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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ¿‰‡‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‡ÍˆÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ë
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡
На 3 април т. г. в хотел Шератон фирма Адара Инженеринг организира презентация на тема „Противопожарни помпи и системи на Grundfos“. Гост-лектор
Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ
на мероприятието бе инж. Георги Петров от Грундфос България. В присъствието
на голям брой ВиК проектанти, бяха представени най-актуалните стандарти за
противопожарни помпи и системи (NFPA, VdS, EN; БДС EN 12845 и 12259), както
и цялата продуктова гама на Grundfos в областта. „Втората част на семинарната програма бе посветена на особеностите на спринклерните инсталации – избор
на компоненти и на пилотна помпа, специфики на инженеринга и автоматизацията на системата. Като цяло бе наблегнато на това, че сигурността на работа
на системите и надеждността на помпите са най-важни от гледна точка на
спасяването на човешкия живот при пожар. Викторината, с която завършихме
семинара, избра най-внимателния участник, на когото бе връчена награда“, информира Здравка Атанасова, управител на Адара Инженеринг.

‘ËÎÍ‡· Ë ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ÔÓ‚Â‰Óı‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÒÂÏËÌ‡ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
На 10 април т. г. в гр. Пловдив Шнайдер Електрик България и Филкаб организираха съвместен семинар, на който бяха разгледани решенията за енергийна
ефективност в индустриалните системи. Сесиите на семинара бяха четири.
Първата от тях представи концепцията на Шнайдер Електрик за енергийна
ефективност. Неин лектор бе Светослав Станчев, мениджър бизнес развитие
направление Енергиен Мениджмънт. Следващата сесия в програмата разгледа в
детайли прекъсвачите от ново поколение Compact NSX, с акцент върху директната връзка към енергийната ефективност, водена от Катина Александрова продуктов мениджър ниско напрежение. Последните две сесии представиха
примерни приложения за енергийна ефективност в индустриалните системи и
демонстрация на готови решения.

Honeywell Life Safety & Security Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ ‚ —ÓÙËˇ
На 29 март т. г. в столичния хотел Метрополитен бе проведена първата от
планираната поредица презентации на Honeywell Life Safety & Security за България.
Гост-лектори на мероприятието бяха Атила Вираг и Гюнтер Рапан представители на Honeywell Life Safety и Радим Рочек от страна на Honeywell Security. „На
презентацията бе представена пълната продуктова гама на компанията, включваща пожароизвестяване, пожарогасене, охрана, контрол на достъп, видеонаблюдение, оповестяване и системи за централизирано управление. Събитието завърши с коктейл и томбола за всички участници“, съобщиха организаторите. Организатор на събитието бе Интер Системс, официален представител за България
на Honeywell Life Safety & Security решения. С над 15 години опит Интер Системс
предлага решения за критични и високоотговорни обекти от лидерите на пазара
в съответствие с най-високите световни стандарти.

œÓÎËÏÂÚ‡-— Ë —ÓÎÚÂı Ó„‡ÌËÁË‡Ú ƒÌË Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË
На 18 и 19 май т. г. Полимета-С и Солтех организираха Дни на отворените
врати в базата на Шети България в с. Костиево. Специални гости на събитието
бяха специалисти от DMG/MoriSeiki и Солтех (Hoffmann Group). Посетителите
се запознаха с комплексни решения за дребно и средно серийно производство от
DMG/Mori Seiki и Hoffmann Group, сред които 3-осни машини DMC1035V и
DMC635V, 5-осна машина с подвижна колона DMF220 linear, 5-осна машина DMU50,
стругове CTX210 и CTX310, струг с два шпиндела CTX Twin 400, измервателна
машина и станция за офлайн програмиране DMG - Siemens 840. Програмата на
събитието включваше и практически демонстрации за бързо пренастройване
на машините, измерване и подготовка на инструменти с машина за външно
мерене, заточване на инструменти с цел удължаване на живота им и др.
Подробна информация за събитието очаквайте в бр. 4/2012 на сп. Инженеринг ревю.

—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
На 20 и 21 април т. г. в Асеновград се проведе семинар на тема „Енергийна
ефективност и нови решения за отопление и климатизация“ с участието на фирмите Oventrop, Wilo, Atlantic, Clint и Viessmann. „Oventrop представи новите си
продукти за 2012 г., като в раздела за повърхностно отопление и охлаждане бе
демонстрирана специално разработената за реновиране на обществени сгради
самозалепваща подложка за подово отопление, както и уникалният соларен буферен резервоар Regucor WHS с пет помпени групи - за соларна енергия, рециркулация
за БГВ, доставка и производство на БГВ, отоплителен кръг и кръг басейн. Водейки
се от основната идея за по-добра енергийна ефективност, той е създаден за еднои двуфамилни къщи, поясниха от компанията. „В продължение на идеята за енергийна ефективност представихме и наскоро спечелилият наградата ACREX Award
of Excellence в категорията Green and Sustainable на изложението ACREX 2012 в
Бангалор, Индия, двойно-регулиращ динамичен баланс вентил Cocon QTZ за хидравлична настройка на климатичните и отоплителни инсталации с цел оптимизиране на разходите. Семинарът предизвика изключителен интерес и бе посетен от
87 представители на 48 фирми от цялата страна“, допълниха от Oventrop.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
«‡ÔÓ˜Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Microchip
MASTERs
Започна регистрацията за ежегодната международна конференция за проектанти на микропроцесорни системи MASTERs, организирана от Microchip, която
ще се състои от 8 до 10 август т. г. във Финикс, Аризона. По традиция форумът предоставя възможност на разработчици, консултанти, партньори,
клиенти и дистрибутори на компанията от цял свят да обменят информация
и опит в работата им с продукти на Microchip. Лекционната част покрива
широка гама теми от областта на електронния дизайн, включително 8-, 16- и
32-битови PIC микроконтролери, аналогови и интерфейсни решения, 16-битови dsPIC цифрови сигнални контролери, безжични и mTouch сензорни решения,
памети, MPLAB развойни системи и др. От всички 98 курса, включени в програмата, 28 ще се проведат за първи път през тази година. Освен лекционните
курсове, в програмата са включени 52 практически занимания, в които участниците могат да научат повече за определени приложения, като използват
инструментите за разработка и пишат програмен код. Курсовете са достъпни както за инженери със сериозен опит, така и за по-малко напреднали.
Всички желаещи могат да се регистрират най-късно до 16 юли. Онлайн регистрация и допълнителна информация са достъпни в сайта на компанията.

ZMDI ÒÔÂ˜ÂÎË „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ Á‡ ËÌÓ‚‡ˆËˇ Ì‡ Frost & Sullivan
Frost & Sullivan присъди на ZMDI наградата за най-иновативен нов продукт
през 2012 г. за чипа за следене и зареждане на акумулатори ZSSC1856. Интегралната схема предоставя ценово ефективно решение за измерване на параметри като напрежение, ток и температура, чрез които може да се следи
състоянието на акумулатора. Въпреки че на пазара има и други подобни решения, ZSSC1856 се отличава благодарение на своя малък размер, отлични шумови характеристики и ниска консумация в режим на готовност. „Изключително
малкият размер и възможностите за спестяване на енергия правят решението на ZMDI идеално за вграждане в автомобилни задвижвания“, отбелязват
анализаторите на Frost & Sullivan. „Продуктът се радва на значителен интерес
в Европа и Азия, а ZMDI възнамерява да разшири приложението му и извън
автомобилния сектор - в комуникациите и медицинската техника“.
Повече информация за отличения чип ZSSC1856 можете да откриете в статията „Интегрални схеми за следене и зареждане на акумулатори“ в този брой
на сп. Инженеринг ревю.

«‡‚˙¯Ë Ô˙‚‡Ú‡ TUV AUSTRIA Academy ÏÂÌË‰Ê˙ÒÍ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Първите участници в TUV AUSTRIA Academy мениджърска програма за България получиха своите сертификати. Събитието се проведе в Центъра за международни срещи на Техническия Университет София, в присъствието на гости, референти, както и участниците в поредното второ издание на академията. Сертификатите TUV AUSTRIA Business Manager, които са в съответствие
със стандарта ISO/ IEC 17024, са предназначени за успешно представилите се
и защитили проектна работа пред Сертификационния борд, в който участваха Биляна Матева, старши вицепрезидент на Е.ОН България, Николай Генчев,
председател на УС и главен изпълнителен директор на Уника България и д-р
Веселин Кънчев – директор за България на ХуМан институт.
TUV AUSTRIA Academy Мениджърска програма за България се организира в
партньорство с ХуМан Институт за Хуманистичен Мениджмънт, който
покани водещи в програмата български и чуждестранни гост-референти –
мениджъри и експерти с доказан успешен практически опит.
В момента е в ход втората TUV AUSTRIA Academy мениджърска програма
за България и тече записването за третото издание на програмата.

Ã¿¬¿ »Õƒ”—“–»¿À ‰ÓÒÚ‡‚Ë ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ó ÍÓÏÔÂÒÓÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
В резултат на проведен енергиен одит на пневматичната инсталация в
Ì‡ —Œ‘»fl Ã≈À
СОФИЯ МЕЛ, фирма МАВА ИНДУСТРИАЛ достави и въведе в експлоатация нова
компресорна станция. Оборудването е производство на немската фирма
KAESER KOMPRESSOREN. „С цел повишаване на конкурентоспособността на
продуктите си, СОФИЯ МЕЛ постави пред фирмата-доставчик изискване за
намаляване на енергийните разходи за производство на сгъстен въздух. След
извършен анализ на консумирания сгъстен въздух и изразходваната за производството му енергия от досега съществуващата компресорна инсталация,
специалистите от МАВА ИНДУСТРИАЛ изготвиха проект на помещението и
съоръженията, и оразмериха системата съобразно изискванията на клиента за
енергоефективност“, заявиха от компанията.
„Доставените компресори, един от които с инверторно управление и найенергоефективен клас електродвигатели IE3, и в комбинация с адсорбционен
изсушител с ECO Control, реализират икономия от използвана енергия, водеща
до възвръщаемост на направената инвестиция в рамките на 3,5-годишен период. Доставеното оборудване съответства на високото качество на KAESER
и отговаря на всички действащи в ЕС стандартизационни и специални изисквания“, допълниха от МАВА ИНДУСТРИАЛ.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‘ËÏ‡ TME Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ÚÂÒÚÓ‚Â Ì‡ Ï‡ÒË‡ÌÒÍË ‚Ò˙‰ÂıÓ‰Ë
Фирма TME взе участие в тестове на марсиански всъдеходи, провеждани от
ABM Space Education с участието на докторанти от университета Коперник в
планината Дахщайн в Австрия. Организатор на събитието бе Austrian Space
Forum - организация, чиято дейност е свързана с многогодишна изследователска
програма на оборудването, предназначено за изследване на Марс и останалите
планети и на екстремални среди. Освен екипа от Полша в теста взеха участие
9 групи от Австрия, Франция и САЩ. „Върху всъдехода ABM SE (Magma White),
бе монтиран прототип на георадар WISDOM, върху който работят френски
учени. Този механизъм е предназначен за всъдехода EXOMARS за мисията ESA на
Марс, планирана през 2018 г. Радарът е подлаган на тестове в много места по
земята, в така наречените марсиански аналози, където съществува възможност за пълно симулиране на условията на Марс“, заявиха от ТМЕ.

Microchip ÔË‰Ó·Ë Ó˘Â ‰‚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË
Microchip обяви придобиването на две компании - производителя на интелигентни mixed-signal решения Standard Microsystems Corp (SMSC) и на разработчика на 3D технология за разпознаване на жестове Ident Technology. „Смятаме, че
интелигентните mixed-signal решения на SMSC, насочени към embedded приложения, са идеално допълнение към бизнеса на Microchip. Придобиването ще увеличи
броя на решенията, които предлагаме благодарение на отличните нови продукти и възможности на SMSC“, заяви Стив Санги, президент и главен изпълнителен директор на Microchip. Освен за тази почти милиардна сделка, Microchip
съобщи и за придобиването на германската компания Ident Technology, която
разработва иновативни решения за разпознаване на жестове. „Сделката ще ни
позволи да увеличим своите възможности в решенията за чувствителни на
допир екрани и контролери за embedded пазара“, обявиха от компанията.

¿Ï‡‡ À‡ÈÚËÌ„ Ò ÌÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌ ‚ —ÓÙËˇ
Амара Лайтинг откри нов фирмен магазин в София на ул. Каймакчалан, зад
МОЛ Сердика. „Това не е типичният магазин за осветление с висящи от тавана
осветителни тела, а по-скоро място за консултация, където демонстрираме
възможностите на светодиодното осветление и обсъждаме най-подходящия
осветител за всеки клиент. Желанието на екипа ни е да покажем на клиента
възможностите на светодиодното осветление, последните тенденции и постижения в областта на светодиодните технологии. Предвиждаме в магазина
да има обособени кътове както за готови продукти, така и за отделни компоненти, т. е. специалистите и колегите в бранша биха могли да направят свое
собствено изделие с компонентите, които предлагаме“, заявиха от компанията.
По отношение на предлагания асортимент, от компанията коментират, че
се стремят да продължат традицията да предлагат качествени светодиодни
продукти от реномирани производители. „Пример за това са готовите осветителни тела с мощни светодиоди на Lustrous Technology. Показали сме изключително широкото приложение на тези светодиоди в интериорното, фасадното, уличното и парковото осветление“, допълниха от Амара Лайтинг.

»ÌÒÚËÚÛÚ Á‡ ‚Ó‰ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ ÌÓ‚ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ
Ì‡ œ—Œ¬
Фирма Частен институт за водни технологии регистрира заявление за патент за изобретение „Метод за оптимизиране на пречиствателни станции
за отпадъчни води (ПСОВ)“, съобщиха от дружеството. Приносът на метода
се състои в изследването на процесните параметри на място, както и създаване на рационална база за рехабилитиране на незадоволително работещи ПСОВ,
заустващи в чувствителни зони, като се установят първопричините за това.
„Чрез новия метод се оптимизира и разходът на електроенергия на ПСОВ,
който много често възлиза до 60% от общите й експлоатационни разходи. С
познаването на грешките, установени от експлоатацията, следва прилагането на така разработения метод за оптимизация до постигане на изискванията, поставени от съответното разрешително за заустване и подобряване
на енергийната ефективност на станцията, както и избягването на установените недостатъци“, обясниха от компанията.

√¡»“

ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë —‚ÂÚÓ‚ÌÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ıÎÂ·ÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
На 25 април т. г. в хотел Арена ди Сердика в столицата Германо-Българската
индустриално-търговска камара организира представяне на Световното изложение на хлебопроизводителите iba, което ще се проведе от 16 - 21 септември
в Мюнхен. Официални гости на събитието бяха Хайнрих Траублингер, вицепрезидент на пекарите в Германия и Дитер Дор, председател на управителния съвет
на Дружеството за организация на занаятчийски панаири Мюнхен. „iba е водещо
световно изложение за хлебопроизводителите, което предлага платформа за
иновациите в този индустриален сектор и дава представа за тенденциите в
пазарното му развитие. Изложението е в пет сегмента – суровини, производствена техника, продажби, оптимизиране на процесите и производство за
търговски цели. В рамките им се представя многообразието от продукти за
сектора – подобрители, полуфабрикати, малки и ндустриални машини, оборудване за пекарни и др.“, заявиха организаторите. Изложението се провежда на всеки
три години. Посетителите на последното издание наброяваха 79 500 от 157
държави. Броят на изложителите бе 1059 фирми от 55 страни.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Bosch ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡
Наскоро Bosch Системи за сигурност представи нова конвенционална пожаˆÂÌÚ‡Î‡ FPC-500
роизвестителна централа FPC-500, съобщиха от компанията. „Централата
се отличава с компактност, модерен дизайн и бърза и безпроблемна инсталация, конфигурация и употреба. Работата с централата е интуитивна и лесна
– потребителите нямат нужда от предварителни познания за пожароизвестяване или пожарогасене, нито от допълнително обучение за работа с FPC-500.
Тя разполага с цветно кодиран потребителски интерфейс – светодиоди индикират активните зони, показват информация за евентуални проблеми, както
и за актуалния статус. Към централата е прикрепена илюстрирана кратка
инструкция за употреба, където потребителят може да намери обяснения за
най-важните й бутони и функции“, заявиха от Bosch. „FPC-500 свежда фалшивите аларми до минимум, благодарение на задаването на изискване за засичане
на пожар от два оптично-димни пожароизвестителя в една зона или в две
различни зони. Освен това централата предлага опция за проверка на събитието, след която да бъде потвърдена или отхвърлена пожарната тревога. Конвенционалната пожароизвестителна централа FPC-500 е оптимално решение
за малки и средни приложения като магазини, офис сгради, училища, детски
градини, музеи, изложбени зали, галерии, складове и производствени помещения“, допълниха от компанията.

ÕÓ‚ ·ÂÁÊË˜ÂÌ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÏÓ‰ÛÎ Á‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ-ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌË
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Siemens предлага нов безжичен GSM/GPRS комуникационен модул за магнитно-индуктивни разходомери от сериите MAG 8000 и MAG 8000 CT. „Новата
ÓÚ Siemens
мобилна технология SITRANS F M осигурява по-голяма продуктивност, спестява време и средства на операторите. Компактният комуникационен модул
снема данните от разходомера и чрез е-mail или SMS ги предава на предварително посочения получател през определени интервали. От своя страна операторът има възможност да променя настройките на уреда дистанционно“,
заявиха от компанията. Модулът използва OPС сървър за архивиране и визуализация на данните, поради което отпада необходимостта от инсталация на
сложен и скъп софтуер. „SITRANS F M се отличава с клас на защита IP68, гарантираща перфектна изолация на модула от прах и вода и дълготрайна надеждна експлоатация. Захранването се осъществява със стандартни литиеви
батерии, които могат да осигурят безотказна работа до 7 години при предаване на данните веднъж дневно. Диаметрите, в които се произвеждат разходомерите MAG 8000, са до DN 1200“, допълниха от Siemens.

