ë‚‡ÌÂ ˜ÂÁ
ÌÓÒÓ‚ ÍÎËÌ. –‡Á‰Ó·ÂÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ËÁÌ‡Òˇ ÔÓ Ì‡ÍÎÓÌÂÌ ÛÎÂÈ.
œË ÍÓÌÛÒÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ÓÒ, ÓÒÚÚ‡ Â Á‡ÍÂÔÂÌ‡
ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‚˙ıÛ Ì‡ÔÂ˜ÌËÍ‡ Ë ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡. ŒÍÓÎÓ
Ú‡ÁË ÓÒ ÒÂ ‚˙ÚË ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚‡
‚ÚÛÎÍ‡ Ë ‚˙ıÛ ÌÂˇ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ·ÓÌË‡Ì ‰Ó·ˇ˘ ÍÓÌÛÒ. ≈ÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ ÒÂ ‚˙ÚË
ÓÚ ÏÂÊ‰ËÌÌËˇ ‚‡Î ˜ÂÁ ÍÓÌÛÒÌ‡
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Á˙·Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
‰Ó·ˇ˘ËˇÚ ÍÓÌÛÒ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚˙ÚË
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÓÍÓÎÓ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚‡Ú‡
‚ÚÛÎÍ‡, ÒÂ Ú˙Í‡Îˇ ‚˙ıÛ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë „Ó ‰Ó·Ë. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ ÚÛÍ ÔÓÂÏ‡
Ë ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ÂÍÒˆÂÌÚËÍÓ‚Ëˇ
‚‡Î.

Валцови трошачки
¬‡ÎˆÓ‚ËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÒÂ‰ÌÓ Ë ‰Â·ÌÓ ÚÓ¯ÂÌÂ
(‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ) Ì‡ ÌÂÏÌÓ„Ó Ú‚˙‰Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ ÌÂÔÓ˜ËÒÚÂÌ‡ „ÎËÌ‡, ÙÂÎ‰¯Ô‡Ú, ‚‡Ó‚ËÍ, ÏÂ„ÂÎ, ÌÓ
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ‚˙„ÎË˘‡, ÌÂÙÚÓÌÓÒÂÌ
ÔˇÒ˙Í Ë ÓÚÍË‚Í‡. œË Úˇı Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ˜ÂÁ ÒÏ‡˜Í‚‡ÌÂ Ë ÒÚË‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ‚‡Îˆ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ
‚˙ÚˇÚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ Ò Â‰Ì‡Í‚‡ ËÎË ‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÂËÙÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ. ¬‡ÎˆËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
„Î‡‰ÍË, Ì‡Á˙·ÂÌË ËÎË Ì‡‰Î˙ÊÌÓ
ÓÂ·ÂÌË. ‡ÈÌËˇÚ ‡ÁÏÂ Ì‡ ‡Á‰Ó·ÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ
‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ‚‡Îˆ‡.
œËÌˆËÔÌÓ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÚË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚‡ÎˆÓ‚Ë ÚÓ¯‡˜ÍË - Ò
Â‰ËÌ ÔÓ‰‚ËÊÌÓ Î‡„ÂÛ‚‡Ì ‚‡Îˆ; Ò
‰‚‡ ÔÓ‰‚ËÊÌÓ Î‡„ÂÛ‚‡ÌË ‚‡ÎˆË Ë
ÚÓ¯‡˜ÍË Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Î‡„ÂÛ‚‡-
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ÌË ‚‡ÎˆË.
œË Ô˙‚‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Î‡„ÂËÚÂ Ì‡ ÎÂ‚Ëˇ ‚‡Îˆ Ò‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË,
‡ Î‡„ÂËÚÂ Ì‡ ‰ÂÒÌËˇ ‚‡Îˆ ÒÂ ÔËÚËÒÍ‡Ú ˜ÂÁ ÒËÎÌË ÔÛÊËÌË Í˙Ï
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ÓÔÓË. œÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÏÂÊ‰Û Î‡„Â‡ Ë ÓÔÓ‡Ú‡ ÔÎ‡ÒÚËÌË Â„ÛÎË‡Ú ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û ‚‡ÎˆËÚÂ. —ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÔÛÊËÌËÚÂ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ Ú‡Í‡, ˜Â ÔË
ÌÓÏ‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Î‡„ÂËÚÂ ‰‡ Ò‡ ‚ËÌ‡„Ë ÔËÚËÒÌ‡ÚË ‰Ó
ÓÔÓËÚÂ Ë ÔÎ‡ÒÚËÌËÚÂ. —ÎÛ˜‡ÈÌÓ
ÔÓÔ‡‰Ì‡Î ÏÂÊ‰Û ‚‡ÎˆËÚÂ Ú‚˙‰
ÔÂ‰ÏÂÚ ÓÚÏÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰‚ËÊÌÓ Î‡„ÂÛ‚‡ÌËˇ ‚‡Îˆ, Í‡ÚÓ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ ÒËÎËÚÂ Ì‡ ÔÛÊËÌËÚÂ Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ Ò
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÏÂÊ‰Û ‚‡ÎˆËÚÂ. “˙È
Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌËˇÚ
ÓÚ ‚‡ÎˆËÚÂ, Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ˙Ú ËÁÔËÚ‚‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË
Û‰‡Ë.
œË ‚ÚÓ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÌÂ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ Û‰‡Ë, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ë ‰‚‡Ú‡ ‚‡Îˆ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÓÚÏÂÒÚ‚‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ
ÔÓÔ‡‰ÌÂ Ú‚˙‰ ÔÂ‰ÏÂÚ. “‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Â ÛÒÎÓÊÌÂÌ‡ Ë ÒÂ ÒÂ˘‡
ÔÓ-ˇ‰ÍÓ. » ÔË ‰‚ÂÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎËÚÂ ÏÂÊ‰Û ‚‡ÎˆËÚÂ
Ú‚˙‰Ë ÔÂ‰ÏÂÚË ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú Ò
Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë „Ó Á‡Ï˙Òˇ‚‡Ú. œË
ÚÂÚ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚‡ÎˆËÚÂ Ò‡
Î‡„ÂÛ‚‡ÌË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Ë ÔÂÁ Úˇı
ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ
ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎË Ú‚˙‰Ë ÚÂÎ‡. ¬‡ÎˆËÚÂ
ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ú ˜ÂÁ ÔÓÒÚ ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.

