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Много често цената на един 
чинел красноречиво описва 

неговите предимства или недос-
татъци, но в последните години 
на световния пазар навлязоха 
фирми и производители от раз-
лични страни, които предлагат 
висококачествени продукти на 
по-ниски цени.

Най-сигурният начин да напра-
вим  добър избор на чинели е да 
разчитаме на марки и модели, 
които са се доказали във времето 
и практиката. Но от друга страна, 
не е излишно да знаем някои 
основни неща:

Чинелите представляват кръгли 
метални плочи със сложен про-
фил и изменяща се дебелина. Те 
се окачват в центъра на диаме-
търа им, на мястото на изпъква-
нето. По този начин се осигурява 
свободно трептене на остана-
лата част на плочата и се постига 
най-голяма сила, и продължител-

ност на звука.
Основните видове чинели са: 

Crash, Ride, Hi-hat, а за ефект-
чинели се смятат China, Splash, 
Trash, Bell и техните разновидно-
сти. Произвеждат се от различни 
видове сплави като най-използва-
ните са: Bell Bronze\B20, Malleable 
Bronze\B8, Nickel Silver\B12, Brass\
MS63 и други.

Материал
Високият клас чинели се про-

извеждат от Bell Bronze - сплав, 
състояща се от 20% калай и 80% 

мед. Това е най-често срещаната 
формула, като при различните 
производители тя варира, вслед-
ствие на добавката на някои други 

елементи като сребро, злато 
или фосфор. Тези чинели се 
характеризират с по-„тъмно 
и меко” звучене, присъстват 
добре в микса без да про-
биват, като същевременно 
притежават широк динамичен 
диапазон и богатство на тем-
бъра. Такива са моделите на: 
Paiste - Signature, Traditionals, 

602, Sound Formula, Sound Creation; 
Zildjian – A, A Custom, K, K Custom, Z 
Custom; Sabian – HH, HHX, AA, AAX; 
Meinl – Byzanсe, Candela.

Malleable Bronze е друга често 
използвана сплав, която съдържа 
8% калай и 92% мед. Звукът на 
чинелите, произведени от този 
материал се определя като „ясен, 
висок и с по-ярка атака”. Препо-
ръчват се за ситуации с високо 
звуково налягане заради тяхната 
сила и пробивност. Излъчват 
повече високочестотна енергия 

от чинелите с формула В20. 
Модели: Paiste – 2002, Alpha, 802, 
502; Sabian – Pro Sonic, B8, B8 Pro; 
Zildjian – ZXT, ZBT; Meinl – Amun, 
Raker, Classics.

Съществуват и други видове 
сплави, които се смесват и обра-
ботват по различен начин, с цел 
да се постигне специфично зву-
чене на различните модели.

Звукови качества и профил
Освен материала, от който са 

направени чинелите, от реша-
ващо значение за звуковите 

High End

Чинелите са били използвани в религиозни ритуали и празненства от хилядолетия. 
Произходът им е от азиатския континент. Традиционно тези инструменти са се правили 
в Китай  и Турция, като през 18-ти век намират своето място в Европейската музика. Днес 
те са важен елемент от съвременния комплект барабани, както и от индивидуалното 
звучене на всеки барабанист. Модерното производство на чинели включва, както кла-
сическия ръчен метод на изработка, така и машинния и напълно автоматизиран процес.
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Правилното използване и третиране на чине-
лите  говори много за  професионалните 
качества, вкуса и класата на един барабанист.
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качества е големината и дебе-
лината им.

Големите чинели звучат по-
ниско, по-силно, по-продължи-
телно и при удар реагират по-
бавно от малките.

Дебелите чинели имат по-
висок „тон”, по-силна звукова 
проекция и по-дълъг състейн от 
тънките. Тънките реагират лесно 
и бързо при удар, но са по- тихи, 
и слабоинтензивни. 

Профилът е поредният фак-
тор, който оказва влияние върху 
звуковите качества на един чинел. 
Големината и височината на 
камбанката, сферичността на 
„дъгата”, дебелината в различните 
му зони, краищата на чинела, тях-
ната форма – всички тези детайли 
по различен начин променят 
характера му.

фигура 1
Чинелите с голяма камбанка 

произвеждат повече звукова енер-
гия и повече обертонове от тези с 
малки камбанки.

Сферичността на дъгата и 
височината на профила също 
влияят на височината на произ-
ведения звук - колкото е по-висок 
профилът (с по-голяма сферич-
ност на дъгата), толкова „тонът” 
е по-висок.

Чинел с по-плоска  форма на 

дъгата  (фигура 2) произвежда 
по-„топъл и тъмен” звук, реагира 
бързо при удар и се препоръчва 
за по-леко свирене.

Чинел с по-висок профил 
(фигура 3) би звучал по-високо-
честотно и по-силно. Постигането 
на по-изявената сферичност 

се получава чрез по-голямото 
напрежение на материала при 
изработването му, което влияе 
на атаката и на височината на 
произведения „тон”.

Чинел с висок профил и силно 
изявена сферичност (фигура 
4) съдържа много напрежение 

в материала. Звукът му е силен, 
ярък, с подчертана високочес-
тотна енергия и интензивна 
атака.

Големите, дебели и с по-висок 
профил чинели се използват при 
стилове, характерни с по-голямо 
звуково налягане и изискващи 
агресивно свирене, докато тън-
ките и по-„плоски” чинели се пре-

поръчват за джаз или акустична 
музика, която се характеризира 
с по-мекото и деликатно звучене 
на ударните инструменти.

Правилното използване и тре-
тиране на чинелите говори много 
за професионалните качества, 
вкуса и класата на един бара-
банист. Важно правило, най-вече 
за Crash-чинелите, е те да се 
атакуват не перпендикулярно и 
под прав ъгъл спрямо равнината 
на плочата, а с леко въртеливо 
движение така, че в момента на 
удара палката да се плъзга по 
чинела. 

При Ride чинелите има няколко 
основни начина на звукоизвли-
чане: 

Bell Sound - постига се, когато 
върхът (топчето) на палката удря 
камбанката на чинела. За по-
силен и артикулиран звук кам-
банката се удря с издатината 
на палката (изпъкналата част, 
намираща се на около 7-8 см 
под топчето).   

Stick Definition Sound – постига 
се, когато върхът на палката 
попада в Ride зоната на чинела. 

Wash Sound – постига се, когато 
издатината на палката попада в 
Ride зоната на чинела.

Edge Sound – постига се, когато  
издатината на палката попада в 
Crash зоната.

И накрая е важно да знаем, 
че чинелите могат лесно да се 
повредят, ако се свири непра-
вилно или са сложени на неподхо-
дящи стойки и под грешен наклон. 
Ако чинелът се атакува с палката 
директно срещу ръба, това би 
могло до го спука, а и по този 
начин не се извлича оптималният 
звук. Не е желателно чинелите 
да са прекалено стегнати на 
стойките, защото това ограни-
чава свободните им трептения.  
Именно трептенията на чинела 
след удара генерират полезния 
звуков сигнал.  