Atlas Copco Ì‡‚ÎËÁ‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ËÌÚÓ‚Ë
Ï‡ÒÎÂÌË ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË
С новите GV маслено уплътнени ротационни винтови вакуум помпи, Atlas
Copco стартира своята първа система от помпи за „груб вакуум“ между 0.5
mbar и 500 mbar. „В основата й стои специално проектираният от Atlas Copco
надежден винтов елемент. В този диапазон на работно налягане технологията на маслено уплътнен ротационен винтов елемент предлага най-добрата
производителност при най-ниски енергийни разходи“, заявиха от компанията.
„Благодарение на модулиращия клапан, монтиран на входа на помпата, капацитетът може да се регулира съгласно действителната необходимост. Тази
концепция не само намалява колебанията в нивото на вакуума в системата, но
също осигурява работата на помпата при максимално ниско потребление на
енергия. Вакуум помпата също има по-ниска честота на спиране/стартиране,
което води до по-малко износване и поддръжка, а от там – до увеличена надеждност. GV осигурява капацитет между 500 и 5000 m3/h, което прави помпата
идеална за множество приложения. Независимо дали става въпрос за печат и
опаковки до пластмаса, електроника, дървообработка, бутилиране и консервна
промишленост, GV осигурява постоянен и ефективен вакуум“, допълниха от
Atlas Copco.

Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ Í‡·ÂÎÌ‡ ÒÍ‡‡
В рамките на изложението Light &Building 2012 ОБО Беттерманн представи
редица иновативни продукти, които продължават лидерската линия на компанията в няколко направления, съобщиха от офиса на фирмата у нас. „Наред с комплексните решения за фотоволтаични паркове и ветрогенератори, специалните елементи за хранително-вкусова промишленост, изпълненията за тунелни
инсталации и инфраструктурата за пренос на данни, посетителите имаха
възможност да се запознаят и с най-новите достижения в областта на активната мълниезащита и да изпробват надеждността на материалите за пожарозащита. Под наслов „Бъдещето започва от днес!“ по авангарден начин бе представена най-новата патентована кабелна скара на немския производител. В специално изграден за целта киносалон, новият продукт бе показан пред аудиторията в триизмерен филмов формат“, допълниха от ОБО Беттерманн България.
ОБО Беттерманн планира мащабна кампания, която ще запознае и българските
специалисти с уникалните качества на новия патентован продукт.
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Ò˙·ËÚËˇ

œÓ‚Â‰Â ÒÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇÚ
„Ó‰Ë¯ÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ
¡˙Î„‡Ëˇ
Õа 26 и 27 април т. г. международният семинар на Ханиуел България
събра водещи КИПиА специалисти
от българската индустрия, за да
представи най-новите достижения в
продуктите и технологиите с марка Honeywell. Събитието се проведе
в луксозния хотел Фламинго Гранд в
курортния комплекс Албена.
Традиционното ежегодно събитие
бе открито от инж. Владимир Ангелов, управител на Ханиуел България.
Той представи и заключителната за
деня лекция от програмата - "APC какво представлява това на практика?". Господин Ангелов сравни функционирането на системата на
Honeywell за оптимално управление
– АРС, с това на автопилотите на
самолетите. Описа начина й на внедряване, както и принципите на работа и причините за ефективността, която носи. "АРС поддържа процеса на границата на променливите,
а това е съществено, защото не
може да бъде постигнато от никой
оператор", заяви той.
Инж. Ангелов представи пред аудиторията практическата реализация
на АРС система у нас - в производство Каталитичен крекинг в Лукойл
Бургас, където от 12 август 2011 г.
функционира система, базирана на
четири АРС контролера и един анализатор, който координира работата им. Представена бе софтуерната
платформа APC ProfitSuite, включваща
десетки уникални софтуерни продукти, обезпечаващи цялостно внедряването и използването на АРС технологията.

Системата за управление
Experion PKS
Гостите на семинара бяха запознати с бъдещото развитие на продуктите на Honeywell от гост лектора
Жан-Мари Алие. Сред представените
новости бяха модули, позволяващи
ретрофит на системи за автоматизация на Honeywell, което спомага за
удължаване на живота им и защитава инвестициите на клиентите. Друг
акцент бе презентацията на тема
„Развитие на системата за управление на технологични процеси Experion
PKS“. Присъстващите специалисти
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проявиха интерес към
новите функции на
бъдещата версия на
Experion PKS R410,
чрез които се увеличава наборът задачи и
се допълва портфолиото от продукти,
свързани с управлението на непрекъснати
и дискретни производства.

Решения за турбо
машини
Инж. Тодор Костов, представител
за България на Statistics & Control,
партньор на Honeywell в разработката на решения за повишение на
ефективността при експлоатация и
управление на компресори и турбо
машини, запозна представителите
на българската автоматизация с
решенията на американската компания при управлението на турбо машини, като постави специален акцент на OptiRamp. „Statistics & Control,
съвместно с Honeywell, участва в
изграждането, усъвършенстването
и подмяната на съществуващи системи за управление на компресори и
турбо машини, използвайки решения
и на двете фирми. В тази сфера
Honeywell предлага нов контролер
C300T със съответната периферия,
както и система за управление
Experion PKS, позволяващи бърз контрол (20 ms) и лесно свързване към
съществуваща система за управление. От своя страна, фирмата
Statistics & Control предлага своите
познания в управлението на подобно
оборудване, софтуер и уравнения за
управление“, поясни инж. Костов.

Новости в полевото
оборудване
Освен системите за управление,
Honeywell представи и богатата си
гама от полево оборудване, която
включва трансмитери за налягане,
разходомери, нивомери, температурни трансмитери, анализатори, безжични трансмитери, газ детектори
и др. Лектор на презентацията бе
инж. Ивайло Иванов. Интерес предизвикаха системите за автоматизация на база на контролер на Honeywell
Master Logic, HC900 и SCADA систе-

ми Experion HS. Инж. Иванов презентира и решенията на присъединилата се наскоро към Honeywell компания Matrikon. Нейното портфолио се
състои от над 100 вида OPC сървъри,
осигуряващи свързаност към PLC,
DCS, Historians, HMI и други елементи от автоматизацията на почти
всички производители.

Поддръжка на системите
в жизнения им цикъл
Инж. Емил Тъмнишки, мениджър
Lifecycle Solutions за Сърбия, Украйна
и България в Honeywell, представи
многообразието от възможности,
които Honeywell предлага на своите
клиенти по отношение на поддръжката, наличността и достъпността
на резервни части за инсталираните системи и оборудване, както и
технически мероприятия за удължаване на жизнения цикъл на съществуващи системи.
През втория семинарен ден се
проведе демонстрация на последно
поколение безжични системи One
Wireless, представени от г-н Росен
Кръстев, специалист в сферата на
безжичните решения. Беше представен и симулационният пакет на
Honeywell UNISIM DESIGN SUITE от
инж. Иван Илиев. UniSim подобрява
работата на производството и
крайните финансови резултати чрез
по-добро проектиране, по-добро опериране и чрез по-добра оптимизация.
UniSim предлага решения за целия
жизнен цикъл на заводите.
В рамките на традиционния за
семинара на Ханиуел коктейл в Казино Албена, домакините наградиха
присъстващите на семинара, дали
най-много верни отговори във викторината „Познавате ли системите
на Honeywell?“. Наградите бяха връчени от търговския директор на Ханиуел – Красимир Станчев.
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fi·ËÎÂÂÌ ·‡ÎÍ‡ÌÒÍË
ÍÓÌ„ÂÒ ÔÓ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË ÒÛÓ‚ËÌË
Списание Инженеринг ревю е официален медиен партньор на събитието

Œ

т 12 до 16 юни 2013 г., в Созопол ще се проведе XV Юбилеен Балкански конгрес по преработка на
минерални суровини под надслов
„Вълната на промените при обогатяване и рециклиране на суровини“.
Организатори на международния
форум са Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Миннотехнологичен факултет, катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“ и
община Созопол. Съорганизатори на
събитието са Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Министерство на околната среда и
водите, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на финансите, Министерство на културата, Министерство
на регионалното развитие и благоустройство, Българска минно-геоложка камара, Научно–технически
съюз по минно дело, геология и металургия, Българска асоциация на производителите на инертни материали,
Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на
индустриалния капитал в България,
Българска асоциация на металургичната индустрия, Фондация Созопол,
Национален музей Земята и хората,
Асоциация Български въгледобив. Официален медиен партньор на значимото международно събитие е списанието на българската индустрия –
Инженеринг ревю.

Очакват се над 250
делегати от 18 държави
"Конгресът е най-важното научно
събитие в Европа в областта на минерално-суровинния сектор през 2013
г., на който традиционно присъстват
и световно известни учени от Северна и Южна Америка, Канада, Австралия, Китай, Индия, Русия, Бразилия и
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много други. Очакват се над 250
делегати от 18 държави", споделят организаторите.
Те информират, че във връзка
с организирането на международното събитие през настоящата година стартира пилотен проект "Конгресен туризъм
в град Созопол". Целта му е развитието на град Созопол в международен конгресен център.
Организаторите допълват,
че през 2013 г. ще бъдат отбелязани 40 години от провеждането на
първата конференция по обогатяване на полезни изкопаеми в гр. Варна
през 1973 г.

Ще бъдат представени
иновациите в
технологиите за
преработка на суровини
"Научната програма на Конгреса
включва пленарни сесии с участието
на ключови лектори, паралелни тематични научни сесии, дискусии на
кръгла маса, сателитни симпозиуми",
дават детайли относно структурата на мероприятието неговите
организатори. "Програмата ще обхване всички аспекти от минералносуровинната и рециклираща индустрия в рамките на 4 дни, чрез провеждането на 4 ежедневни паралелни научни сесии.
Световни и национални лидери ще
представят последните иновации в
сферата на технологиите за преработка на суровини. Всяка пленарна
лекция ще бъде с продължителност
25 минути. Четири паралелни научни сесии, разпределени тематично,
ще бъдат провеждани ежедневно в
продължение на 4 дни. На авторите
ще бъдат предоставени 10 минути
за изложение, последвани от 5 минути дискусия по представената
тема", разказват те.

Разнообразна
съпътстваща програма
„Паралелно с Конгреса ще бъдат
проведени различни форуми и дискусии на кръгла маса, с участието на
държавната и местна администрация и водещи български и европейски специалисти, за иновации при разработване и внедряване на най-добрите природосъобразни практики за
оползотворяване на суровините, управление и рециклиране на отпадъци и опазване на земните недра чрез
рационално използване на подземните богатства“, споделят организаторите и припомнят, че 15 октомври т. г. е крайният срок за изпращане на резюме за участие.
В рамките на XV Юбилеен Балкански Конгрес по преработка на минерални суровини ще бъдат проведени редица изложби и технически изложения на няколко комуникационни
открити и закрити площи. Паралелно на Конгреса ще се провежда техническо изложение, на което компании от минерално-суровинния и рециклиращия сектор ще представят
своите най-нови продукти, оборудване и услуги.
Личната си подкрепа за събитието е дал и Вицепрезидентът на Интерпарламентарната група по преработка на минерални суровини към
Европейския парламент – проф. дтн.
Владко Панайотов.
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BMS ÒËÒÚÂÏ‡ ‚
‡Á¯ËÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰‡
Ì‡ Schneider Electric
¬

рамките на реализацията на
разширението на завода за автоматични предпазители на Schneider
Electric в Пловдив фирма Ню Систем
проектира и изгради система за
сградна автоматизация, която е естествено допълнение към съществуващата. Стартът на проекта бе
даден на 15 февруари т. г. след подписване на договор между Schneider
Electric и Ню Систем на стойност
почти 60 000 евро и бе завършен в
началото на месец май т. г.
„Системата включва пет климатични камери, два вентилационни
рекуперативни блока, смукателни
вентилатори, топлинен и студов
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център, следене на осветителни
кръгове, както и управление на система за студена вода за технологични нужди, с общ обем от 272 информационни точки“, разказва инж. Владимир Лилов, ръководител отдел Реализация на проекти в Ню Систем.
"Част от нашата работа бе и участието ни в частта

проектиране, изработка и
доставка на табла
автоматика
монтаж на полево оборудване, окабеляване пуск и настройки на цялата
система", допълва той.
По отношение на избора на конкретно оборудване, инж. Лилов коментира: „Оборудването е базирано на

гамата на Schneider Electric, от една
страна за да се осъществи пълна
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съвместимост със съществуващата
система, а от друга се налага от продуктовото ориентиране на клиента.
Конкретният избор бе направен на
базата на ОВиК и електро проекти
на фирма МИГ Инженеринг.“
Ръководител отдел Реализация на
проекти в Ню Систем споделя, че в
процеса на изграждане на системата са работили в тясна връзка с
фирмите Schneider Electric – София
като пряк възложител, както и с МИГ
Инженеринг и Schneider Electric –
Пловдив, в качеството си главен
изпълнител и краен клиент.
„Системата обхваща различни по
вид и функционалност помещения,
които съответно водят със себе си
и специфични изисквания“, информира той. "Част от инсталациите обслужват самото производствено
хале, където акцентът е предимно
върху темпериране на помещението,
както и отвеждането на топлина и
отработени газове, свързани с производствения процес. Друга част
обслужва т. нар. битови помещения,
т. е. столова, кафене, стаи за отдих,
съблекални и т. н. Характерното за
тези инсталации, е че управлението
основно е базирано на наличието на
СО2 в помещенията. Концентрацията на въглероден двуокис се следи от
сензори и при преминаването на определена граница системата преминава изцяло на пресен въздух, когато
нивото на СО2 е в допустимите
норми, инсталацията работи на икономичен, рециркулационен режим.
Трети тип инсталации обслужват 3
конферентни зали, в управлението на
които е залегнал принципът на управление по "заетост". Т. е. системите
се включват при получаване на сигнал от сензор за заетост (присъствие) в конкретното помещение.
Системата за студена вода за технологични нужди служи за производство на студена вода нужна за охлаждането на част от машините в
цеха и е свързана със строги техно-
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логични правила и изисквания", дава
детайли относно реализацията представителят на Ню Систем.

Предимства на BMS
системата
Според инж. Лилов, основните предимства на BMS системата са от
една страна, минимизиране на човешкия фактор, т. е. системата е
напълно автоматизирана, което
свежда нуждата от специализиран
персонал по поддръжка, или по-точно
казано един човек се занимава с поддръжката, настройките и следенето
на цялата система. От друга страна автоматизираното управление
води до повишаване на енергийната
ефективност на сградата, което пък
гарантира намаляване на разхода
енергия и пари за поддържане на комфорт. Косвен ефект от добрия климат се явява и повишаването на
производителността на персонала,
който целогодишно работи в точно
определени температурни граници в
зоната на комфорта. „За енергийната ефективност допринасят и редица функции, вградени от нашите
софтуерни инженери като:
l режим на нощно охлаждане;
l времеви програми за работа;
l рекупериране и рециркулиране на
обработения въздух;
l включване по присъствие и т. н.,
категоричен е той.
В отговор на въпроса с какво се
различава това изпълнение от BMS
системата, внедрена в завода през
2007 година, инж. Лилов коментира:
„Съществени разлики между изпълнението на двете системи няма, единствено придобитият във времето
опит ни помогна по-бързо и качествено да изпълним поставената задача.“
Включването на

енергоефективни агрегати като рекуператори и
рециркулация
(които в първата част не бяха пред-

видени) значително ще подобри енергийната ефективност на сградата,
уверен е инж. Владимир Лилов и допълва, че управлението по СО2, както
и стартирането на определени системи по присъствие също значително ще редуцира експлоатационните
разходи.
„Изборът на Ню Систем за изпълнител на BMS системата при
разширението на завода ни бе естествено, тъй като с тях работихме при изграждането на производствените ни мощности преди няколко години. Тъй като нямаме никакви оплаквания, отново се спряхме на тях като изпълнител“, коментира инж. Бойко Стефанов, ръководител Безопасни условия на труд,
околна среда и сграда в Schneider
Electric.
„Това, на което държахме, бе
възможността системата да бъде
наблюдавана и контролирана от
един компютър“, споделя той. „Това
е възможно, тъй като монтираните датчици подават сигнали към
BMS системата от всяка една инсталирана система – охлаждане,
отопление, както и обслужването
на технологични нужди в производството. Датчиците следят зададените параметри и са настроени
така, че при минимално отклонение
от тях, BMS системата спира инсталацията. Моите конкретни изисквания бяха свързани с

въвеждането
на системата Free
Cooling
която позволява през нощта при
падане на външните температури
под тези в производственото хале,
автоматичното спиране на системата на охлаждане и отварянето на
аспирацията“, допълва инж. Бойко
Стефанов.
По негови думи, благодарение на
внедрената BMS система се повишава цялостната енергийна ефективност на завода и освен това се гарантира удобството един служител
от своя компютър да може да наблюдава и отстранява възникнали проблеми.
Инж. Стефанов поставя тази реализация сред дейностите на компанията с оглед на постигането на
глобалната цел за годишно намаляване на разходите с 4% във всеки завод и уточнява, че очакванията на
компанията е конкретната инвестиция да се възвърне в рамките на 3
години.
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Haas Automation
Ó„‡ÌËÁË‡ Ó·ËÍÓÎÍ‡ Á‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÊÛÌ‡ÎËÒÚË
Списание Инженеринг ревю бе единствената българска медия, поканена на събитието

Õ

а 20 април т. г. американският
производител на вертикални и хоризонтални обработващи центри,
стругове и машини с ЦПУ - Haas
Automation, организира обиколка за
европейски журналисти в производствената си база в Окснард, Калифорния. По време на мероприятието
компанията представи бизнес плановете си за развитие през тази и
следващите години.