Роторни трошачки
–ÓÚÓÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Â‰Ó, ÒÂ‰ÌÓ Ë ‰Â·ÌÓ ÚÓ¯ÂÌÂ Ì‡ ÍÂıÍË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò˙Ò
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ‡·‡ÁË‚ÌÓÒÚ (‚‡Ó‚ËÍ, ‚˙„ÎË˘‡ Ë ‰.)

Източник: FLSmidth Dorr-Oliver Eimco

Ë Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ ‰Ó 15%. –‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË „Î‡‚ÌÓ Ì‡
Û‰‡ÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ
Ò „ÓÎˇÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ ˜ÛÍÓ‚Â, ‡ Ò˙˘Ó Ë
Ì‡ Û‰‡ËÚÂ ‚ ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÎÓ˜Ë Ì‡ ÓÚı‚˙ÎÂÌËˇ ÓÚ ˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ
Ï‡ÚÂË‡Î. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ ÒÚË‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
‚˙ıÛ Â¯ÂÚÍ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÊÛı‡ Ì‡ ÌˇÍÓË
‚Ë‰Ó‚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.
ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ·ÂÎÂ„, ÒÔÓÂ‰ ÍÓÈÚÓ ÓÚÓÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚Â „ÓÎÂÏË
„ÛÔË, Â Ì‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡
˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ Í˙Ï ÓÚÓ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. –‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ ÓÚÓÌË ÚÓ¯‡˜ÍË Ò ¯‡ÌËÌÓ Á‡ÍÂÔÂÌË ˜ÛÍÓ‚Â Ë Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Á‡ÍÂÔÂÌË ˜ÛÍÓ‚Â. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ÓÚÓËÚÂ, ÓÚÓÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÒÂ
‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ Â‰ÌÓÓÚÓÌË Ë ‰‚ÛÓÚÓÌË, ÒÔˇÏÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ ‚ ÓÚÓËÚÂ - Ì‡ Â‰ÌÓÂ‰Ó‚Ë Ë ÏÌÓ„ÓÂ‰Ó‚Ë Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÓÚÓËÚÂ - Ì‡ ÌÂÂ‚ÂÒË‚ÌË Ë Â‚ÂÒË‚ÌË.
œË ÓÚÓÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Á‡ÍÂÔÂÌË Í˙Ï ÓÚÓ‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ˜ÛÍÓ‚Â, ÂÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ
‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„ÓÎˇÏ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË ÚÓ¯‡˜ÍËÚÂ
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Източник: Powerscreen