както и Алeн Ренвое, управляващ директор на Haas Automation Europe.
Програмата започна с кратко представяне на актуалната дейност на
компанията. В рамките на презентацията присъстващите журналисти
имаха възможността да се запознаят накратко с историята на Haas,
както и с производството й към
момента. „Компанията е основана
през 1983 г. и към момента е най-големият западен доставчик на оборудване за ЦПУ машини“, заявиха от Haas.
В рамките на събитието, собственикът и основател на компанията Джийн Хаас оповести, че очаква
през настоящата година Haas
Automation да достигне

1 млрд. долара оборот

Списание Инженеринг ревю бе
единствената българска медия, поканена на събитието. Сред останалите участници бяха представители
на медии от Германия, Дания, Испания, Норвегия, Словакия, Турция, Унгария, Франция и Чехия.
От страна на компанията-домакин
присъстваха създателят и управител
на Haas Automation – Джийн Хаас, вицепрезидентите Бил Тандроу, Джон
Рот, Кърт Зеерхут, Питър Зеерхут,

20

а в рамките на следващите 5 години да удвои резултатите си. Сред елементите, които предизвикаха интереса на
присъстващите, бяха цифрите относно обема на очакваното производство
за тази година – около 14 500 машини.
„Към момента дневното производство
достига 51 машини, но сме си поставили за цел да увеличим тази бройка до 65
към лятото на 2012-та“, коментираха
те.
В презентацията бе подчертано
ясно, че Haas Automation залага на
износа. През 2011 г. неговият дял е
бил 52%, а за т. г. компанията очаква ръст от 6%. По време на срещата бяха изтъкнати конкурентните
предимства на производителя, включително възможността за вземане
на бързи решения, поради специфичната структура на управление, в
която липсват акционери.
На въпрос относно избора на място за изграждането на производствени мощности, от Haas
Automation обясниха, че районът не е
производствен и благодарение на
това компанията се радва на ниски
данъци и такси, както и на добро
отношение от страна на местните
власти, а и климатът е умерен, бла-

годарение на което в завода не се
налага климатизация.
По отношение на приоритетните
пазари на продукцията си, от Haas
посочиха Централна и Източна Европа, както и Азия в лицето на Китай
и Индия, където според тях има голям потенциал за развитие. Те с гордост споделят, че

в района на Централна и
Източна Европа се
наблюдава непрекъснат
ръст в продажбите
След презентацията европейските гости имаха възможността да
обиколят завода на Haas с площ от
над 1 млн. кв. фута (около 93 000 кв.
м) и да наблюдават в детайли производството на машини. По време на
цялата разходка гостите получаваха подробна информация относно
производствените процеси и техните специфики.
Журналистите имаха възможността да видят макет на най-новото
решение, което компанията ще започне да предлага от септември т.
г. Това е

машинният център
UMC-750
предназначен за 5-странна и 5-осна
обработка.
„5-осните обработващи центри
са все по-приложими, тъй като позволяват намаляване на настройките и
увеличаване на точността при изработката на многостранни и сложни
като дизайн елементи“, разказаха от
фирмата производител. „Новият
UMC-750 универсален обработващ
център от Haas Automation е ценово
ефективно решение за едновременна 5-странна и 5-осна обработка“,
допълниха те.
„Основна цел на нашето производство е да осигурява висококачествени машини за ежедневните нужди, а
не скъпоструващи такива“, заявиха
в заключение от компанията.
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»ÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ
»ÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ ŒÚ‚ÓÂÌË
‚‡ÚË 2012 Ì‡ ’ÂÏÎÂ
ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ ÂÍÓ‰ÂÌ ·ÓÈ
ÔÓÒÂÚËÚÂÎË
Организаторите отчитат силна тенденция на интернационализация

Œ

т 18 до 21 април т. г. се проведе
традиционното вътрешнофирмено
изложение на компанията Хермле в
Госхайм, Германия. Над 1000 фирми
и повече от 2300 посетители използваха възможността да посетят
събитието. Показаните модели, иновативните обработки от най-различни браншове, специалното допълнително изложение, организираните
обиколки на фабриката и предлагания
от Хермле допълнителен спектър от
услуги повишават от години приемствеността на Отворените врати
сред всички клиенти и заинтересовани. Има и силен тренд на интернационализация на изложението. Над

30% от посетителите дойдоха от
над 50 страни. Най-големите групи
бяха от Швейцария, Австрия, Чехия,
Полша, Русия, Китай, САЩ, Франция,
Италия и Швеция.

за прецизни стругово-фрезови операции с едно захващане на детайла“,
споделят от компанията.

Бяха представени над 20
обработващи центъра

Със специален изложбен щанд, наречен „Форум на експертите“, се
представи и отделът на приложните инженери в Хермле. Съвместно с
производителите на прилаганите в
машините управления те информираха посетителите за области като
обучение, CAD/CAM, виртуална обработка, Е-messenger и за най-новите
технологии
за
управление.
Присъстващите имаха възможността да се запознаят и с актуалните
новости в областта на сервиза, системата за диагностика и превантивна поддръжка, както и с отдела
за сервиз на шпиндели.

В Учебно-технологичния център по
време на Изложението бяха представени над 20 обработващи центъра,
които намират приложение в найразлични сфери на производството.
Това са области като инструментална екипировка, медицина, автомобилостроене и самолетостроене, космонавтика, оптика, енергетика и
много други. От компанията комен-

Специален щанд на
приложните инженери

Изложение
Инструментална техника

тират, че посредством интересните примери Хермле е показала абсолютната си доминантност в 5-осевата обработка.
„С новите 5-осеви CNC високопроизводителни обработващи центри
предприятието представя не само
едно практично продължение на успешната С-серия, но и предоставя на
производителите значителна добавена стойност. Машините се отличават с напълно интегрирана въртяща се маса, която дава възможност
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Специализираното допълнително
изложение Инструментална техника
с над 50 производители на металообработващи инструменти, CAD/
CAM-системи и технологии на управление, които също се присъединиха със
свои собствени изложбени щандове
към Учебно-технологичния център,
допълни успешното мероприятие.
Организираните обиколки на фабриката, към които се присъединиха
над 90% от посетителите, показаха задълбоченото производство на
Хермле и преди всичко високотехнологичната производствена мощ,
съвременната концепция за монтаж
и вложените инвестиции във фабриката в Госхайм.
Посетителите имаха възможността да посетят и новопостроения
през 2011 г. логистичен център на
компанията.
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Õ‡È-‚‡ÊÌËˇÚ Ù‡ÍÚÓ Á‡
‰˙Î„ÓÚ‡ÂÌ ÛÒÔÂı Ò‡ ıÓ‡Ú‡
Жолт Неи, мениджър индустриално бизнес направление
Унгария, Румъния, България в Хенкел, пред сп. Инженеринг ревю
Г-н Неи, преди година концернът
постави ново начало със смяна
на корпоративния дизайн и новия слоган Henkel - Excellence is
our Passion. Как той изразява
идентичността на компанията?

Хенкел категорично се стреми да
бъде номер едно в сферите, в които
оперира. Ние разполагаме с опит,
познания и хора, които са истински
мотивирани за каузата на компанията. Неизменна част от този стремеж е отличното представяне по
отношение на качеството и иновативността, което искаме да поддържаме трайно и устойчиво в
дългосрочен план. За да постигнем
целите си, ежедневно влагаме тази
страст, която е цитирана в новия
слоган. В противен случай всичко би
останало само на думи.
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Кои ще бъдат приоритетите
в дейността Ви на новия пост?

Българският екип на Хенкел Индустриални Технологии постигна изключителни резултати през изминалата 2011 година в съответното
бизнес направление. Екипът е млад,
динамичен и целеустремен. Аз бих
искал да ги мотивирам за постигането на най-висок растеж на продажбите в района на Източна Европа за
2012-та. За целта ще се стремя да
оптимизирам сътрудничеството
между държавите при същевременно
разширяване на правомощията на
локалните екипи и мениджмънт.
Кое, според Вас, допринесе за изключителния напредък на компанията и заздравяване на пазарните й позиции в България?

На първо място трябва да поставим нашето „always-top“ качество,

което осигурява много предимства
за клиентите ни. Отново трябва да
изтъкнем нашия екип с висок професионализъм и подход, ориентиран към
даване на решения, който се оценява
високо от най-важния участник във
всеки бизнес, а именно - клиентът.
Какви нови инвестиции предвиждате?

Както вече споменах, ще инвестираме в нашите хора и в бъдещото им
развитие, защото най-важният фактор за дълготраен успех са хората.
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‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ò‡ ÓÚ Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Александър Маркович, управител на ЕТИ България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Маркович, ETI
Elektroelement вече седма година е част от пазара на електроапаратура у нас. Каква е равносметката Ви за този период?

През изминалите седем години
ЕТИ България извървя дълъг път на
българския пазар. Фирмата стартира своята дейност като представителство с изцяло презентативни и
консултантски функции към своите
дистрибутори и клиенти. Сега компанията се развива като търговска
фирма с персонал и склад, като
същевременно подпомага изградената дистрибуторска и партньорска
мрежа. Смело можем да заявим, че за
последните 3 години ЕТИ България се
наложи стабилно на пазара на стопяемите предпазители и свързаните
с тях продукти, а също така и на
пазара на продукти за защита на
фотоволтаични централи. Също
така компанията снабдява с високоволтови и високомощни стопяеми
предпазители всички електроразпределителни предприятия в България.
Как бихте определили развитието на този пазарен сегмент?

Пазарът на електроапаратура в
България е много динамичен и силно
конкурентен. През последните няколко години стабилно се налагат много нови марки, произведени в Азия,
които освен че свалиха цените на
утвърдените производители, привикнаха българския потребител да не
държи на качеството на влаганата
в проектите апаратура. Парадоксът
е, че въпреки намалелия брой на обектите, инвеститорите стават все
по-взискателни към вложените материали, но искат цената да се запази
на нивото на азиатския им еквивалент. В повечето случаи това условие е трудно изпълнимо. За съжаление, пазарът в България е свит и
често пъти цената на продукта е
определяща при избора на доставчик.
ЕТИ България може да отговори на
тези критерии - доказано качество
на конкурентна цена.
В кои продуктови направления
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конкуренцията е най-силна?

Конкуренцията е най-силна при
апаратура НН като например миниатюрните автоматични прекъсвачи
и такива с лят корпус. В тези направления водещи конкуренти имат собствени производствени мощности
на територията на страната, а освен това и присъствието на вече
споменатите азиатски производители засилва съревнованието. В
отговор на конкурентите си, ЕТИ
България поддържа складови наличности на богата гама от продукти,
организира ежеседмични доставки
от Словения и е изградила гъвкава
ценова политика към своите дистрибутори и клиенти.
Какви бизнес и пазарни цели си
поставяте за развитието на
компанията у нас?

Основната цел на компанията е да
запази лидерската позиция при стопяемите предпазители и апаратурата за защита на фотоволтаични
централи. Също така ЕТИ се фокусира върху увеличаване на продажбите
на останалите продукти от портфолиото си, които са синоним на доказано качество и безопасност. Основната ни задача е да разширим контактите си в различните краища на
България и да изградим стабилни
партньорски взаимоотношения.
Предстои Ви разширяване на
складовата база. Какви са плановете ви за увеличаване броя
на партньорите в дистрибуторската ви мрежа?

Нашите дистрибутори са силни в
продажбите на определени продуктови групи. Разширяването на складовата база е предпоставка за увеличаване сигурността и възможностите на
партньорите ни и с общи усилия да
постигнем поставените цели.
Кои са новите разработки на
компанията?

ЕТИ е компания, която играе важна роля в развитието и подобряването на техническите характеристики на продуктите. Наши експерти участваха в разработката на нов

стандарт при предпазителите за
защита на фотоволтаични централи. Нововъведената gPV характеристика на стопяемите предпазители
стана задължителна от 2010 г. при
изграждане на такива съоръжения. С
това нововъведение се подобрява
стабилността на системата, защитават се кабелите и панелите от
къси съединения и претоварвания.
В началото на тази година излезе
на пазара и новата серия автоматични прекъсвачи с лят корпус - ETIBREAK
EB2S. Те се отличават с нов дизайн,
по-малки размери и улеснен монтаж.
Миниатюрните автоматични
прекъсвачи ETIMAT 11 замениха
ETIMAT 10 с по-добрите си характеристики, нов метод за монтаж и
демонтаж на DIN шина, възможност
за свързване едновременно с гребен
и проводник. Със своя бърз монтаж
на клема се отличават и прекъсвачите ETIBREAK 11 Quick Connect.
България е една от 27-те страни в Европа, където ETI
Elektroelement присъства. Каква е позицията на българското
представителство в международен план?

Източноевропейските страни са с
голям потенциал за развитие, именно това беше и причината за откриването на представителството в
България. Компанията се развива на
местния пазар с бавно, но сигурно
темпо, като се планира през следващата година да достигне резултатите на представителствата в Полша,
Украйна и другите Балкански страни,
където ЕТИ е една от водещите компании за електроапаратура.
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“5 ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡
Ò‡ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡
Иван Димов,
управител на Бегели България,
пред сп. Инженеринг ревю
Кои са най-важните критерии
при избора на промишлени
осветителни тела?
Най-важните неща при избора на
промишлени осветителни тела са
добрата осветеност съгласно нормите за съответните помещения, равномерното разпределение на светлината, липсата на заслепяване, добрата цена и времето за изплащане. Не
на последно място, от значение е
енергийната ефективност на осветлението, особено в последно време,
когато цената на електрическата
енергия постоянно се повишава.
Какви са тенденциите в развитието на промишлените
осветителни тела?
В началото в промишлените предприятия на по-големи височини се
монтираха камбани с живачни лампи
250 и 400 W. На по-малките височини (до 6 метра) се монтираха луминесцентни осветителни тела T38,
40 или 60 W с конвенционални баласти, а по-късно и T26, 36 и 58 W,
отново с конвенционални баласти.
Но и лумиесцентните осветителни
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тела и камбаните имаха
много големи енергийни
загуби (power factor 0,55).
След това в предприятията на големи височини
започнаха да се монтират
камбани с металхалогенни
и натриеви лампи с високо
налягане и конвенционален
баласт, които имат по-голям светлинен добив и подълъг живот от живачните. Но и те, както и живачните лампи, имат и
много недостатъци. Натриевата
лампа свети в жълто, което не създава комфортна работна среда. При
спиране на захранването и на натриевите, и на металхалогенните лампи им трябват 10 – 15 минути, за
да светнат отново на пълна мощност. Всяка по-голяма промяна на напрежението води до промяна в цвета на светене и други. Но най-големият недостатък на камбаните с
конвенционален баласт, са отново
големите енергийни загуби. Произвеждат се и камбани с електронен

баласт, но те са много скъпи и се
използват рядко. На по-малки височини (до 7 метра) започнаха да се използват влагозащитени луминесцентни осветителни тела с електронни баласти с топъл старт и много
ниски енергийни загуби (power factor
0,98). В комплект с триивични луминесцентни тръби и алуминиев, огледален рефлектор, те се оказаха и
продължават да бъдат много добро
решение за височини до 7 метра,
особено луминесцентните осветителни тела 2 X 58 W.
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Кое съвременно решение е
най-подходящо за изграждане
и модернизация на индустриални осветителни системи?
Според мен, в момента Т5 луминесцентните тръби са най-доброто
решение за промишлени осветителни тела за големи, средни и малки
височини. T5 лампите са енергийноефективни, имат много по-голямо
разнообразие от мощности в сравнение с Т8 осветителните тела и
камбаните с натриеви и металхалогенни лампи. Различните мощности
могат да бъдат сравнявани по светлинен поток, както с Т8 луминесцентните осветителни тела, така и с
камбаните (има сериозни производители на специализирани промишлени
осветителни тела 4 X 80 W, които
дават светлинен поток 25000 Lm).
До каква степен LED осветителните тела намират приложение за осветяване на
промишлени помещения?
С LED осветлението все още много се спекулира поради слабото познаване на материята от страна на
купувачите. Наистина, то има огромни предимства: не замърсява природата с вредни емисии, има дълъг
живот, много голям светлинен поток, пести електрическа енергия и
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т. н. Това го прави осветлението на
бъдещето. Но, за съжаление, много
рядко се споменават и недостатъците му. Първо, реалните и масови
LED осветителни тела имат светлинен добив 80 – 90 Lm/W. Такъв е
добивът и на Т8 и T5 луминесцентните тръби.
Второ, светлинният поток на
LED модулите е много насочен. Това
не е препоръчително при осветяването на промишлени предприятия,
тъй като ще има заслепяване и образуване на светли и тъмни петна
и равномерността няма да е в нормите. Естествено, тази насоченост може да се направи малко попространствена със специална оптика, но това ще увеличи и без това
високите цени на LED осветлението. Трето, за да се достигне високият светлинен поток на промишлените осветителни тела с луминесцентни тръби Т8 и Т5 и на металхалогенните и натриеви лампи,
трябва да се решат проблемите с
охлаждането на захранванията, което е сериозен проблем при LED
осветленията с по-голяма мощност
и по-голям светлинен поток. Затова и мощни LED модули не могат да
се монтират в най-често използваните в промишлеността поликарбо-

натни влагозащитени тела, а осветителни тела трябва да са метални, което е допълнително оскъпяване. Четвърто, при големите мощности разходите за електрическа
енергия на LED осветленията не са
толкова малки, така че да се различават с пъти от стандартните
луминесцентни осветителни тела,
както е при по-малките мощности.
Пето, по наши данни цените на промишлените LED осветителни тела
надвишават 5 до 10 пъти цените
на другите промишлени осветителни тела със същия светлинен поток.
Това прави изплащането им в разумните граници от 3 до 5 години, както искат инвеститорите, почти
невъзможно. Затова съвета ни към
инвеститорите, когато избират
промишлени осветителни тела е да
не залитат по „модерно осветление“ без да имат представа дали
това ще е най-доброто и най-икономически изгодно за тях, както и да
не се хвърлят към най-евтиното,
защото и това винаги ще им излезе
по-скъпо. Ползвайте съветите на
професионалисти в областта на
осветлението, за да можете да
получите най-доброто както от
светлинна, така и от и икономическа гледна точка решение.
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ËÌÚÂ‚˛

«‡ 15 „Ó‰ËÌË Ì‡È-„ÓÎˇÏÓÚÓ
ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ Ì‡ »¡–Ã Â
‰Ó‚ÂËÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÌË,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÁ‡
Божидара Мушнер,
управител на фирма ИБРМ,
ексклузивно
за сп. Инженеринг ревю

Уважаема г-жо Мушнер, напоследък в българската бизнес действителност се наблюдава
навлизане на млади мениджъри и смяна на поколенията в управлението на фирмите. Как
бихте коментирали това от позицията си на
управител на фирма ИБРМ от 15 години?
Приветствам го като напълно закономерно. Смяната на поколенията е характерна изобщо за бизнес средата, не само за българската. Младите хора имат посмели идеи, понякога по-рискови. Трябва да им се гласува доверие, да се калкулират рисковете. Задачата е да
се извлече най-доброто за фирмата.
Какво значение отдавате на приемствеността в бизнеса?
Голямо - всяка фирма започва обикновено от нулата,
с годините се разраства (или не). Алтернативата на
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една изградена семейна фирма е да бъде поета от следващото поколение или да бъде продадена. Би било жалко, ако знанията и опитът (както в нашия случай) не
бъдат оползотворени. Аз лично се осланях на опита на
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ËÌÚÂ‚˛
съпруга ми Гюнтер (25 години работа в измервателната техника при
водещата в бранша немска фирма
Hottinger Baldwin Messtechnik). Сега
синът ни Иван Мушнер профитира
от нашите знания и опит и много
добре се справя. Надявам се и му пожелавам той да разработи още подобре фирмата. От август 2011 г.
той е съдружник в ИБРМ.
Фирма ИБРМ се ползва с отлична репутация в бранша.
Кои са най-големите постижения в досегашната история на фирмата?
Благодаря за високата оценка!
Нека не звучи като клише, за мен
лично, най-голямото постижение е
доверието на клиентите ни, особено в условията на криза. Преди месец получихме имейл от клиент, който започваше така: „ Радвам се на
професионализма в работата ви с
теглоизмервателна техника от
една страна и от друга - умението
да водите разговори до достигане
на успешната цел – продажба и до-
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волен клиент“. Едно такова признание, получено в 18:30 часа, е комплимент за всички във фирмата,
може би най-много за мен.
Разкажете за партньорствата, които сте създали
и развили през годините.
Какво е значението на това
да се предлагат най-иновативни технологии и продукти на един ценово чувствителен пазар като българския?
Партньорствата ни са изградени на базата на взаимна лоялност,
устойчиви и разумни цени за високо качество и кратки срокове за доставка. През последните 8 години
работим основно с фирмите ZEMIC
и RINSTRUM, имаме защита на територията. ZEMIC е сред най-големите производители на тензометрични датчици и резистори в света. RINSTRUM е австралийска фирма за производство на тегловна
електроника с представителство
за Европа в Германия. Двете фирми

притежават всички задължителни
в нашия бранш сертификати за Европа по ЕN 45 501, издадени от Германия или Холандия. И двете фирми
развиват и прилагат в производството си новите технологии. Качеството на продуктите им е отлично, а както е известно, качеството си има цена. Вярно е, че
българският пазар е много чувствителен към цената, но в тензометрията не може да се очаква от компоненти „две за лев и едно бакшиш“
да се постигне необходимата висока точност. За сериозните фирми
в автоматизацията и машиностроенето този въпрос отдавна е извън
дискусия.
Какво включват плановете
ви за бъдещо развитие на
компанията?
Разширяване на дейността, изразено в привличане на нови клиенти,
увеличаване на оборота, разкриване на нови работни места, евентуално въвеждане на нови продукти в
листата.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÓÏÔËÚÂ Zehnder Ì‡ÏË‡Ú
¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡
Ãåðò Çàõåðò, âúíøíîòúðãîâñêè ìåíèäæúð â Zehnder Pumpen
Бихте ли ни представили най-новите
продукти в портфолиото на Zehnder Pumpen?
—Â‰ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ò‡:
ïœÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë KOMPAKTBOY - ÚÓ‚‡
Â ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ‚Ó‰Ë Ì‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡ ËÎË Ï‡ÎÍË ÙËÏË. Õ‡ÒÓ˜ÂÌ Â Í˙Ï ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÒË„ÛÂÌ Ë Û‰Ó·ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡
Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ÎÂÒÌÓ ‰‡ ˇ ÏÓÌÚË‡Ú Ë ‚˙‚Â‰‡Ú ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. œÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Â
‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÒÎÂ‰ ÒÂËÓÁÌË
ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ë ÔËÚÂÊ‡‚‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÌËÒ˙Í ¯ÛÏ, ÏÌÓ„Ó ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ë Û‰Ó·ÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.

ï¿‚‡ËÈÌËˇÚ Ì‡·Ó FLUTSET Â
‰Û„ ÌÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡ Í‡ÈÌËÚÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË. “ÓÈ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
Ì‡‚Ó‰ÌÂÌËˇ. œÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ‡Ú‡
ÔÓÏÔ‡ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ
(‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÔË Zehnder Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÚÂÁË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë
Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ) Ë ÙËÍÒË‡ÌËˇÚ ÔÓÔÎ‡‚˙˜ÂÌ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
ï¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ÌËÂ
Á‡‚˙¯ËıÏÂ Ì‡¯Ëˇ Ì‡È-ÌÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ. “Ó‚‡ Â ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌ‡
ÔÓÏÔ‡ Ò ÌËÒ˙Í ¯ÛÏ. “ˇ Á‡Ô˙ÎÌË
Ô‡ÁÌËÌ‡ ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡
„‡Ï‡ - ÌÂÈÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ „‡‡ÌÚË‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡Ú‡ Ë ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.

Кои от тях са с индустриално приложение?
√‡ÏËÚÂ Zehnder EP Ë MP ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓˆËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË. ÕËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÏÂ ÔÓÏÔË Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡. œÓÏÔËÚÂ
Zehnder EP ‡·ÓÚˇÚ ‚ Ó„ÓÏÂÌ ·ÓÈ Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ Óˆ‚ÂÚˇ‚‡Ú ‰ËÓÔÚË˜ÌË ËÎË ÒÚ˙ÍÎ‡ Á‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë Ó˜ËÎ‡, Ì‡ÔËÏÂ. Õ‡¯ËÚÂ ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË Ë Í‡Ì‡ÎÌË ‚Ó‰Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ·ÓÎÌËˆË, ÂÒÚÓ‡ÌÚË, Ô‡ÍËÌ„Ë.

Как е организиран бизнесът ви тук?
«‡ÔÓ˜Ì‡ıÏÂ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂÁ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, Í‡ÚÓ ‡ÍˆÂÌÚ˙Ú ·Â¯Â Ì‡¯ÂÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ ‚
œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍËˇ Ô‡Ì‡Ë AQUATECH ‚ Í‡ˇ Ì‡ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2011 „.
–‡Á„Ó‚‡ˇıÏÂ Ò ÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË. “ÂÁË ‡Á„Ó‚ÓË ÌË ‰‡‰Óı‡ ÔÓÁ‡‰˙Î·Ó˜ÂÌ ÔÓ„ÎÂ‰ ‚˙ıÛ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Ë ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÌÛÊ‰Ë. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÏÂ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘‡ ÏÂÊ‡ ÚÛÍ. —ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÌË ÒÚ˙ÔÍ‡ Â ‰‡ ‚ÎÂÁÂÏ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‰‡‚‡˜ËÚÂ Ì‡ Â‰Ó Ì‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÒÍÎ‡‰Ó‚Ë Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡È-Ú˙ÒÂÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Zehnder. »ÌÚÂÂÒÛ‚‡ÏÂ ÒÂ Ë ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ‰‡ ËÏ‡ ÔÓÎÁ‡ Í‡ÍÚÓ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, Ú‡Í‡ Ë Á‡ Zehnder Pumpen. ÃÓ„‡ ‰‡ Í‡Ê‡, ˜Â ÒÏÂ ‚ ·ÎËÁÍË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ ÔÓÏÔË ¬»œŒÃ, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ ·Ó„‡Ú‡ Ú‡‰ËˆËˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë Ô˙‚ËÚÂ ÒÚ˙ÔÍË Á‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Â˜Â Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË.

Как намирате българския индустриален
пазар и неговото развитие?
¬ËÊ‰‡ÏÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ, ÒÂ‰ÌÓ, ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í ‡Á‚ËÚËÂ - ‰‡ ÌÂ Á‡·‡‚ˇÏÂ, ˜Â Ì‡Ô‡‚ËıÏÂ Ì‡¯ËÚÂ Ô˙‚Ë ÔÓ‰‡Ê·Ë. Õ‡Í‡ÚÍÓ, ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó Á‡ ‚˙¯ÂÌÂ, ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ˇ‚‡ÏÂ. ¡ËÁÌÂÒ˙Ú Â ÂÏÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ë Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ÛÒÂ˘‡ÌÂ, Á‡ÚÓ‚‡
‚ˇ‚‡ÏÂ ‚ „ÓÎÂÏËÚÂ ¯‡ÌÒÓ‚Â Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÔÓÂÎ‡ ÔÓ
Ò‚Óˇ Ô˙Ú Ì‡ÔÂ‰.
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ÓÁÏÂÚË˜Ì‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
След успешното представяне на различни отрасли от българската индустрия като минна и добивна, фармацевтична, хранително-вкусова, химическа промишленост, списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, отделя внимание на производителите в областта на козметиката у нас. В рамките на
настоящия материал на рубрика Във фокус, подредените по азбучен ред ключови компании представят спецификите на своята дейност и технологичните иновации в производството си.

Арома реализира над
70% от оборота си
на външни пазари
Компанията Арома е водещ европейски производител на козметика
и парфюмерия с дългогодишни традиции в бранша. „Нашите изделия се
продават в 56 държави на петте
континента. Предимството на
дългогодишния опит в производството на козметика и парфюмерия ние
съчетаваме с приложението на
съвременни технологии и модерно
оборудване“, заявяват от Арома.
Предприятието произвежда широка гама хигиенни, парфюмерийни и
козметични продукти с натурални
съставки. „Съвременното оборудване в цеховете и лабораториите, значимият научен и човешки потенциал
и затвореният цикъл на производство ни позволяват да предлагаме
продукти с гарантирано постоянно
качество, отговарящо на световните изисквания и стандарти“, категорични са те. Компанията е експортно ориентирана и реализира над 70%
от оборота си на външни пазари.
От 2007 г. в Арома функционира
интегрирана система, обединяваща
3 стандарта: ISO 9001: Системи за
управление на качеството (внедрена
през 2000 г.); ISO 14001: Системи за
управление по околната среда (внедрена през 2006 г.); OHSAS 18001:
Системи за управление на здравето
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и безопасността при работа (внедрена през 2007 г.).
„Продуктите на Арома са съобразени с последните световни тенденции за природосъобразен начин на
живот“, коментират от компанията. „Те са с натурални съставки и са
екологично чисти. Създаването на
всяко ново изделие се осъществява
по строго регламентирана и стандартизирана технология, която
включва предварителни маркетингови проучвания, микробиологичен и
клиничен контрол, лабораторни анализи; външни експертни оценки и
потребителски тестове. В иновационната си дейност специалистите
на компанията прилагат най-новите
постижения на съвременната парфюмерия и козметология“, допълват те.
Водещ ангажимент за Арома са
опазването на здравето на хората
и околната среда. По тази причина
продуктите й съдържат натурални
съставки, производствата на Арома

отговарят на
изискванията на
международния
екологичен стандарт
и са ориентирани към постигане на
максимална безвредност за околната среда. За индивидуалните и груповите опаковки на продуктите се
използват картони с ниско съдържание на целулоза.
Арома е основен акционер в про-

изводителя на продукти за устна
хигиена Astera. Продуктите от серията Astera са разработени, за да
отговорят максимално на изискванията на потребителите, като са
следвани световните тенденции и
препоръките на водещи стоматолози, информират от там.
Под марката Astera на българския
пазар се предлагат пасти за зъби,
четки за зъби, води за уста. От производствената компания споделят,
че всяка една подкатегория съдържа
богато портфолио от различни продукти с фокусирано, профилактично
или комплексно дейтвие. Astera предлага и продукти за детска орална
хигиена. Компанията разполага с 3
напълно автоматизирани линии за
производство на пасти за зъби, които позволяват производството на
дву- и трицветни пасти за зъби.
„Технологичното оборудване е
доставено от безспорните лидери в
тази област FRYMA, PAMASOL, AISA,
IWKA, NORDEN“, разказват от компанията.
„Процесът при производството
на четки за зъби Astera протича в
четири основни технологични етапа. В първия етап се произвежда
тялото на четката, като основните материали в гранулиран вид постъпват в бункерите на

двушнекова шприцмашина
с микропроцесорно
управление
Готовите четкови тела се съхраняват до пълно изстиване и се подават за втория етап на обработка тафтиране или запълване на отворите в главата на четката със снопчета влакна и тяхното закрепване.
В третия етап четковото тяло
се подава за обработка на снопчестата част на главата във финишинг
машина за окончателна обработка с
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микропроцесорно управление. На
тази машина се извършва рязане,
шлайфане и полиране на снопчестата част с изсмукване на продуктите от обработката.
След видеоконтрол за качеството, готовата четка се подава за
четвъртия етап - блистиране или
опаковане, извършвано на машини с
микропроцесорно управление“, описват в детайли процеса на производство те.
Компанията работи в тясно
сътрудничество с водещи научни
институти и лаборатории като ISP
Europe, Schulke Mayr, Deutsche
Prazision Ventil, ICI, Goldschmidt.
Арома има изградени стабилни
партньорства с надеждни и утвърдени в цял свят компании за доставките на суровини и материали: 4P
Ronsberg Verpackungen, Huntsman,
ALUMAN, BASF, Chemopharma,
Clariant, Cognis, Degussa, Deutsche
Prazisions Ventil, Dragoco, Firmenich,
Jean Niel, Roquette, Floressance, S&D
Chemicals, H&R, Huhtamaki Van Leer.

Екомаат използва
модерна технология
за производството
на натурални
екстракти
Екомаат е фамилна фирма, основана през 2001 г. в с. Мирково, Софийска област. Само за няколко години фирмата се превръща във водещ производител в един нов за
България сектор - производството
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на био сертифицирани продукти.
„В резултат на усилията на екипа си Екомаат се гордее с множество постижения. Компанията има
създадени и обработвани насаждения на площ от повече от 400 дка,
разполага със собствена модерна дестилерия за производство на етерични масла и може да се похвали с
внедрена новаторска технология за
екстракция на активни вещества и
аромати от сухи растителни суровини. Ние сме първият български
производител на био сертифицирани етерични масла и екстракти и
предлагаме на пазара първата и
единствена българска биокозметика“, споделя г-н Атанас Кръчмаров,
управител на компанията. „Имаме
реализирани и съществуващи проекти по европейски програми - САПАРД, Агроекология, Развитие на
селските райони,

разполагаме със затворен
цикъл на производство
а наши партньори са водещи мултинационални компании в различни сфери на производството“, допълва той.
Фирма Екомаат е производител
на натурални ароматични продукти,
намиращи приложение в козметичнопарфюмерийната промишленост,
медицината, ароматерапията, фармацията и хранително-вкусовата
промишленост. „Всички продукти
от нашата производствена листа
са напълно натурални и био сертифицирани от Lacon. Основните използвани суровини са етерично-маслени
култури, произведени чрез прилагане
на съвременни и модерни практики

съгласно стриктните изисквания на
биоземеделието“, разказват от компанията. Друга част от преработваните растителни суровини произлизат от събиране на диворастящи
билки и лечебни растения от високопланински и екологично чисти райони в България.
Производственият отдел на фирма Екомаат е разположен на площ
от 4000 кв. м. „В нашата дестилерия ние сме съчетали над 300-годишна традиция на България в производството на етерични масла и ноу-хау
с

нови технологии и
модерно оборудване
споделят от компанията. „Автоматизирането на процеса и познаването му в най-малки подробности и
детайли позволяват оптимизация с
цел подобряване на енергийната
ефективност и намаляване на производствените разходи. Производственият цикъл е напълно безотпаден - отработените растителни
суровини се използват повторно
като материал за компостиране и
торене на обработваемите от фирмата площи или се изсушават и се
използват за

екологично чисто гориво,
вместо дизел за
производство на пара
информират те.
По думи на управителя, етеричните масла, произведени в дестилерия
Екомаат, са световно признати и
еталон за качество. „Наши клиенти
са мултинационални корпорации, ди-
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Източник: Екомаат

стрибутори на едро, преработватели, козметични и фармацевтични гиганти, водещи парфюмерийни къщи,
а също и ароматерапевти и крайни
потребители от Франция, Германия,
Италия, Испания, Холандия, САЩ, Япония, Австралия и страните от Близкия Изток“, споделя той.
На територията на Дестилерия
Екомаат в Мирково се намира и

новият цех за екстракция
на етерично-маслени суровини, билки и лекарствени растения. „Чрез
използване на свръхмодерна технология в него целогодишно се извли-
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чат нови аромати и активни вещества от свежа и суха растителна
маса. Изключителните за България
оборудване и технология, както и невероятното разнообразие на българската природа по отношение на суровинните ресурси ни позволяват
производство на уникални в световен мащаб натурални екстракти,
подходящи за разработка на нови
продукти и за иновации в различни
области на парфюмерийно-козметичната индустрия, хранителновкусовата промишленост и фармацията“, заявяват в заключение от
Екомаат.

Източник: Екомаат

Рубелла
непрекъснато
разработва и
реализира значими
инвестиционни
проекти
Рубелла е водеща българска козметична компания с 20-годишни традиции в производството и търговията с хигиенни и козметични продукти. Нейната продуктова листа
включва: средства за хигиена на устната кухина, средства за коса, коз-
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метика за лице и тяло, мъжка серия.
Фирмата непрекъснато разширява своя пазарен дял и заема ключови
позиции както на вътрешния, така и
на международните пазари, коментират от Рубелла. По техни думи, компанията е най-големият български
износител на козметични и хигиенни продукти за страните от ОНД,
ЦЕФТА, Европейския съюз, Балканския
регион, Азия и др.
„В резултат на

модерната система на
управление
големия потенциал на технологичната база и успешната продуктова
политика, която следва световните
тенденции в развитието на козметичния бранш, годишно обемът на
продукцията нараства с около 20%.
Компанията разработва и последователно реализира значими инвестиционни проекти по отношение на внедряването на нови технологии, реконструкция и модернизация на технологичното оборудване в основните производства“, споделят от компанията.
„През последните години Рубелла се посвети на въвеждане на не-
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прекъснати подобрения, следвайки
отблизо изискванията на своите
добре информирани клиенти, както
и всички промени, които Европейският съюз наложи в законодателно
отношение“, коментират от компанията.
„Британският браншови стандарт в козметиката BRC Global
Standard for consumer products дава
възможност на всяка компания да
прецени своето производство много
задълбочено в областта на безопасността за човешкото здраве. Той
въвежда изискване компанията да
идентифицира всички критични за
производството на качествен, безопасен и легален козметичен продукт
точки. В процеса на производството
критичните точки са обект на непрекъснат контрол и под постоянно
автоматизирано наблюдение. Получихме такъв сертификат през 2009
година“, споделят с гордост от Рубелла.
Заводът на компанията се намира в град Рудозем. Върху площ от 67
хил. кв. м са разположени цеховете
на основните производства: козметично производство - пасти за зъби,
кремове и козметика за мъже и про-

изводство на бои за коса и шампоани. На същата територия са складовите помещения, пречиствателна,
помпена, зарядна и електрическа подстанция, както и административната сграда на завода.
Рубелла е единствената българска козметична компания, която

осигурява напълно
завършен технологичен
цикъл
при производството на пасти за
зъби и кремообразни продукти в ламинатни туби, коментират оттам.
Производството на собствено ламинатно фолио и опаковки прави продукцията конкурентоспособна и е
допълнителна гаранция за качество
и сигурност, категорични са те. Секторът е оборудван с ново поколение
високопроизводителни машини NORDEN и Co PAC, които гарантират необходимия капацитет и
възможности за реализиране на продукти под чужда търговска марка Private Label.
„Изследователската и внедрителската дейност на Рубелла е подчинена на главната цел на компанията за
създаването на качествени продук-
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ти, кореспондиращи със световните
стандарти“, заявяват от компанията. „Екип от висококвалифицирани
специалисти разработва всеки отделен продукт на базата на съвременните научни постижения в областта на козметиката, съобразно адекватното технологично оборудване и
регламентираните български и международни стандартизационни норми.
За всяка рецептура се създава специална формула, включваща прецизно
подбрани активни съставки, които
компанията осигурява от реномирани световни фирми - доставчици на
суровини за козметичната индустрия. В това отношение пълноценно се
използва и богатството на уникалната българска природа. Процесът на
разработка се финализира със

задължително тестване
от акредитирани външни
лаборатории
и клиники чрез строг контрол на
качеството и специфичните характеристики на продукта. Неговото
внедряване се извършва при стриктно спазване на лабораторната
технология в производствени усло-
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вия от добре обучен и квалифициран
персонал“, допълват в заключение от
Рубелла.