Ò ÔÓ‰‚ËÊÌÓ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ï‡Ò‡
Ì‡ ÓÚÓ‡ ÔË Û‰‡‡. ÕÂÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ˜ÛÍÓ‚Â ÒÂ ‰‚ËÊ‡Ú ÔÓ ÓÍ˙ÊÌÓÒÚ, ‡ÁÛ¯‡‚‡ÈÍË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ
Ï‡ÚÂË‡Î Ò Û‰‡Ë Ë ËÁı‚˙ÎˇÈÍË „Ó
Ì‡ ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌ‡ ÔÎÓ˜‡, ÓÚ Û‰‡‡
‚ ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ ‡ÁÛ¯‡‚‡.
ŒÚ‡Ê‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò
‡ÏÓÚËÒ¸ÓË, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ Â„ÛÎË‡Ú ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Û‰‡‡ Ë ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û Í‡ÈÌËÚÂ ˙·Ó‚Â Ì‡
˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ Ë ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÎÓ˜Ë.
¿ÏÓÚËÒ¸ÓËÚÂ ‚˙˘‡Ú ÔÎÓ˜ËÚÂ
‚ ËÁıÓ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ÒÚ‡ÌË ÔË ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ
Ì‡ ÌÂ‰Ó·ËÏË ÔÂ‰ÏÂÚË. œÓ‰ÎÂÊ‡-
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Източник: Metso

Източник: Kleemann

˘ËˇÚ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ï‡ÚÂË‡Î
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡Ú Ú‡ÌÒÔÓÚ¸Ó ‚ Ô˙‚‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, Í˙‰ÂÚÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
Û‰‡ËÚÂ ‚ ˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ Ë „ÓÌ‡Ú‡
ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌ‡ ÔÎÓ˜‡ ÒÂ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡
˜‡ÒÚË˜ÌÓ. œÂÏËÌ‡ÎËÚÂ ÔÂÁ ÔÓˆÂÔ‡ ÏÂÊ‰Û ˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ Ë „ÓÌ‡Ú‡
ÔÎÓ˜‡ ˜‡ÒÚËˆË ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ ÒÂ
‡Á‰Ó·ˇ‚‡Ú. –‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ „ÓÚÓ‚Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ Â„ÛÎË‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë Ì‡È‚Â˜Â ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ (ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡)
ÏÂÊ‰Û ˜ÛÍÓ‚ÂÚÂ Ë ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡. ¬ ÓÚÓÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË
ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ÓÚ ÚË ‰Ó ˜ÂÚËË

Í‡ÏÂË Á‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ
ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ Úˇı, Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ
‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ‚˙ıÛ ÍÓÌ‚ÂÈÂ Ë ÒÂ
ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ÓÚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÓÚÓÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ËÏ‡Ú
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡: ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒ˙Í ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡
Â‰ËÌËˆ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ; ÔÓÒÚÓÚ‡ Ë
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡;
ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË; ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ; ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡ Í˙Ï ‡ÒÔË‡-
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Източник: Powerscreen

ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ‰. –ÓÚÓÌËÚÂ
ÚÓ¯‡˜ÍË Ò‡ ËÌÚÂÂÒÌË Ò ÚÓ‚‡, ˜Â
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë (˜ÂÎ˛ÒÚÌË Ë ÍÓÌÛÒÌË) ËÏ‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÍÓÂÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÚ‡‰Ëˇ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔÓ‡‰Ë
Û‰‡ÌÓÚÓ ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÍÛ·Ó‚Ë‰ÌË ÙÓÏË
Ë ÔË ÓÚÒˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Á‰Ó·ÂÌËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË Á˙Ì‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÚÂıÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
‡ÚÓ ÔÓ-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú
·˙ÁÓÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ
Ó„‡ÌË Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË
‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·‡ÁË‚ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÓ¯‡˜Í‡Ú‡; ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÚÓ˜ÌÓ
‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ë ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ë
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á˙ÌÂÒÚËˇ
Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ.