Томи Шоу Козметикс
непрекъснато разширява продуктовата
си гама
Фирма Томи Шоу Козметикс започва дейността си през 1989 г. с основна дейност търговия на козметични
продукти. През 1991 г. става ексклузивен партньор на няколко международни световноизвестни козметични
компании с широко утвърдени
търговски марки. Активна дистрибуция извършва до 1993 г. , след което
започва собствено производство на
продукти за личната хигиена.
През периода от 1995 до 1999 г.
фирмата бързо се разраства, като
работи за Русия и Украйна и други
страни от ОНД. В периода 1999 –
2001 г. фирмата поддържа Търговско представителство в Англия и Германия.
След 1999 г. фирмата се ориентира и към западноевропейските пазари. Анализирайки този пазар се про-

меня фирмената политика, насочвайки се към производство на собствени марки за няколко търговски вериги в Западна Европа. „Осъществяваме стратегически контакти със сегашните си клиенти, работим и развиваме съвместен бизнес с тях, увеличава се и продуктовата гама“, коментират от компанията. „Наред с
това се стремим да търсим нови
партньори и пазари“, допълват от
Томи Шоу Козметикс.
От компанията споделят, че в
момента фирмата доставя в почти
всички европейски страни чрез найголемите търговски вериги и козметични дрогерии. Следвайки новите
производствени тенденции, Томи
Шоу Козметикс концентрира своите
усилия в разработване на продукти
с розова вода и натурални екстракти. „Серията ни Rose - The Queen of
Beauty с натурална розова вода е
носител на златен медал от Международния панаир в Пловдив през 1999
г.“, с гордост информират те.

Производствената база
на фирмата
представлява цехове и складова база
с обща площ от 8 200 кв. м, постро-
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ени на прилежаща земя от 19 800 кв.
м, намиращи се в индустриалната
зона на гр. Казанлък. Производственият процес се извършва по найсъвременни технологии и производствено оборудване, които гарантират постоянно качество на продукта и висока производителност.
На територията на фабриката
има обособени физико-химична и микробиологични лаборатории, които
ежедневно следят показателите на
продуктите. Фирмата притежава
всички разрешителни за осъществяване на дейността си. В нея е внедрена и се прилага Система за управление на качеството ISO 9001:2000.

Фреш Ап Козметикс
изнася продукция в
повече от 30 страни
по света
Фреш Ап Козметикс е български
производител на козметични продукти и ламинатни туби. Компанията е
основана през 1996 г. Производствените й мощности и централен офис
се намират в гр. Варна. „Разположението ни е стратегически благоприятно - както в непосредствена близост до пристанище Варна, така и
само на 150 км от Дунав Мост. Това
ни дава възможност да сме еднакво
близо до множество търговски точки по света“, коментират от Фреш
Ап Козметикс.
Компанията е специализирана в
производството на продукти за устната хигиена (пасти за зъби, детски пасти за зъби, вода за уста), козметика за мъже, козметика за жени,
боя за коса, шампоани и балсами за
коса, соли за вана, течни сапуни и
др. Освен продукти с търговски
марки на компанията, Фреш Ап Козметикс произвежда и продукти с
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Източник: Фреш Ап Козметикс

марки на клиента.
Във Фреш Ап Козметикс е

внедрена системата за
контролиране на
качеството
ISO 9001:2000 със сертификат с №
230967. „Сертификатът доказва
нашето високо качество и стандарти, които са станали постоянна
амбиция на всеки служител“, заявяват от компанията.
Фирмата изнася продукция в повече от 30 страни по света – Европа,
Африка, Азия, Русия, Украйна, страни
от ОНД. „Продуктите ни се продават и в местни и в международни
търговски вериги. Ние постоянно
увеличаваме присъствието си на
световния пазар, като гледаме към
утрешния ден с ясна визия и с устрем за бъдещо развитие“, споделят
пазарната си стратегия те.
Основните производствени мощности, складове и административна
сграда са разположени на обща площ
от 10 000 кв. м. Сред

по-важните машини и
оборудване
с които разполага компанията, са:
l линии за производство на ламинат-

Източник: Фреш Ап Козметикс

ни туби, капачки и гърловини за туби
AISA - Швейцария. Тези линии позволяват изработване на различни размери туби за козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата
промишленост. В момента компанията работи с диаметри на туби f 25
мм, 30 мм и 35 мм. Общият капацитет на двете тубени линии е близо
5 000 000 туби на месец.
l шприц машини за производство на
капачки MANNESMANN-DEMAG (Германия)
l пълначна машина COMADIS (Италия), пълначна машина Kalix (Франция),
картонираща машина за окомплектоване на боя за коса Kalix (Франция).
„Продуктовата ни гама изисква
употребата на разнообразни суровини и материали“, коментират от
фирмата. „Ние внимателно подбираме нашите доставчици и се стремим да работим с реномирани европейски производители.
Някои от доставчиците ни са:
Huhtamaki (Германия), S&D Chemicals
(Англия), Clariant (Германия), Cognis
(Германия), Goldschmidt (Германия),
Omya (Турция), Symrise (Германия), Bell
Flavors & Fragrance (Германия),
Unipetrol (Чехия), Lukoil (България)“,
допълват те.
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ÒË ‚ÒË˜ÍË ÙÛÌÍˆËË ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ (‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ Ì‡
’‡ÌËÛÂÎ) ‚ Â‰Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡, Ó·Â‰ËÌÂÌ‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡.
Procedural Operations Solutions ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë
‰‡‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ú, ËÁÔ˙ÎÌˇÚ, ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÓÔÂ‡ˆËË.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Á‡ ¿Ì‡ÎËÁ Ì‡ ¿Î‡ÏËÚÂ Ë —˙·ËÚËˇÚ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ‡Î‡ÏÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡,
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú
Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‡Î‡ÏÂÌ‡Ú‡ ÒË ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÎËÚËÍËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌËÚÂ
Ô‡ÍÚËÍË.
–Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ (BRC) ÍÓÌÚÓÎË‡
‚ÒË˜ÍË ÔÓÂ‰ËˆË Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ‰Ó Í‡ˇ. “ÓÈ Â Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËˇÚ ÓÌÎ‡ÈÌ
Â„ÛÎ‡ÚÓ Á‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ô‡ÍÂÚ Á‡ ÌÂÙÚÂÌÓ-‡ÙËÌË‡ÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË.
÷ËÙÓ‚ ¬Ë‰ÂÓ ÃÂÌË‰Ê˙ DVM e ˆËÙÓ‚Ó ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ (CCTV) Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇ
ÌÓ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ‚ ÂÌÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡, „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡.
œËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ –‡ÌÌÓ –‡ÁÍË‚‡ÌÂ Ì‡ —˙·ËÚËˇÚ‡
(EED) ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‡ÌÌË ËÌ‰ËÍ‡ˆËË Á‡ Á‡‡Ê‰‡˘Ó ÒÂ
Ò˙·ËÚËÂ ËÎË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ Á‡ÔÎ‡¯‚‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ë
ÙÛÌÍˆËË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ, Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ, ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂ‡ Á‡ ÃÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ —˙·ËÚËˇÚ‡ ‡ÁÍË‚‡, Á‡ÔËÒ‚‡ Ë Ò˙Ó·˘‡‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ò˙·ËÚËˇ. “ÓÈ Â Ë‰Â‡ÎÌÓ ÔË„Ó‰ÂÌ Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ò˙·ËÚËˇ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÒÎÂ‰ÂÌË Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌË ‡Î‡ÏÂÌË ÒËÒÚÂÏË.
IntelaTrac PKS Æ Â Ô˙‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÎÂ‚Ë ‰‡ÌÌË, ÍÓˇÚÓ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‰‡ ËÌÚÂ„Ë‡Ú ÔÓÎÂ‚Ë ‰‡ÌÌË Ò Ú‡ÍË‚‡ ÓÚ ÏÌÓ„Ó
‰Û„Ë ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
‡·ÓÚ‡Ú‡.
—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ À‡·Ó‡ÚÓÌ‡ »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ LIMS Ì‡ Honeywell Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡
Î‡·Ó‡ÚÓËË ‚ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚË.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ —ÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ œÓ‰ÛÍÚËÚÂ (–“) Â
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ, ÔÂ„ÎÂ‰, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÔÓ‰ÛÍÚË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ë „ÂÌÂË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ - ÒÍÎ‡‰Ó‚Ë Ë ‰Û„Ë ËÌ‚ÂÌÚ‡ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË.
—ÓÙÚÛÂ˙Ú —Ë„Ì‡Î Ì‡ œÓÚÂ·ËÚÂÎˇ UserAlertTM
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁ‚ÂÒÚÂÌË Á‡ ËÁ·‡ÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ¿ÍÚË‚ËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÚÛÍÚÛË‡Ì,
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‰ÂÚ‡ÈÎËÁË‡Ì Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. “ˇ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ Ë ÓÚ˜ËÚ‡ ÔÎ‡ÌÓ‚‡ Ë ÌÂÔÎ‡ÌÓ‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ÔÓÍ‡Á‚‡ Ë ÔÂ‰ÒÍ‡Á‚‡ ‡ÌÓÏ‡ÎËË.
ÃÂÌË‰Ê˙ Ì‡ ¿ÍÚË‚Ë (¿sset Manager) Â ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëˇ Ë ÒÓÙÚÛÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚ËÚÂ ·‡ÁË‡Ì Ì‡ Experion PKS. “ÓÈ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ì‡·Î˛‰‡‚‡, Ë‰ÂÌËÙËˆË‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌË ‡‚‡ËË.
ÃÂÌË‰Ê˙˙Ú Ì‡ œÓÎÂ‚Ë ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡ (FDM) Â Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÓÌÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ HART, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËËÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÌË Ë ÔÓÏÂÌˇÌË Á‡ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ HART.
ÃÓÌËÚÓËÌ„˙Ú Ì‡ ŒÔÂ‡ˆËË Â ÒÓÙÚÛÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓ Ô‡‚Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡˘Ëˇ Á‡‚Ó‰ ÒÂ˘Û
ˆÂÎË Ë ÎËÏËÚË, Ë Ì‡ÒÓ˜‚‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ Í˙Ï ÔÓ·ÎÂÏÌËÚÂ ÁÓÌË.
¿Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Ì‡ œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Â ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Â Ò‡‚Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ò ÔÎ‡ÌË‡Ì‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Â‡ÎÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·Ë ÔÎ‡Ì˙Ú.
¡‡Î‡ÌÒ Ì‡ œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Â ÒÓÙÚÛÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ,
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ ‚ ‡ÙËÌÂËË Ë ıËÏË˜ÂÒÍË Á‡‚Ó‰Ë.
÷ˇÎÓÒÚÌËÚÂ ¡ËÁÌÂÒ –ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ Ú.Ì‡. ŒÒÌÓ‚ÌË œÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
Ì‡ œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ (KPI). «‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÁË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ ÌÂ‰‚ÛÒÏËÒÎÂÌË,
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌË, Ì‡‚ÂÏÂÌÌË Ë ÚÓ˜ÌË ‰‡ÌÌË Ë ‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌË
ÍÓÎÍÓ ‰Ó·Â Â ·ËÎ Â‡ÎËÁË‡Ì ·ËÁÌÂÒ ÔÎ‡Ì‡, Í‡ÚÓ ÒÂ Ë‰ÂÌËÙËˆË‡Ú Ë Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ.

ХАНИУЕЛ ЕООД, 1528 София, бул. „Христофор Колумб“№ 64, СЕЦ - ЛС 1
тел.: 02/ 40 20 900, факс: 02/ 40 20 990www51.honeywell.com/bulgaria/index.html
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œË ıË„ËÂÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË
‚Ó‰Â˘Ë Ò‡ ÌËÒÍËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë
Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
’‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ Ë
ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ËÏ‡Ú ÔÓˆÂÒË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡Ú ıË„ËÂÌÌÓÒÚ, Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ. «‡ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ˜Â Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚Î‡„‡Ú ‚ ÚÂÁË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ÒÚÓ„
ÍÓÌÚÓÎ. œË ıË„ËÂÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ Ó˜‡Í‚‡Ú ÓÒ‚ÂÌ ÌËÒÍË ‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Ò˙˘Ó Ë ÎÂÒÌ‡ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘‡ Ì‡ ıË„ËÂÌÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ¬
Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë „Ó‚ÓËÏ Á‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ò˙„Î‡ÒÌÓ 3 ¿Ò‡ÌËÚ‡ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú, FDA, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ EHEDG.
‘ËÏ‡ Lutz Pumpen GmbH, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ì‡ ÓÚ
≈‚ÓÚÂı ŒŒƒ Á‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÌÓ‚‡Ú‡ ‚‡ÂÎÌ‡
ÔÓÏÔ‡ ¬70 Sanitary, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ Ë ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. ¬ÒË˜ÍË
‚ÎËÁ‡˘Ë ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ˜‡ÒÚË Ò‡
ÓÚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡Ú‡ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡ 1.4571/1.4404,
Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡
3¿/FDA ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡
ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
PTFE Ë ÂÎ‡ÒÚÓÏÂË EPDM.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÌÛÊ‰‡ Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ˜ÂÎÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ‚
ÓÚ‚ÓÂÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ËÎË
Á‡Ú‚ÓÂÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ, Ò˙Ò
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓ‰·‡ÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚ‡
ÔÛÊËÌË. ¬Ó‰Â˘ ÔË ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Â ıË„ËÂÌÌËˇÚ ‡ÒÔÂÍÚ. ¬ ˜‡ÒÚËÚÂ, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ‚ ‰ÓÒÂ„ Ò ÙÎÛË‰‡, Ò‡
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ˙˜ÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÂÏË, ·ÂÁÂÁ·Ó‚Ë ‚˙ÁÍË.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ·Â‰Ì‡Ú‡ Ì‡ "Ï˙Ú‚Ë ÁÓÌË" ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌË
ÔÓ·ÎÂÏË Ò ·‡ÍÚÂËË ËÎË ‰. œË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ ˙˜ÌÓ ËÎË Ò ÔÓÏÓ˘ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Í‡ÚÓ ‚Ó‰Ì‡ ÒÚÛˇ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË, ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á„ÎÓ·ÂÌ‡ ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ. ¬ÒË˜ÍË ‰ÓÔË‡˘Ë ÙÎÛË‰‡ ˜‡ÒÚË Ò‡ ÎÂÒÌÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Ë Ó·ÓÁËÏË. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ·˙ÁÓ ÓÚ‚‡ˇ˘Ë ÒÂ ÚËÍÎ‡ÏÔÓ‚Ë ‚˙ÁÍË Ò˙„Î‡ÒÌÓ DIN 32676 Ë
Ú˙·ÌË ‚˙ÁÍË ÔÓ DIN 11851 ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇ ˘ÛˆÂÌ.
‘ËÏ‡ Lutz Pumpen GmbH ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Â¯ÂÌËˇ Í˙Ï ‚‡ÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡, Í‡ÚÓ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Ï‡ÍÛ˜Ë, Tri-clamp-‚Ë ‚˙ÁÍË Ë ‰.

43

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

»ÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË
Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ
Ë Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË
итиевите акумулатори се
наложиха не само за захранване на
портативните електронни устройства с неголяма постояннотокова
консумация, но вече сериозно навлизат и в сферата на приложение на
мощните акумулаторни батерии,
например за автомобили и свързване към алтернативни източници на
енергия. След първоначалното бързо
развитие на интегралните схеми
(ИС) за зареждането им, напоследък
едновременно с тяхното усъвършенстване се появяват и множество
нови видове с основно предназначение контрол на различни параметри
на акумулаторите за максимално безопасното им използване и съответно удължаване на експлоатационния
им срок. Вече съществуват и ИС, които могат да се използват за зареждане на различни видове акумулатори, както и такива за осигуряване и
на други функции по захранването на
устройствата. Статията е посветена на всички тези разновидности,
като дадените примери са на ИС,
представени на пазара след 1 януари 2010 г.
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Зареждане
на литиеви
акумулатори
Съществуват много разновидности на
литиевите акумулатори – литиево-йонни
(Li-ion), литиево-полимерни (Li-poly), литиево-желязно-фосфатни
(LiFePO4), литиево-кобалтови (LCО), литиево-манганови (LMO),
литиево-танталови, Фиг. 1.
ниобиево-литиеви и
литево-ванадиеви, подробности за
които могат да бъдат намерени в
статията „Литиеви акумулатори“,
публикувана в сп. Енерджи ревю, бр.
1/2011. Реално практическо приложение засега имат първите (Li-ion) и
независимо от някои различия в химичния състав на електродите и
електролита им, притежават обобщаващата зарядна характеристика
на фиг. 1.
При силно разреден акумулатор
зареждането започва с предварителен заряд със сравнително малък
ток и при достигане на определено
напрежение става превключване за
зареждане с основния ток с типич-

Източник: ST Microelectronics

À

Стефан Куцаров

ни стойности 0,5 С-1 С (С е капацитетът на акумулатора). Сега напрежението нараства практически по
линеен закон и при достигане на 4
V (за една клетка) продължава бавно да нараства до достигане на максималното напрежение. С това
завършва етапът на зареждане с
неизменен ток, при който в акумулатора е натрупан около 85% от
максимално възможния заряд С.
Следва подаване от зарядното устройство на неизменно напрежение
(максималното), при което зарядният ток започва да намалява и при
достигане до няколко процента от
основния, акумулаторът е напълно
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Фиг. 2.