Центробежни трошачки
÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË Ò‡
‚Ë‰ Û‰‡ÌË ÚÓ¯‡˜ÍË Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ‚‡ÎÓ‚Â. ƒËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡Ú‡ ÚÓ¯‡˜Í‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÔÓ‚Ú‡ˇ
Ú‡ÁË Ì‡ ÓÚÓÌ‡Ú‡, Ò Ú‡ÁË ‡ÁÎËÍ‡, ˜Â ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÓ·ÎËˆÓ‚‡ÌÂ.
—‡ÏÓÓ·ÎËˆÓ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÚÓ¯‡˜ÍË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Í˙Ï ‚ÒË˜ÍËÚÂ
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÚÓÌËÚÂ, Í‡ÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÔÓÒÚ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ‰‡ ÒÂ ‰Ó·‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ‡·‡ÁË‚ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ
ÚÓ¯‡˜ÍË Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡,
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓˇÚÓ Ë ‰‡ Â ÚÓ¯‡˜Í‡ ÓÚ Û‰‡ÂÌ ÚËÔ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
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‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ‚ÂÏÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡.

Дезинтегратори
ƒÂÁËÌÚÂ„‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
¯ËÓÍÓ ‚ ÒËÎËÍ‡ÚÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Á‡ ÒËÚÌÓ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÂıÍË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
Ï‡ÎÍ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ‡·‡ÁË‚ÌÓÒÚ
Í‡ÚÓ Í‡ÓÎËÌ, ‚‡Ó‚ËÍ, ‚˙„ÎË˘‡ Ë ‰.
–‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌËÚÂ Û‰‡Ë,
Ì‡Ì‡ÒˇÌË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‚˙ıÛ
Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÓÚ Ô‡ÎˆËÚÂ Ì‡ ‰‚‡
‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡ ÓÚÓ‡. –ÓÚÓËÚÂ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ‚˙ıÛ ‰‚‡Ú‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ‚‡Î‡ Ò
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ. ˙Ï ‚ÒÂÍË
ÓÚÓ ÔÓ ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÌË ÓÍ˙ÊÌÓÒÚË Ò‡ Á‡ÍÂÔÂÌË ÌˇÍÓÎÍÓÚÓ Â‰‡
Ô‡ÎˆË. «‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ
Ò‚Ó·Ó‰ÌËÚÂ Í‡Ë˘‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ Ô˙ÒÚÂÌË.
œÓ‰ÎÂÊ‡˘ËˇÚ Ì‡ ‡Á‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
ÔÂÁ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÙÛÌËˇ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Â‰ Ô‡ÎˆË. —ÎÂ‰
Û‰‡‡ ‚ Ô‡ÎˆËÚÂ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‡Á‰Ó·ÂÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÔÓÒÂ˘‡ ÓÚ
Ô‡ÎˆËÚÂ Ì‡ ‚ÚÓËˇ Â‰, ‚˙Úˇ˘Ë
ÒÂ ‚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡. “‡Í‡,
Í‡ÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
ÓÚ Â‰ËÌ Â‰ Ì‡ ‰Û„, ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ
‡Á‰Ó·ÂÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ Ò˙·Ë‡
‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
‡‚ÌÓÏÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡,
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ È ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ
‰ÓÁ‡ÚÓ. ‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡
‰ÂÁËÌÚÂ„‡ÚÓ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú ·˙ÁÓÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÎˆËÚÂ, ÚÛ‰Ì‡Ú‡ ËÏ Á‡ÏˇÌ‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÚÓ˜ÌÓ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
Темата за трошачно-пресевните инсталации
продължава в следващ брой на сп. Инженеринг
ревю, в който ще ви представим основните конструкции машини за ситно раздробяване и фино
смилане на материалите (мелници) и видовете
пресевни инсталации.

септември 2011

161

ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Ï‡ÚÂË‡ÎË

“ÂıÌË˜ÂÒÍË „‡ÁÓ‚Â
‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
Използвани газове, основни области на приложение

œ

ÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÔÓˆÂÒË ‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË „‡ÁÓ‚Â. “ÂÁË „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ıËÏË˜ÌË ÔÓˆÂÒË, Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡
ÒËÌÚÂÁ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡Ú
‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡. —Â‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ „‡ÁÓ‚Â
Ì‡ÏË‡˘Ë Ì‡È-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ò‡ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú,
‡ÁÓÚ˙Ú, ‚Ó‰ÓÓ‰˙Ú, ‚˙„ÎÂÓ‰˙Ú Ë
ÓÁÓÌ˙Ú.

Кислородът може да
подобри икономическите
показатели
‡ÍÚÓ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Ò˙ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ 21% ÓÚ Ó·ÂÏ‡ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡. “ÓÈ ÒÂ ‚ÚÂ˜Ìˇ‚‡ ÔË -183
∞— Ë ÍËÒÚ‡ÎËÁË‡ ÔË -218,9 ∞—.
œË ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÚÂ˜ÌËˇÚ ÍËÒÎÓÓ‰ Á‡ÂÏ‡ Ò‡ÏÓ 1/854 ˜‡ÒÚ
ÓÚ „‡ÁÓÓ·‡ÁÌËˇ ÒË Ó·ÂÏ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌË Ë
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌË ‚ ÍËÓ„ÂÌÌ‡ (ÚÂ˜Ì‡)
ÙÓÏ‡. ¬ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÚÓÈ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚
ÓÍËÒÎËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÍÒË‰Ë, ‡Î‰ÂıË‰Ë, ‡
Ò˙˘Ó Ë ÍËÒÂÎËÌË Ë ‡ÎÍÓıÓÎË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ë ‰‡ Ì‡Ï‡ÎË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡
ÌÓ‚Ë. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Ò‡ ÍËÒ-
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ÎÓÓ‰ÌÓ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ ÔË ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ˜ÂÁ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÍËÒÎÓÓ‰ Í˙Ï Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ÔÓÚÓÍ
Ë Á‡ÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı Ò ˜ËÒÚ
ÍËÒÎÓÓ‰. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ
‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, ˜ÂÁ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ËÌÂÚÂÌ ‡ÁÓÚ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔÓ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÒÍÓË Â‡ÍˆËË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡ Â‡ÍˆËËÚÂ
ÂÌÂ„Ëˇ.
¿ÁÓÚ˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ
Ì‡ ËÌÂÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Â‡ÍÚÓË, ÂÁÂ‚Ó‡Ë, Ú˙·Ë; Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ıËÏË˜ÌËÚÂ Â‡ÍˆËË; ÒÏËÎ‡ÌÂ ‚ ËÌÂÚÌ‡ ÒÂ‰‡; ÍËÓ„ÂÌÌÓ ÒÏËÎ‡ÌÂ; ÔË Â„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓË; ÔË ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂÚÓ Ë ÎÂÂÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡.
œË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÚÓÈ Â ·ÂÁˆ‚ÂÚÂÌ „‡Á, ·ÂÁ ÏËËÒ Ë
·ÂÁ ‚ÍÛÒ, ÍÓÈÚÓ Ò˙ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÍÓÎÓ
78% ÓÚ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. ¿ÁÓÚ˙Ú
Â ÌÂÚÓÍÒË˜ÂÌ Ë ıËÏË˜ÂÒÍË ËÌÂÚÂÌ, Ú. Â. ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍ‡
Â‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË. œË ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ
‚ÚÂ˜Ìˇ‚‡ ÔË -196 ∞—.
¬˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ Â „‡Á ·ÂÁ
ˆ‚ˇÚ, ·ÂÁ ÏËËÒ Ë ·ÂÁ ‚ÍÛÒ. —˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‚Ó‰‡Ú‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ ‚˙„ÎÂÌ‡
ÍËÒÂÎËÌ‡. “ÓÈ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÌÂÚËÁ‡ˆËÓÌÌË ÔÓˆÂÒË. ¬ Ì‡‰ÍËÚË˜Ì‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÚÓ
‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎ ÔË ÂÍÒÚ‡ÍˆËˇ Ì‡
ÍÓÙÂËÌ, ‡ÓÏ‡ÚË Ë ÂÒÂÌˆËË Ë Á‡
‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ë Ë ÚÂ˜ÌË
Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. Õ‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Í‡·‡ÏË‰, Ò‡ÎËˆËÎÓ‚‡ ÍË-