а

Източник: Fairchild Semiconductor

б

зареден и зареждането се прекратява. Този тип зареждане се означава
като СС/СV от Constant Current/
Constant Voltage. Ако акумулаторът
не се изключи от зарядното устройство, той започва бавно да се саморазрежда и по тази причина в
някои ИС е предвидена възможност
за периодично дозареждане, което
започва при намаляване на напрежението до определена стойност.
Освен това практически всички ИС
имат и допълнителен таймер, който прекратява зареждането след
изтичане на определено време – то
може да е преди достигане на споменатия ток или след това, ако по
някакви причини зареждането не е
спряло. Трябва да се има предвид, че
не са рядкост устройствата за
бърз заряд без режим на неизменно
напрежение, т. е. зареждането се
прекратява преди пълното зареждане на акумулатора, което означава
и по-бързото му изтощаване.
Принцип на действие на ИС. В
зависимост от него има два вида
ИС. Първата са линейните (Linear
Battery Charger) с опростена структура на фиг. 2а. Постоянното входно напрежение постъпва на вход
VCH, като през ключа SWC от регулиращия блок REG и управляващия
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блок CNTR се осигурява на акумулатора неизменен заряден ток ICH или
неизменно напрежение. Големината
на ICH се задава чрез външния резистор RI, свързан към вход SETI, а нормалната работа на REG се осигурява от източника на опорно напрежение REF. На вход TIME на CNTR се
свързва външен кондензатор С, когато трябва да се зададе времето
на зареждане. За нормалната работа на акумулатора температурата
му трябва да е в определени граници и затова е необходимо измерването й. То се прави чрез термистора Rt, поставен максимално близко
или залепен на акумулатора, а
твърде често вграден в него. В каталога на ИС се отбелязват необходимите параметри на термистора. На изход CHG се получава логическо ниво (0 или 1 в зависимост
от ИС) за индикация на процеса на
зареждане. Изход РОК е за индикация чрез логическо ниво на наличието на напрежението VCH. Изходът
FLT „съобщава“, когато зареждането е прекратено от таймер в ИС
преди акумулаторът да е напълно
зареден. Последните три изхода не
са задължителни за всички ИС. Дадената с прекъсната линия част от
схемата е за ИС с възможност за

осигуряване на постоянното входно напрежение от USB порта на
друго устройство. В някои ИС има
единствен вход VIN , като изборът
какво напрежение ще се използва, се
прави чрез логически сигнал на управляващ вход, означен например с
AC/USB.
Вторият вид са ключовите ИС за
зареждане (Switching Battery Charger),
чието сравнение с линейните е аналогично на това между линейните и
ключовите стабилизатори на постоянно напрежение. Типичната
структура на ИС от този вид заедно с необходимите външни елементи е дадена на фиг. 2б. Входното
постоянно напрежение постъпва на
вход VBUS, а кондензаторът CIN спира променливите съставки от работата на ключовия стабилизатор.
Той е образуван от транзисторите
Q1 и Q2, генератора на импулси
PWM MODULATOR и външно свързаните L1 и COUT, като осигурява постоянно напрежение на вход VOUТ
за работата на зарядния блок СС and
CV Battery Charger, свързан при зареждане през извод VBAT към акумулатора Battery. Със сини стрелки е
показана посоката на тока. Същевременно ключовият стабилизатор
осигурява и захранващо напрежение
на товара SYSTEM LOAD. При разреждане на акумулатора токът от
него преминава през "IDEAL" DIODE
(транзисторът Q3 е поставен вместо диод за получаване на по-малък
пад на напрежение) и от извод VOUT
достига до товара. Външният транзистор Q4 се поставя само, когато
токът през товара е по-голям от
максималния на диода в ИС. Основната особеност на тази схема, която не е задължителна, но се използва често е, че товарът може да се
захранва дори при липса на акумулатор, например GSM апарат работи
при свързване към адаптор дори при
липса на акумулатор. Конкретната
блокова схема се управлява чрез интерфейса I2C за задаване на желаните параметри на целия процес на
зареждане, но има много ИС с други
начини за управление, например на
специални входове се подават команди от микропроцесор. Все още наймасово разпространени са ИС със
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Таблица 1. ИС за зареждане на Li-ion и Li-poly акумулатори с една клетка.
1

A D P5065

A n a lo g D e v ic e s

2

APM8601

D io d e s I n c o r p o r a t e d

4,15-7 (40; [28]

4 ,2 (7 ,5 );[3 ]

1

Ëèíååí (AC,USB)

-

3

IS L 9 2 3 0

I n t e r s il

4 ,3 -6 ,2 5 [6 ,6 ]

4 ,2 (4 ,3 6 );[3 ]

1 ,5 (1 ,5 )

Ëèíååí (ÀÑ)

(4 9 )

-40¸+85 (155); [3x3x0,9]

4

M CP73830

Microchip

3 ,7 5 -6 (3 ,3 )

4 ,2 (4 ,2 5

1 (0 ,5 )

Ëèíååí (ÀÑ)

3 (100)

-40¸+85 (150); [2x2x0,8]

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V BAT,V (OV Bat,V )
[V BATm in,V ]
4 ,2 ;(5 ,4 2 ) [3 ]

IC H , A
(I Q , m A )
1,25 (15)

Â è ä (Â õî ä î â å )
V T R ,V (IT R ,m A )
[È í ò å ð ô å é ñ ]
Êëþ÷îâ (AC/USB); [I2C]
2 ,5 ; (2 0 )

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(T S H D N ,o C ) [Ð à ç ì å ð è , m m ]
TJ = -40¸+125 (140)

V C H ,V ; ( V C H m in ,V ) ;
[O V C H ,V ]
4-5,5; (2,35); [12]

¹

-4 0 ¸ + 8 5 [3 ,0 5 x 3 ,0 5 x 0 ,6 3 ]

5

M CP73838

Microchip

UBAT+0,3¸6 (4,15)

4 ,2 ;4 ,3 5 ; 4 ,4 ;4 ,5

1 (1 ,9 )

Ëèíååí (AC/USB)

(0 ,1 I C H )

-40¸+125 (150); [3x3x0,9]

6

M P2611

MPS (Monolithic Power Systems)

4,5-6 (24)

-

-

Êëþ÷îâ (AC/USB)

-

[3 x 4 ]
-20¸+85 (120);[3,1x3,1x1]

7

MP26075

MPS (Monolithic Power Systems)

5 ; (2 ) [6 ,3 ]

4 ,2 (4 ,3 5 )

1

Ëèíååí (ÀÑ)

2,1 (100)

8

L6924D

ST Microelectronics

2,5-12 (4)

4 ,1 ;4 ,2

0 ,9 7 5 (1 ,8 )

Ëèíååí (AC/USB)

3 ,0 3 (3 5 -4 9 )

TJ = -40¸+125 [3x3x0,9]

9

bq24165

Texas Instruments

4,2-10 (3,5); [10,5]

4 ,0 6 ;4 ,2 [3 ]

2,5 (15)

Êëþ÷îâ (AC/USB)

-

-40¸+85 (165); [2,8x2,8x0,325]

10

Si9731

V is h a y S ilic o n ix

3-12 (2,6); [12,8]

4,1; 4,2 (4,95); [3,24]

0 ,6 (1 )

Ëèíååí (ÀÑ)

-

-40¸+85 (130); [5x4,4x1]

задаване на значителна част от
параметрите чрез свързване на резистори между специални изводи и
маса, като в каталозите задължително се дават необходимите формули за изчисление. Не са редки и
случаите на задаване на 2 или 3
стойности на параметър чрез просто свързване на извод, например
към маса, към входното напрежение
или оставяне свободен.
ИС за акумулатори с една клетка (Single Cell Charger). Примери за
тях с основните им параметри са
дадени в табл. 1. С VСН е означено
входното постоянно напрежение,
VCHmin е допустимата му минимална стойност (в много случаи при напрежение под нея ИС се изключва) и
ОVСН e максималното напрежение,
при което става задължително изключване. Вход АС означава, че VСН
се подава от адаптор, а входът USB
вече бе споменат. При всяка ИС
трябва да се обръща внимание за коя
разновидност на USB стандарта тя
е предназначена, тъй като това
определя максималния ток на входа.
С VВАТ е означено напрежението, до
което се зарежда акумулаторът,
като в някои ИС то е с фиксирана
стойност, а в други може да се установява на 4,1 V и 4,2 V, например
чрез логическо ниво на специален
извод на ИС. Максималното безопасно напрежение на изхода за свързване на акумулатора е OVBat, а VBATmin
е минималното напрежение, до което акумулаторът може да се разрежда и при достигането му захранваното устройство обикновено се
изключва. Максималният ток на зареждане на акумулатора е ICH , но
реалният ток се задава за всяко
конкретно приложение по един от
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споменатите начини. Стойностите
в таблицата са при задаване на входното напрежение от адаптор, докато при работа с USB порт те са помалки в съответствие с максималния ток, осигуряван от съответния
вариант на стандарта. С IQ е означен консумираният от ИС ток, VTR е
напрежението, от което започва
предварителният заряд (Trickle
Threshold) и ITR е токът при този
заряд. За ИС, в които този ток може
да се задава с външен резистор, в
таблицата е максималната му стойност. Напрежение на акумулатора
равно или по-малко от VTR означава,
че той е напълно разреден и може да
се повреди, ако започне да се зарежда с ICH. За избягване на това зареждането (както накратко вече бе споменато) започва със значително помалката стойност ITR и при достигане на определено напрежение
токът автоматично се превключва
на ICH.
Температурата TSHDN е на кристала (Die Temperature Limit) , при която зареждането се прекратява
поради опасност от повреда на ИС
поради прегряване. След намаляването й с 20-30 градуса (в някои каталози се указва и тази температура,
но тя не е дадена в таблиците) зареждането автоматично продължава. Съществуват ИС, в които вместо TSHDN или заедно с нея се задава
по-малката температура THOLD
(Thermal Foldback Threshold Temperature), при достигане на която зареждането продължава, но с всеки градус над нея токът за зареждане намалява с определен процент. Част
от ИС са снабдени с интерфейс, чрез
който се задават някои от величините при зареждане и се получават

изходящи данни за режима на работа, например когато зареждането
е спряло поради прегряване. Важно е
да се има предвид, че данните от
интерфейса са с предимство спрямо тези, зададени чрез външни елементи на ИС. Например чрез резистор е зададено зареждане със 700
mA, а чрез интерфейса с 500 mA –
валидна е последната стойност. С
TJ в последната колона е дадена работната температура на кристала,
а останалите стойности са за околната температура.
Особеност на ИС в ред 2 на табл.
1 е, че след TJ=100 °С токът на зареждане намалява с 5% при всяко увеличаване с 1 °С. Схемата в ред 3 има
два допълнителни входа за управляване на зареждането от микропроцесор, докато тази в ред 4 е с малка
постояннотокова консумация. Особеност на ИС в ред 5 е наличието
на 4 разновидности с дадените в
таблицата стойности на напрежението VВАТ и възможност освен с
термистор, температурата на акумулатора да се следи и с позистор.
Двете стойности на VВАТ на ИС в
ред 8 се избират чрез подходящо
свързване на един от изводите, а
токът ITR може да се задава чрез
външен резистор. Освен дадените
ИС в таблицата е добре да се спомене FAN54013UCX на фирмата
Fairchild, предназначена за същия тип
акумулатори, която работи на ключов принцип, осигурява ICH=1,25 A и
се управлява с интерфейса I2C.
ИС за акумулатори с две клетки (Dual Cell Charger). Често се предлагат серии от няколко ИС, част от
които са за акумулатори с една
клетка, а останалите – за две клетки. В табл. 2 са дадени основните
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Таблица 2. ИС за зареждане на Li-ion и Li-poly акумулатори с две клетки.
I n t e r s il

V C H ,V ; ( V C H m in ,V ) ;
[O V C H ,V ]
9-14 (3,6); [15]

Êëþ÷îâ (ÀÑ)

5 (2 0 0 )

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(T S H D N ,o C ) [Ð à ç ì å ð è , m m ]
-40¸+85 (140); [4x4]

2

LT3650-8.2

Linear Technology

1 1 ,5 -3 2 (8 ,7 ); [3 5 ]

8 ,2

2 (2 ,5 )

Êëþ÷îâ (ÀÑ)

5 ,6 5

-4 0 ¸ + 8 5 [3 x 3 x 0 ,7 5 ]

3

D S2778

M a x im

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

2x4,2 (2x4,47);[2x3]

(0,12)

Ëèíååí; (ÀÑ) [Äâóïðîâîäåí]

-

-2 0 ¸ + 7 5 [5 x 3 x 0 ,7 5 ]

4

M CP73862

Microchip

8,7-12 (8,8); [13,5]

8 ,2

1 ,2 (0 ,5 3 )

Ëèíååí;(ÀÑ)

5,6 (15,75,180)

-40¸+85 (155); [4x4]

¹

Ì î ä åë

1 I S L 9 2 2 0 A I R T Z -T

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V BAT,V (OV Bat,V )
[V BATm in,V ]
8 ,4

IC H , A
(I Q , m A )
2 (10)

Â è ä (Â õî ä î â å ) [È í ò å ð ô å é ñ ] V T R , V ( I T R , m A )

Таблица 3. ИС за зареждане на Li-ion и Li-poly акумулатори с повече от две клетки.
1

ISL88731

4,19; 8,4; 12,6; 16;8

IC H , A
(I Q , m A )
8 (3 )

Êëþ÷îâ; (ÀÑ) [SMBus]

(2 ,7 )

2

IS L 6 2 5 6

I n t e r s il (2 -4 )

7-25; (4,4) [17,64]

8,4; 12,6; 16,8

10 (1,4)

Êëþ÷îâ (ÀÑ)

-

(150); [10x3,98x1,5]

3

LTC4009-1

Linear Technology (1-4)

6 -2 8

2-28 (117%)

-

Êëþ÷îâ (ÀÑ)

-

-40¸+125 [4x4x0,75]

Ì î ä åë

V C H ,V ; ( V C H m in ,V ) ;
[O V C H ,V ]
8 -2 8 ; (2 ,5 )

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(T S H D N , o C ) [Ðà ç ì å ð è , m m ]
-10¸+100 [5x5]

Ï ð î è çâ î ä è ò åë
(á ð î é ê ëå ò ê è )
I n t e r s il (1 -4 )

¹

параметри на ИС за две клетки.
Особеност на тази в ред 1 е наличието на външен резистор, чрез който (заедно със съответния блок в
ИС) непрекъснато се следи токът на
зареждане. В ИС на ред 2 чрез резистор може да се задава максималният ток във входа. Дадената в ред 3
ИС има вградена система за защита на акумулатора, която прекъсва
зареждането му при входно постоянно напрежение извън определените граници, при ток на зареждане
над максимално допустимата стойност и при късо съединение. Освен
това се измерва зарядът на акумулатора и неговата температура,
данните за което се изпращат по
специфичен двупроводен интерфейс.
През него и с помощта на вградената EEPROM могат да се програмират значителна част от параметрите. Специфична особеност е, че
всеки екземпляр от ИС има идентификационен номер от 32-разредно
число. В ИС на ред 4 се задават три
стойности на тока ITR чрез подходящо свързване на специален извод.
ИС за акумулатори с повече от
две клетки. Като общо правило е,

V BAT,V (OV Bat,V )

Â è ä (Â õî ä î â å ) [È í ò å ð ô å é ñ ] V T R , V ( I T R , m A )

че тези ИС могат да зареждат акумулатори с различен брой клетки с
максимален брой 4, като три примера са дадени в табл. 3. Изборът на
VВАТ в ИС от ред 1 се прави чрез
интерфейса й заедно с тока на зареждане, като голямата му максимална стойност се осигурява от два
външни NMOS транзистора (последното се отнася и за ИС от ред 2).
Специфична особеност на ИС от ред
2 е възможността за работата й с
електрическата мрежа в самолети.
Изборът на броя на клетките се
прави чрез подходящо свързване на
специален извод. В ИС на ред 3 чрез
външни резистори се задават VBAT
(т. е. броят на клетките) и токът
на зареждане, чиято максимална
стойност I CH не е отбелязана в
таблицата като параметър, защото се определя от избора на два
външни NMOS транзистора. Стойността на напрежението OVBat е
със 17% по-голяма от VВАТ. Подобна
е LTC4009-2, но тя е за акумулатори
с 4,2-волтови клетки.
ИС за литиево-желязно-фосфатни акумулатори. Наименованието
им се дължи на химичния състав

(LiFePO4) на техния катод. Зарядната им характеристика е подобна на
тази на разгледаните литиеви акумулатори, като токът на предварителния заряд се препоръчва да е
между 10% и 20% от капацитета им.
Основната разлика е типичната
стойност от 3,3 V на VВАТ (в момента на прекратяване на заряда то
обикновено е 3,6 V), а сред предимствата са, че то остава практически неизменно, докато зарядът намалее до около 20% от максималния, че
безопасно могат да се разреждат до
1,8 V и че имат няколко хиляди цикъла заряд-разряд. Не трябва да се забравя и големият ток на разреждане
– типично до 5 пъти капацитета на
акумулатора, а импулсните стойности – до 10 пъти. Етапът на предварителен заряд не винаги съществува, т. е. дори при силно изтощен акумулатор някои ИС започват
зареждането му с нормалния ток. В
други напрежението VTR съществува, но завършването на предварителното зареждане се определя от
таймер (то трае около 30 минути).
В начина на задаване на част от параметрите чрез външни резистори

Дистрибутор на оборудване и материали от водещи
световни производители за монтаж, почистване и лакиране
на печатни платки - от производството на прототипи и
ремонт до високоскоростни автоматични линии
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Таблица 4. ИС за зареждане на литиево-желязно-фосфатни акумулатори.
1

LTC4098-3,6

Linear Technology

5 -3 8 (4 ,3 )

3 ,6 (6 ,3 5 )

IC H , A
(I Q , m A )
1,03 (15)

Êëþ÷îâ (AC/USB)

-

Ðàá . ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(T S H D N ,o C ) [Ð à ç ì å ð è , m m ]
-4 0 ¸ + 8 5 [4 x 3 x 0 ,7 5 ]

2

MCP73123

Microchip

4,2-6,5 (4,15)

3 ,6

1 (0 ,7 )

Ëèíååí (ÀÑ)

2 (0 ,1 I C H )

-40¸+85 (150); [3x3x0,9]

3

bq25105

Texas Instruments

2,1-15,5

3 ,6

1,33 (10)

Êëþ÷îâ (ÀÑ)

-

-4 0 ¸ + 8 5 [4 ,5 x 3 ,5 ]

Â õî ä î â å
(È í ò å ð ô å é ñ )

Ð àá î ò å í ò å ì ï .î á õ â à ò ,o Ñ
[Ðà ç ì å ð è , m m ]