ÒÂÎËÌ‡, Í‡·ÓÌ‡ÚË Ë ‚ ÌˇÍÓË ‰Û„Ë
ÔÓˆÂÒË Ì‡ ÒËÌÚÂÁ ‚ Ó„‡ÌË˜Ì‡Ú‡
ıËÏËˇ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌÓÒÚÚ‡
(pH).
¬Ó‰ÓÓ‰˙Ú Â „‡Á, ÍÓÈÚÓ ÔË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â ·ÂÁ ˆ‚ˇÚ Ë ÏËËÒ. “ÓÈ Â Ì‡È¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚˙‚ ‚ÒÂÎÂÌ‡Ú‡. ¬ ÔËÓ‰‡Ú‡
ÒÂ ÒÂ˘‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ò
‰Û„Ë ÂÎÂÏÂÌÚË. ‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
„‡Á Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ÌÂÙÚÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡˘‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡ÁÓÎËÌ, ‡ ‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ - Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÏÓÌˇÍ Ë ÏÂÚ‡ÌÓÎ, Á‡
ıË‰Ó„ÂÌË‡ÌÂ Ì‡ ÌÂı‡ÌËÚÂÎÌË
Ï‡ÒÎ‡ Ë Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓË. “ÓÈ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Â‡„ÂÌÚ ÔË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÏÂÊ‰ËÌÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ıËÏËÍ‡ÎË Ë Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË.

Водородът е една от
основните съставки на
синтетичния газ
¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔË ÒËÌÚÂÁ‡
Ì‡ ÏÂÚ‡ÌÓÎ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Ë ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡ÏÓÌˇÍ. ƒÛ„Ë ıËÏË˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ‚ ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡
‚Ó‰ÓÓ‰˙Ú Ò‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ıË‰Ó„ÂÌË‡ÌÂ, ÔË Â„ÛÎË‡ÌÂ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ ÔË ÔÓÎËÏÂËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ÔÓÔËÎÂÌ ‰Ó ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ Ë ÔË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ.
ŒÁÓÌ˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌË Ë ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË
Ï‡ÍÓÏÓÎÂÍÛÎË, ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Í˙Ï
ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌË Ë ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë ÔË ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡
‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
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ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Ï‡ÚÂË‡ÎË
ŒÒÌÓ‚ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ÚÂÁË
„‡ÁÓ‚Â ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Ë ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡
ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÌÂÙÚ‡, Â„ÛÎË‡ÌÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Â‡ÍÚÓË,
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÁË‚Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÂ‰‡, ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒËÒÌÚÂÚË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË, ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚Ó‰Ë Ë Ú.Ì.

В нефтохимическата
промишленост
‚Ó‰ÓÓ‰˙Ú, Ì‡ÔËÏÂ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÂÙÚ‡ ÓÚ ÔËÏÂÒË, ‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Á‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ëˇ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ
ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ. —‡ÏËÚÂ ÔÂÚÓÎÌË ‡ÙËÌÂËË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ë
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ Ì‡ ‚Ó‰ÓÓ‰, ÌÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰ÓÓ‰ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓÚÓ. ƒÛ„ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì „‡Á
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÛ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ÌÂÙÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ò‡: ÂÙÂÍÚË‚Ì‡
ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÓÍÚ‡ÌÓ‚Ë
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÓ‚Ó‰ÓÓ‰‡ ‚ ÔÓÒÚ‡
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Òˇ‡, Â„ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒËÚÂ Á‡ Í‡Ú‡ÎËÚË˜ÂÌ ÍÂÍËÌ„ Ë ‰Û„Ë.
¿ÁÓÚ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Í‡ÚÓ ËÌÂÚÌ‡ ÒÂ‰‡ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÎÂÒÌÓ ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌˇ‚‡˘Ë
ÒÂ Ë ÓÍËÒÎˇ‚‡˘Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. — ÌÂ„Ó
ÒÂ ÔÓ‰Ûı‚‡Ú Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò ˆÂÎ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ËÁ·ÛıÎË‚Ë „‡ÁÓ‚Ë
ÒÂ‰Ë, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ‡ÁÂÊ‰‡Ú Á‡Ô‡ÎËÏËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “ÓÈ
Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ë Í‡ÚÓ ‡·ÓÚÂÌ
‡„ÂÌÚ ÔË ÌˇÍÓË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ‰Ó·Ë‚ Ì‡
ÌÂÙÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰‡‰ÂÌ ÍÎ‡‰ÂÌÂˆ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.
¬˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ Â ¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ÔÓÚÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡Ë. “ÂıÌË˜ÂÒÍË „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ë ÔË ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ıËÏË˜ÌË Â‡ÍˆËË. —Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò‡ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú, Ì‡ÏË‡˘ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÓÍËÒÎÂÌËÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ò ˆÂÎ
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÓÚÌ‡ Ë ÒˇÌ‡
ÍËÒÂÎËÌ‡, ÂÚËÎÂÌÓ‚ ÓÍÒË‰ Ë ‰., Ë
‡ÁÓÚ˙Ú. ¿ÁÓÚ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Ò˙˘ËÚÂ Â‡ÍˆËË Í‡ÚÓ ÍÓÒÎËÓ‰‡, Í‡ÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÏÛ

Â ÔÂÏ‡ı‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÔËÏÂÒË ÓÚ Â„ÂÌÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓË. Õ‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚
ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ Î˙˜ËÒÚÓ ÒÛ¯ÂÌÂ Ì‡
ÎÂÔËÎ‡, Ï‡ÒÚËÎ‡, Î‡ÍÓ‚Â, ·ÓË Ë ‰.,
Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÓÚ ÒÛ¯ËÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡.
“Â˜ÌËˇÚ ‡ÁÓÚ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÒËÌÚÂÁ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎÌË
ıËÏËÍ‡ÎË ‚ ıËÏËÍÓ-Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ
Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË (‰Ó -100 ∞C),
ÒÎÂ‰‚‡ÌË ÓÚ Ù‡ÁË, ÔË ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÏÂÒÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÒËÌÚÂÁË‡
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó +150 ∞C. œÓ‡‰Ë ÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
ÍËÔÂÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌËˇ ‡ÁÓÚ, ÍÓˇÚÓ Â ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 196 ∞C ÔË ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÚÓÈ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰Ó·ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
œË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒËÌÚÂÚË˜ÌË ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë
Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ Â‡ÍÚÓ‡, Ì‡ÔËÏÂ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÓ‰‡, ‡ÏÓÌËÂ‚ ÒÛÎ-
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ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ù‡Ú, ÔË„ÏÂÌÚË Ë ‰., ÒÂ‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
„‡ÁÓ‚Â Â Ë ‚˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰.

Постигане на висока производителност
при обработка на пластмаси
—ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ
‰ËÓÍÒË‰ ËÎË ‡ÁÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚Ë¯Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰‡ Ì‡Ï‡ÎË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ˆËÍ˙Î Ì‡ ÎÂÂÌÂ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÛıË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ‰ÂÚ‡ÈÎË, ‚ ‡ÁÚÓÔÂÌËˇ ÔÓÎËÏÂ ÒÂ ËÌÊÂÍÚË‡ ‡ÁÓÚ ÔÓ‰
‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ
ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÚÂ„ÎÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÒÏÓÎ‡.
¬˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ ËÎË ‡ÁÓÚ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÔˇÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË ÔË
ÂÍÒÚÛÁËÓÌÌÓ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔˇÌ‡. “ˇıÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓÎËÏÂÌ‡ ÔˇÌ‡ Ò Â‰ÌÓÓ‰Ì‡ ÔÓÂÒÚ‡
ÒÚÛÍÚÛ‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡Ú‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚË, ‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë ‚ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡.
¬˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˙˘Ó ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ ÓÚ ÔÓÎËÒÚÂÓÎ Ì‡ÏË‡˘Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÚÓ ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. ¿ÁÓÚ˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ Á‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË.