AC

-4 0 ¸ + 8 5 [5 x 5 x 1 ]

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C H ,V ; ( V C H m in ,V ) ;

V BAT,V (OV Bat,V )

Â è ä (Â õî ä î â å )

V T R ,V (IT R ,m A )

Таблица 6. Комбинирани ИС.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C H ,V ; (IQ ,m A )

À êóì óëàò îð

Êë þ ÷ î â è
ñ ò àá è ë è ç à ò î ð è

1

A S3605

Austriamicrosystems

3- 5,5 (0,195)

L i-io n

1 (0 ,6 -3 ,4 V / 0 ,5 A )

L i-io n
L i-io n L i-p o ly

2

A S3606

Austriamicrosystems

3

API9221

D io d e s I n c o r p o r a t e d

4

LTC3553-2

Linear Technology

2 ,7 -5 ,5
4,5-6,7(AC)
4 ,5 -5 ,3 (U S B ) (0 ,3 8 )
4 ,3 5 -5 ,5 (0 ,3 )

5

LTC3558

Linear Technology

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

6

LP3974

N a t io n a l S e m ic o n d u c t o r

4 ,5 -7 ,5

Ë è í å é í è ñ ò àá è ë è ç à ò î ð è

3(0,61-3,3V/700mA)

4(1,8-3,35V/150mA)
2 (1 ,8 -3 ,3 5 V / 2 5 0 m A )
1(1,8 èëè 3V/20mA) 1(2,5V/10mA)
3(1,2-3,5V/150mA) 1(2,7V/100mA)

U SB

-4 0 ¸ + 8 5 [5 x 5 x 0 ,9 ]

-

1(4,94V/10mA)

AC/USB

-4 0 ¸ + 8 5 [4 ,0 5 x 3 ,0 5 x 0 ,6 5 ]

L i-io n L i-p o ly

1 (2 ,7 -5 ,5 V / 2 0 0 m A )

1(1,65-5,5V/150mA)

U SB

-4 0 ¸ + 8 5 [3 x 3 x 0 ,7 5 ]

L i-io n

2 (2 ,7 -4 ,2 V / 4 0 0 m A )

7x300mA; 2x450mA 2x150mA;
2x150mA 1x50mA; 2x10mA

U SB

L i-io n L i-p o ly

2 x 1 A 2 x 0 ,8 A

Таблица 5. Универсални ИС за зареждане.
¹

Ì î ä åë

1 LT3652HV
2 LTM8062A

Ï ðîèçâ îä è ò åë
L in e a r
Technology
L in e a r
Technology

3

MAX8713

M A X IM

4

bq24650

Texas
I n s tru m e n ts

V C H ,V ; (V C H m in ,V ); V BAT,V (OV Bat,V ) ICH, A Â èä (Â õîäîâå) Ðàá .ò å ì ï .î á õ â .,o Ñ
[O V C H ,V ]
[V BATm in,V ]
(I Q , m A ) [È í ò å ð ô å é ñ ]
[Ð -ð è , m m ]
Ê
ë
þ
÷
î
â
T
J = -40¸+125
4 ,9 5 -3 4 (7 ,5 ); [3 5 ]
3 ,3 (1 ,2 ); [3 ]
2 (2 ,5 )
(AC;SP)
[4 ,1 x 3 ,1 x 0 ,8 6 ]
TJ = -40¸+125
4 ,9 5 -3 2 (7 ,5 ); [3 5 ]
3 ,3 (2 ,7 )
2
Ëèíååí (ÀÑ)
[15x9x4,32]
Êëþ÷îâ (ÀÑ)
7 ,5 -2 8 (7 )
4 ,0 9 6 (3 ,1 )
2 (2 ,7 )
4
0
¸
+ 8 5 [4 x 4 x 0 ,7 5 ]
[S M B u s ]
Ê
ë
þ
÷
î
â
T
J = -40¸+125
5 -2 8 (3 ,8 5 ); [3 2 ]
2 ,1 (1 ,2 )
(2 )
(AC/SP)
[3 ,5 x 3 ,5 x 1 ]

няма принципна разлика от вече разгледаните. В табл. 4 са дадени примери за ИС. Особеност на ИС от ред
1 е възможността чрез логически
сигнали на три входа да се задават
типични стойности 96 mА
(1xMode), 473 mA (5xMode) и 883 mA
(10 x Mode) на тока от VCH, докато
тази в ред 2 има разновидност
МСР73223 с подобни параметри, но
за зареждане на акумулатори с две
клетки.

Универсални ИС
Наименованието им (Multichemistry Charger) е поради възможността за зареждане на различни видове акумулатори (Li-ion, Li-poly,
LiFePO4, оловни), като кривата на
зареждане е дадената на фиг.1. Сред
характерните им особености са
широкият обхват на V СН, който
позволява зареждането на автомобилни акумулатори и такива за електрически инструменти, и задаването на напреженията VCH и VBAT чрез
външни делители, свързвани съответно към изводи с опорни напрежения VSHDN и V FB. Чрез друг резистор се задава стойността на тока
на зареждане. Съществуват и ИС, в
които всички тези величини се задават чрез интерфейс. Част от ИС
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могат да се захранват и с постоянно напрежение от слънчеви панели
(SP). Зарядът се прекратява при достигане до определена стойност на
тока на зареждане или времето на
заряд се задава чрез външен кондензатор, а като параметър tTIMER е
препоръчваната му максимална
стойност. В табл. 5 са дадени примери за универсални ИС, като тази
в ред 1 автоматично се включва в
режим на предварителен заряд при
изтощен акумулатор и установява
ток на зареждане 15% от зададения. Схемата на ред 2 може да зарежда акумулатори с напрежение до
18,8 V. Задаването на част от основните параметри в ИС на ред 3
се извършва чрез интерфейса, като
напрежението VВАТ се установява
до 19,2 V със стъпка 16 mV. Подобно е положението с тока на зареждане, който се задава със стъпка 32
mA. Дадената в ред 4 ИС може да
зарежда акумулатори с напрежение
между 2,1 V и 26 V. Токът й ICH не се
дава като параметър, тъй като се
определя от два външни NMOS
транзистора.

AC/USB

-4 0 ¸ + 8 5 [3 x 3 ]
(I 2 C )

[4 ,0 2 x 4 ,0 2 x 0 ,6 5 ]

освен за зареждане на акумулатор с
една клетка се използват и да осигуряват стабилизираните постоянни
напрежения на различни блокове в
апаратурите, което означава намаляване на общия брой на използваните ИС. В общия случай част от тези
напрежения се осигуряват от линейни стабилизатори, а останалата
част – от ключови стабилизатори.
Част от стабилизаторите са с
фиксирани напрежения, а на другите
се задават в определени граници.
Същевременно ИС имат и изход за
нестабилизирано напрежение VOUT за
захранване на други блокове. Основното им предназначение е за портативни устройства. В каталозите се
дават типични схеми за свързване
на всяко от осигуряваните напрежения.
В табл. 6 са дадени примери за
комбинирани ИС. Тази в ред 1
съдържа и нискочестотен усилвател
с мощност 0,5 W, както и програмируеми източници на ток (три по 40
mA и два по 160 mA). Схемата в ред
2 има допълнителен драйвер 30 V/
20 mA за светодиодна подсветка на
дисплеи. За най-новата ИС в последния ред има само кратки каталожни данни, които са отразени в таблицата. Тя има и вграден блок на
часовник за астрономическо време
(Real Time Clock).

Комбинирани ИС

ИС за следене
на състоянието на
акумулатори

Носят това наименование (Power
Management Unit) поради факта, че

Независимо от наличието в някои
ИС за зареждане на акумулатори на
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Таблица 7. ИС за контрол на количеството заряд

F r e e s c a le

À ê ó ì óë à ò î ð
(È ç ì å ð â à í è â å ë è ÷ è í è )
Àâòîìîáèëåí (Q; U; t°)

(L I N 2 .1 )

Ð àá . ò å ì ï .î á õ â à ò ,o Ñ
(T S H D N ,o C ) [Ð à ç ì å ð è ,m m ]
-40¸+125; (165) [7x7x0,85]

2

IS L 6 2 9 5

I n t e r s il

1 L i-io n (Q ; U ; t ° )

2 ,8 -7 (2 ,7 5 m a x ) [0 ,0 8 5 ]

0 ,5 m a x (± 0 ,5 )

(I 2 C ; S M B u s )

-2 0 ¸ + 8 5 ; [4 ,4 x 3 x 1 ,1 ]

3

LTC2941-1I

Linear Technology

1 L i-io n (Q )

2,7-5,5 (2,6); [0,07]

0 ,0 8 5 m a x (± 1 m a x ); [2 ]

-4 0 ¸ + 8 5 ; [3 x 2 x 0 ,7 5 ]

4

LTC2942I

Linear Technology

1 L i-io n (Q ; U ; t ° )

2 ,7 -5 ,5 [0 ,3 5 ]

0 ,0 8 5 m a x (± 1 m a x )

U V (I 2 C ; S M B u s ; S C I ; S P I )
MaxQ; MinQ; OV; UV;
T m a x (I 2 C ; S M B u s )

¹

Ì î ä åë

1 MM912I637AM2EP

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V C H ,V ( V C H m i n ,V )
[ I Q ,m A )
3 ,5 -2 8 [2 5 ]

q L S B ,m A h ( T C E ,% )
[ I m a x ,A ]
(± 0 ,5 )

Ç à ù è ò è (È í ò å ð ô å é ñ è )

-4 0 ¸ + 8 5 ; [3 x 2 x 0 ,7 5 ]

MAX17047

M A X IM

1 L i-io n (Q ; U ; t ° )

2 ,5 -4 ,5 {0 ,0 2 5 ]

2,44.10-4Qmax (±0,5)

U V (I 2 C )

-4 0 ¸ + 8 5 ; [3 x 3 ]

STC3105

ST Microelectronics

1 L i-io n (Q ; U )

2 ,7 -5 ,5 (2 ,6 ); [0 ,1 ]

0 ,2

-4 0 ¸ + 8 5 ; [3 x 2 x 0 ,7 5 ]

7

b q 28550

Texas Instruments

1 L i-io n (Q ; U ; t ° )

2,7-5,5 [0,141]

0 ,1 1 [2 ,5 ]

U V ;M in Q (I 2 C )
SC; OCC; OCD; OV; UV;
T m a x (S M B u s )
Източник: Linear Technology

5
6

Фиг. 3.

блокове с подобно предназначение,
на пазара се предлагат множество
самостоятелни ИС.
Контрол на количеството заряд (Battery Gauge). Измерването на
количеството електричество, което се въвежда при зареждане или извежда при разреждане на акумулаторите се основава на известната от
електротехниката зависимост, че
електрическият заряд Q се получава чрез интегриране на тока във
времето, като използваните измервателни единици са кулон (С) и mAh
с връзка между тях 1 mAh = 3,6 C. В

реалните системи за измерване на
Q интегрирането се замества с
измерване на тока през достатъчно кратки интервали от време (в
използваните за целта ИС те са
около 1 s), докато самият ток се
измерва чрез напрежението върху
нискоомен резистор RQ. Чрез аналоговоцифров преобразувател (АЦП)
стойността на напрежението се
превръща в двоично число, което се
записва в регистър, чието съдържание във всеки момент от времето
съответства на Q. Типичното време за измерването на напрежение-

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

ERSA
ÑÒÀÍÖÈß ÇÀ ÇÀÏÎßÂÀÍÅ i-CON
åíåðãîñïåñòÿâàùà òåõíîëîãèÿ
standby ðåæèì
ïðîãðàìèðàíå ïðåç PC èëè
ñ äâà ôóíêöèîíàëíè áóòîíà
ôóíêöèÿ çàêëþ÷âàíå íà êëàâèàòóðàòà
3 ôèêñèðàíè òåìïåðàòóðè
3 åíåðãèéíè íèâà íà ðàáîòà
âãðàäåíî ìåíþ çà êàëèáðèðàíå
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Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

EKRA
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÀÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ
ïðèíòåðè çà ïå÷àò íà ñïîÿâàùà
ïàñòà ñ 2½ D êîíòðîë íà ïðîöåñà
ïðèíòåðè çà ïå÷àò íà ñëúí÷åâè
ïàíåëè
ìàøèíè çà ãðàâèðàíå è åòèêèðàíå
ìàøèíè çà äåïàíåëèçèðàíå
àâòîìàòèçèðàíè òðàíñïîðòíè
ñèñòåìè

-4 0 ¸ + 8 5 ; [4 x 2 ,5 ]

то и записа не надхвърля 20 ms. Данните от регистъра се извеждат
чрез някой от стандартните интерфейси. В каталозите на някои
ИС се отбелязва стойността qLSB
на количеството заряд, съответстващо на младшия разред на числото. То е с фиксирана стойност
при ИС с вграден RQ, а при тези с
външен резистор се задава чрез
съпротивлението му. Освен Q обикновено ИС измерват още напрежението на акумулатора и температурата на кристала на ИС или на
акумулатора.
Съществена особеност на ИС са
вградените защити, които могат
да бъдат от късо съединение във
веригата на акумулатора (Short
Circuit) SC, максимален заряд
(Maximal Charge) MaxQ, минимален
заряд (Minimal Charge) MinQ, ток на
зареждане
над
допустимия
(Overcurrent Charge) OCC и аналогично при разреждане (Overcurrent
Discharge) OCD, напрежение на акумулатора над максимално допусти-

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

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

VISCOM
ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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Таблица 8. Осигурявани аларми от ИС
ÈÑ

Ì èí.
íàïðåæ åíèå

Ì à êñ .
íàïðåæ åíèå

Ì à êñ .
ò åì ïåðàò óðà

A D 8280

x

x

x

ATA 6 8 7 0

x

M A X 11080

x

b q 77910

x

Ì à êñ . ò î ê í à
ð àçð å æ ä àí å

Ï ð è çàð ÿ ä

Ï ð è ð àçð ÿ ä

x

x

x

x
x

bq294502

x

bq294602

x

мото (Overvoltage) OV, под минимално допустимото (Undervoltage, OverDischarge) UV и достигане на максималната температура на кристала Tmax. Пример за свързването на
ИС за контрол на количеството
заряд към ИС за зареждане е даден
на фиг. 3.
В табл. 7 са дадени примери за
ИС, като ТСЕ е относителната
грешка при измерване на Q. Единствената ИС с вграден RQ е тази в
ред 3, докато останалите са с
външен резистор. Схемата в ред 1
съдържа два чипа, монтирани един
до друг – за аналоговата част и
вграденото микропроцесорно управление с необходимите памети. За
ИС в ред 3 дадената в таблицата
стойност на qLSB е най-голямата –
чрез програмиране тя може да се
променя между qLSB/128 и 127qLSB/
128 със стъпка qLSB/128. За ИС с
външен резистор в каталозите се
дава формула за изчисляване на qLSB
в зависимост от съпротивлението
му. Схемата в ред 5 работи по спе-
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циален алгоритъм, който рязко намалява грешката в измерваните
величини. Дадената в ред 6 ИС може
да измерва Q до 7300 mAh, докато
тази в последния ред е до 7200 mAh.
Сред последните новости е предназначената за следене на състоянието на автомобилни акумулатори ZSSC1856 на германския производител ZMDI, в разработката активна роля има българският развоен център ZMD Eastern Europe. Тази
ИС съдържа два 18-разредни АЦП,
като единият следи тока на акумулатора, а другият – неговото напрежение и температура. Измерванията се правят и при неработещ двигател за оценка на саморазряда на
акумулатора, например когато автомобилът продължително време
не се използва. Чрез специализиран
вграден микроконтролер се оценява количеството заряд на акумулатора и неговото състояние. В ИС е
вграден и блок за работа с вариантите 1.3, 2.0 и 2.1 на интерфейса
LIN.

Контрол на напрежението на
всяка клетка. Категорията ИС от
този тип е предназначена за измерване на напрежението на всяка
клетка на Li-ion акумулатори, което се прави много точно чрез използването на многоразредни АЦП.
В някои ИС се ползва един, който
чрез мултиплексор се превключва
към всяка от клетките, а други
имат отделен АЦП за всяка клетка. Може да се измерва напрежението на акумулатори с една клетка
(bq294602 на TI), с три клетки
(bq294502), с 3 до 6 клетки
(AD8280 на AD), само с 6 клетки
(ATA6870 на Atmel), с 4 до 10 клетки (bq77910 отново на TI) и до 12
клетки (MAX11080 на MAXIM). Освен напрежения две от ИС (AD8280
и АТА6870) могат чрез външни
термистори да измерват и две
температури. Основната цел на
всички измервания е да се подаде
алармен сигнал известно време
след достигане на критичната
стойност на следената величина.
Времето обикновено е фиксирано
на няколко секунди, но в МАХ11080
може да се задава чрез външен кондензатор между 3 ms и 3,32 s. Самият сигнал е подходящо логическо ниво на съответен извод на ИС
или се подава чрез интерфейс.
В таблица 8 са дадени величините, при достигането на чиито критични стойности се получава аларма.
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–‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË
‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
ÏÓ‰ÛÎË
Осигуряват свободна топология на мрежата и намаляват
разходите за окабеляване

–

‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ (ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË)
‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË Ì‡ÏË‡Ú
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÏÂÊË Ë ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Â‰Ëˆ‡
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË,
ÍÓËÚÓ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú ‚ÂÏÂ Á‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„, ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡Ú ÔÎ‡ÌË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ‡ÁıÓ‰Ë
Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ.
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Независими операции
в отдалечени възли
–‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
ÏÓ‰ÛÎË (remote I/O, distributed I/O)
Ò ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË ‚˙ÁÎË. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÎÓÍ‡ÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ËÚÂ ‚ Úˇı ‰‡ÌÌË, ÍÓÂÚÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌËˇ
ÚÓ‚‡ Ì‡ DCS, PLC ËÎË SCADA ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ

‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËˇÚ ÍÓÌÚÓÎÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÌÂÒÂ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Á‡˘ËÚÂÌÓÒÚ ÓÚ ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë,
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ ËÎË
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë. ŒÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ
Ò ÏÓ‰ÛÎÌ‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÂˆËÁÌ‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ
Ë ÎÂÒÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê.
ŒÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌËÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
ÏÓ‰ÛÎË Ô‡‚ˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ú‡·Î‡ Ë ÍÎÂÏÌË
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ÍÛÚËË. “‡ÁË ÏÓ‰ÂÌ‡ Ë ËÌÚÛËÚË‚Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‰‡Ú˜ËˆË Ë Á‡‰‚ËÊÍË, ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ı‡‰ÛÂ
Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÓÚÔ‡‰‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÂ‚ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰Û Ô˙‚ÓÚÓ ÌË‚Ó
ÍÎÂÏË ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓÚÓ Ú‡·ÎÓ
ËÎË ÍÎÂÏÌ‡Ú‡ ÍÛÚËˇ Ë ÍÓÌÚÓÎÂ‡, ÍÓÂÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
‡ÁıÓ‰ËÚÂ ‚ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò ÍÓÌÚÓÎÂË, ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÏˇÒÚÓ, Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÚÛ‰.