Намаляване на риска от пожар
œË ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ÔÓˆÂÒË ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú
ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÊ‡.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÏÂÎÌËˆË Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË, ˆÂÎÛÎÓÁ‡, Òˇ‡, ‡ÎÛÏËÌËÈ Ë ‰Û„Ë, ÙËÌËˇÚ Ô‡ı,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ Ë ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ÓÚ 40 ‰Ó 80 ∞C, „ÂÌÂË‡ÌË ‚ „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÏÂÎÌË˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ò˙Á‰‡‚‡Ú Â‡ÎÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡ ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁËˇ. ≈ÙÂÍÚË‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ
‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÎÌËˆ‡Ú‡ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰‡ ÓÚ ËÌÂÚÌË „‡ÁÓ‚Â Í‡ÚÓ ‡ÁÓÚ, Ì‡ÔËÏÂ.
—Â‰ ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË „‡ÁÓ‚Â, ÒÂ ÔÓ‰ÂÊ‰‡Ú Ë ÔÓˆÂÒË Í‡ÚÓ: ÎËÓÙËÎËÁ‡ˆËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌ ‡ÁÓÚ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó;
ÍËÓ„ÂÌÌÓ ÒÏËÎ‡ÌÂ, ÔËÎ‡„‡ÌÓ Á‡ ÒÏËÎ‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË, Á‡ ÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓËÚÓ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ÏÂÎÌËˆË ÔÓ‡‰Ë ÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÚÓÔÂÌÂ ËÎË ÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÓÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ;
Á‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ ËÁ‡ÁıÓ‰ÂÌË Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓË; Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â, ‡ÁÚ‚ÓÂÌË ‚ ÚÂ˜ÌÓÒÚË; ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔËÚÂÈÌË Ë ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Í‡ÚÓ
‰ÂÁËÌÙÂÍÚË‡˘Ó Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡˘Ó ÒÂ‰ÒÚ‚Ó.
¬ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÓÚ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ó·Â˘‡‚‡˘ËÚÂ ÔÓˆÂÒË Á‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Í‡ÚÓ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË „ÛÏË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÓÚ‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÛÏ‡Ú‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë
ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÓÍËÒÎÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ‡‰Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ˆËÍ˙Î.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Ñïåöèàëèçèðàí AC/DC
LED äðàéâåð îò Aimtec AMEPR60-24250AZ

Èçòî÷íèê íà ñòàáèëèçèðàí ïîñòîÿíåí òîê;
l Áðîé èçõîäè: 1;
l Âõîäíî íàïðåæåíèå: 90-305/47440 VAC/Hz;
l Èçõîäíî íàïðåæåíèå: 5 ÷ 12V;
l Èçõîäåí òîê: 5A;
l Âúíøåí ïðåäïàçèòåë: 250V/
1.5A;
l Äúëúã æèâîò MTBF (MIL-HDBK217F@+25°C): > 400 000 ÷àñà;
l Ôóíêöèè: Äèìèðàíå, Êîðåêöèÿ íà ôàêòîðà íà ìîùíîñòòà: PF=0.97;
l ×åñòîòà íà ïðåâêëþ÷âàíå: 130 kHz;
l Êîåôèöèåíò íà ïîëåçíî äåéñòâèå: 87%;
l Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà: -40 °C äî +85 °C;
l Ðàçìåðè: 161.30 x 60.00 x 40.50 ìì
l Òåãëî: 350 ã.;
l Ñòåïåí íà çàùèòà: IP68;
l Çàùèòà îò êúñî ñúåäèíåíèå, çàùèòà îò ïðåãðÿâàíå, çàùèòà îò
ïîâèøåíà êîíñóìàöèÿ è çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå;
l Ïëàñòìàñîâ êîðïóñ;
l

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