Функционални
характеристики на
разпределените I/O
»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÎÂ‰ˇÚ Ë Á‡ÔËÒ‚‡Ú ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÒÂÌÁÓË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË, Ò‚˙Á‡ÌË
Í˙Ï Úˇı, Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë Ë‰ÂÌÚËÙËˆË-
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‡Ú ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇÚ‡ ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚË. œÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ËÎË ÔË
ÔÓËÒÍ‚‡ÌÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ Í˙Ï ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË ÍÎËÂÌÚË. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Ë ÙÛÌÍˆËË Á‡ Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ - ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‚Âˇ‚‡Ú Ò‚ÓˇÚ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë ‰ÓÍÎ‡‰‚‡Ú ‰‡ÌÌËÚÂ ‚ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ÒÂ‰‡. ¬„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ËÏ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ÒÔÓÏ‡„‡ ‰‡ ÒÂ Ò‚Â‰Â ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÔÂÒÚÓÈ. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ÔÓÏÌˇÚ
‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë Ò˙·Ë‡Ú ‡·ÓÚÌË
‰‡ÌÌË, Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡Ú ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
Ô‡„Ó‚Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Ì‡ÔËÏÂ Á‡
·ÓÈ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ, Á‡ ‚ÂÏÂ‚Ë
ËÌÚÂ‚‡Î ËÎË ËÁÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÓÚ „‡ÌËˆËÚÂ. ƒ‡ÌÌËÚÂ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË
ÔÓ ‚ÒˇÍÓ ‚ÂÏÂ.

Вградена разпределена
интелигентност
Î˛˜Ó‚‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
ÏÓ‰ÛÎË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÔÂË‡ÌÂ Ò ‚ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË Ë ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ÒÔÓÂ‰
‚Ë‰‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ë ÍÓÌÚÓÎÌ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ÌÛÊÌ‡ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ. ŒÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌËÚÂ I/O ÏÓ‰ÛÎË ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÒÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ
˜ÂÁ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ (Ì‡·Î˛‰‡‚‡˘Ë ÍÓÌÚÓÎÌË ÒËÒÚÂÏË), ÌÓ Ë
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÌÚÓÎ˙Ú "Ì‡ ÏˇÒÚÓ" ÒÂ Â‡ÎËÁË‡
‰ÓË ‡ÍÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Ë.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡
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Ì‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÚÛ‰ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÒÍ‡ ÓÚ „Â¯ÍË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ
ÔÓˆÂÒ.
‘ÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‚ÍÎ˛˜‚‡
Ó˘Â ‡·ÓÚÌË Ú‡ÈÏÂË Ë ·Óˇ˜Ë Á‡
‚ÒˇÍ‡ ‚ıÓ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡, ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡
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‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ë ‡Î‡ÏË. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ‡Ú ‚„‡‰ÂÌË
ÙÛÌÍˆËË Á‡ ‡ÌÌÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ, ÍÓËÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚‡ËËÚÂ.
œÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇÚ‡
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú: Á‡ı‡Ì‚‡˘Ó
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ËÁ‚˙Ì ·ÂÁÓÔ‡ÒÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
(ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ
Í‡·ÂÎ
ËÎË
ÎÓ¯Ó
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ); ËÁÎËÁ‡ÌÂ
ËÁ‚˙Ì Á‡‰‡‰ÂÌËˇ ËÌÚÂ‚‡Î (‚ÂÏÂ‚Ë ËÎË ·ÓÈ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÓÔÂ‡ˆËË) Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ,
ÍÓÂÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÌÒÔÂÍÚË‡ÌÂ Ë ‰.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË ‚ıÓ‰ÌÓËÁıÓ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÏÂ‚‡Ú Á‡Í˙ÒÌÂÌËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡

‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÒË„Ì‡Î‡ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ
‰Ó ÏËÎËÒÂÍÛÌ‰Ë. Ó„‡ÚÓ ÒÂ Ì‡‰‚Ë¯Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡, ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ÏÓ‰ÛÎ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡, ˜Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Â Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÌËÒÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ËÎË ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
ŒÒ‚ÂÌ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ Ë ‡Î‡ÏË,
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ ‚ıÓ‰Ó‚Â ËÏ‡Ú ‚„‡‰ÂÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ (Ì‡ÔËÏÂ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ) Ë
ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ (Ì‡ÔËÏÂ Á‡ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡‚‡ÌÂ, ˜Â ‰‡‰ÂÌ‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ÔÓ-·˙ÁÓ ÓÚ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ).

Взаимодействие с
управляващата система
¬ Â¯ÂÌËˇÚ‡ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ò ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË
‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÌˇÏ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌË ÍÓÌÚÓÎË‡˘Ë ÙÛÌÍˆËË. ÕÂÈÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë Ò‡ Ò‚Â‰ÂÌË ‰Ó
Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË (‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËˇ,
Ó·˘Ó ‚ÂÏÂ Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ Ë Ú. Ì.),
Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡; ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÎËÚÂ Ì‡
ÏÂÊ‡Ú‡ Á‡ ‡‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË Ë ‰. ¬ÒÂÍË ‚˙ÁÂÎ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÒÎÂ‰Ë Á‡ ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰‡ÌÌËÚÂ. œË ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡ÚÓ ÔÓ‚Â‰‡ ‚
ÌˇÍÓˇ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ ËÎË ÌÂÂ‰ÌÓÒÚ ‚ Ó·ÂÍÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÁÂÏ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÏÂÍË. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË ÂÁÂ‚ÌË ‚˙ÁÎË, ÚÓ
ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂı‚˙ÎÂÌË Ì‡ Úˇı.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ Ì‡ÒÚ˙ÔË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‚Â‰‡
Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÈ ÓÚ ‚˙ÁÎËÚÂ,
ÔË ÍÓÂÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë.
œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‚ÁËÏ‡Ú ÏÂÍË ‡·ÓÚÂ˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ ‰‡ Â‡„Ë‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË
‡‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË - Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏÓ‰ÛÎ˙Ú ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡, Ú. Â. ‚ÒË˜ÍË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒË„Ì‡ÎË Í˙Ï ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡Ú. ¿ÍÓ ÔÓ‚Â‰‡Ú‡ Â Ì‡ÒÚ˙ÔËÎ‡ ‚ ˜‡ÒÚÚ‡ ÓÚ
‚ÂË„‡Ú‡ ÔÂ‰Ë ÍÓÌÚÓÎÂ‡, ÚÓ ÚÓÈ ÔÓÂÏ‡ Ú‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ. ¿ÍÓ ‡‚‡ËˇÚ‡ Â ÔÂ‰Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, Ú‡ÁË Á‡‰‡˜‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒÂ ÔÓÂÏ‡ ÓÚ ÌÂ„Ó.

Възможности за комуникация
≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌËÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
ÏÓ‰ÛÎË ËÁËÒÍ‚‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ
‡ÁÒÚÓˇÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡, Â‡ÎËÁË‡Ì‡ ˜ÂÁ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, Á‡ ‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡Ú Ò DCS, PLC
ËÎË SCADA ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ: ÒÂËÈÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË (DeviceNet,
PROFIBUS, CompoNet, MODBUS, INTERBUS, CANOpen,
CC-Link) Ë Ethernet-·‡ÁË‡ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË (CC-Link IP,
TCP/IP, ProfiNet Ë ‰.).

Инсталация
на устройствата
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË
ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË, ÏÓ‰ÛÎÌË Ë ‡Á¯ËˇÂÏË
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË, Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
Ì‡˜ËÌË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ (˜ÂÁ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÎÂÏË, ·ÂÁ‚ËÌÚÓ‚Ë
ÍÎÂÏÓÂ‰Ë ËÎË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË), ÍÓËÚÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡Ú ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Ò‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ·ÎËÁÓ ‰Ó Ó·ÂÍÚ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÌˇÍÓË ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Á‡˘ËÚ‡.
œÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÌÂ Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ ÏÂÊÓ‚ ÍÓÌÚÛ
·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ˙˜ÌÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ù˙ÏÛÂ‡
ÔÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡. “ÂÁË
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ó·ÏˇÌ‡ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ì‡‰ÂÊ‰ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ Â‡ÎÌÓ
‚ÂÏÂ.

Приложение
¬ ÓÎˇÚ‡ ÒË Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÓˆÂÒË,
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÔÓˆÂÒË Í‡ÚÓ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ, ·ÛÚËÎË‡ÌÂ, Ò„ÎÓ·ˇ‚‡ÌÂ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÂÍÒÚËÎ,
ÔÓÎË„‡ÙËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÔË·ÓË Ë Ú. Ì. “ËÔË˜ÌËÚÂ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÒÍÎ‡‰Ó‚Â ËÎË ÍÓÌ‚ÂÈÂÌË ÒËÒÚÂÏË, Í˙‰ÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌË ÓÔ‡ÍÓ‚˙˜ÌË Ï‡¯ËÌË Ë ‰.
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реходните процеси във вериги с капацитети се различават от
тези във вериги с индуктивен или
резистивен характер. Това е причината за множество особености при
превключването на мощни кондензатори и кондензаторни батерии в
сравнение с другите видове товари, което определя различните изисквания към параметрите на използваните превключватели и съществуването на специализирани контактори за капацитивни товари. В
каталозите се използват наименованията Capacitor Contactor и
Capacitor Duty Contactor, като с второто производителите подчертават голямата полза от използването на контакторите без да има
реални разлики в действието и параметрите на двете разновидности.
Контакторите са с механични
контакти и е логичен въпросът защо
не се заместват с тиристори, ако
не изцяло, то поне в част от случаите. Първата причина е, че контакторите не са уязвими към отскоци
на мрежовото напрежение, които
могат да предизвикат грешно включване на тиристорите. Освен това
опитът на големите производители показва, че контакторите, въведени в експлоатация от 1998 г. насам, досега не са изисквали никакво
подържане. Освен това настъпила
повреда се открива лесно и повреде-
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Фиг. 1

ният контактор бързо може да бъде
заменен.

Същност на
контакторите за
капацитивни товари
Основните техни приложения са
в системите за корекция на cosϕ PFC
(Power Factor Correction), където се
включват и изключват кондензатори или кондензаторни батерии
(Capacitor Stack) така, че да го приближат до 1. Самите системи за PFC
се поставят между електрическия
товар и мрежата, като се свързват
към нея непосредствено или чрез
трансформатор. При включването
към нея на незареден кондензатор
(тъй като по принцип никой кондензатор не може да е напълно разреден, се приема че е такъв при напрежение под 50 V), който реално представлява късо съединение, се получава импулс на тока (Inrush current) IT .
Неговата амплитуда се ограничава
единствено от съпротивлението и

индуктивността на свързващите
проводници, от съпротивлението на
загубите и собствената индуктивност на кондензаторите, както и от
съпротивлението и паразитната индуктивност на намотката на трансформатора (ако има такъв). През последните години производителите на
кондензатори за PFC постоянно намаляват тяхното съпротивление и
индуктивност, което допринася за
увеличаването на амплитудата на IT.
По принцип съществуват два
типа системи за PFC, първият от
които са системи, предназначени за
един товар и използващи кондензатор със сравнително голям капацитет, разположен в непосредствена
близост до товара. Благодарение на
този капацитет и нищожните
съпротивление и индуктивност на
свързващите проводници, типичната форма на тока е дадена със синята графика на фиг. 1а, като In е номиналният ток на кондензатора.
Дадената амплитуда IT = 30 In е най-
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често срещаната, но в зависимост
от вида на системата за PFC и начина на свързването й към товара реалната стойност на амплитудата
може да е между 10 In и 40 In.
Вторият тип системи са предназначени за подържане на cosϕ на поголеми обекти -например цех или цяло
предприятие и са разположени в близост до захранващото табло, като
има две разновидности. В едната
товар са всички машини и тя използва един кондензатор или батерия
със значително по-голям капацитет,
разположени далеч от таблото. Амплитудата на IT е както в предния
случай, тъй като евентуалното му
увеличаване поради капацитета се
компенсира от по-големите съпротивление и индуктивност на
свързващите проводници. В тези два
случая сравнително неголемите амплитуди на IT и малкото време за
установяване на In (обикновено 1-2
ms) са причината някои производители да препоръчват като възможно
използването за целта и на определени свои модели контактори с друго основно предназначение. Втората
разновидност е и най-често срещаният практически случай – многостъпални системи с множество
товари (Multistage Multiload PFC Systems). При тях всеки товар има собствена система за корекция на фактора на мощността, като кондензаторите им се захранват от общата електрическа мрежа. В резултат
на това при включването на даден
кондензатор амплитудата на IT ще
се определи не само от моментната стойност на мрежовото напрежение, но и от зарядите на кондензаторите на останалите системи.
Резултатът е аналогичен импулс на
тока отново с продължителност 12 ms, но с типична стойност на IT до
около 200 In (фиг. 1б), която в немалко реални случаи е между 100 In и 200
In. Тук ползването на контактори за
капацитивни товари е задължително, тъй като при други контактори
само след няколкостотин превключвания контактите се разяждат и
залепват. Това означава кондензаторът да остане непрекъснато
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включен към електрическата мрежа,
което е абсолютно недопустимо в
автоматичните системи за PFC,
тъй като те непрекъснато следят
стойността на cosϕ и в зависимост
от нея включват и изключват кондензатори, за да осигурят във всеки
момент максимално възможната му
стойност.
Когато свързващите проводници и кондензаторите имат сравнително по-големи паразитни индуктивности и малки съпротивления, при включването на кондензаторите към мрежата в образувания трептящ кръг възникват затихващи трептения с типични
стойности на честотата между
3 kHz и 15 kHz. Като пример на
фиг. 2а е дадена осцилограма, получена при свързването на кондензатор с работно напрежение 400
V и I n=18 A. Мащабът по вертикалата е 250 А/дел, което означава
максимална амплитуда около 1200
А, а мащабът по хоризонталата
от 0,5 ms/дел показва продължителност на преходния процес около 2 ms при честота fo на паразитните трептения около 3 kHz.

Действие на
контакторите
Съществуват еднофазни и трифазни контактори за капацитивни
товари с практически еднакво действие, като трифазните са много
по-масово разпространени и затова
само те се използват в обясненията,
давани по-нататък в текста. Найважната особеност в действието
на контакторите е свързана с намаляването (в идеален случай премах-

ването) на импулсния ток при включване или до конструкции, при които
неговите стойности не намаляват
надеждността им и не скъсяват
техния експлоатационен срок. Правени са многобройни опити за ползване на обикновени контактори чрез
свързване между тях и кондензатора на бобина с индуктивност (например около 5 µH). Отскоците на тока
действително рязко са намалели, но
са се получили нежелателни допълнителни явления, които правят такива контактори реално неизползваеми в огромната част от практическите случаи. Например оказало се е,
че резултатът от използването на
този метод в многостъпални системи за PFC е, че само малка част от
контакторите работят нормално, а
повечето остават постоянно включени.
Едно от основните изисквания към
контакторите е да осигуряват номиналния ток In на кондензатора, получаван в установен режим (Steady State
Condition). Този ток се определя на
основата на напрежението U на кондензатора и максималната му реактивна мощност Qc, която може да се
натрупа върху него според израза
In=0,577 Qc/U. При това трябва да се
има предвид, че дадената в каталога
мощност Qn е при номиналното напрежение Un, докато при работа на
кондензатора с друго напрежение U,
реактивната му мощност е Qc=Qn(U/
Un)2. Например кондензатор 400 V/50
kvar работи при напрежение 380 V.
Неговата реактивна мощност е Qc =
50x(380/400)2, kvar = 45,1 kvar и номиналният му ток е In = 0,577x45100/
380 = 68,5 A.
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Фиг. 3

Номиналният ток на основния контакт на контактора, който осигурява работата в установен режим,
трябва да е по-голям. Толерансите на
мрежовото напрежение и наличието
на хармоници в него изискват токът
на контакта да е с 30% по-голям от
In. Освен това като се вземат предвид и производствените толеранси
на капацитета на кондензаторите,
те трябва да имат с 15% по-голяма
реактивна мощност и съответно
контактът трябва да е с още толкова по-голям ток. Поради това според множество стандарти (например IEC 60831-1 Edition 2002) основният контакт трябва да има ток 1,5
In. В някои каталози той се нарича
Rated Thermal Current с означение Ith
Максималната амплитуда на тока
IТ (означавана тук като ITmax) и честотата fo на паразитните трептения се изчисляват по различен начин
в зависимост от това дали свързаните към мрежата кондензатори или
кондензаторни батерии са с еднаква или различна максимална мощност. Формулите за това се дават
в техническата документация за
примерни приложения на контакторите. За най-простия случай на кондензатори и батерии с еднаква мощност ITmax= 1457 √[Qc/(L+Lt)], където
Qc е максималната енергия в кондензатора в kvar, L и Lt са паразитните
индуктивности в µH съответно на
всеки от проводниците на трифазната мрежа и на вторичната намотка на всяка от фазите на трансфор-
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матора. Например при Qc = 20 kvar, L
= 2 µH и Lt = 1 µH се получава ITmax =
3760 A. Определянето на L и Lt също
се изяснява в Application Notes чрез
формули и/или графики.
Един от основните принципи за
намаляване на ITmax е изяснен чрез
масово използваната схема на фиг.
3а (тя е в сила за всяка от трите
фази). За включване на кондензатора
на изводи А1 и А2 на общата за
трите фази бобина (Coil) на контактора се подава необходимото напрежение и най-напред се затварят предварителните контакти (Pre-contact)
РА, които свързват кондензатора С
към напрежението U през два ограничаващи резистора (Damping Resistor), които намаляват максималната
амплитуда на тока. След няколко ms
(точната стойност зависи от вида
на контактора) се затварят трите
основни контакта РР за свързване
непосредствено към напрежението
на вече частично заредените кондензатори, поради което токът в момента на затварянето им е значително по-малък. Това се вижда от
осцилограмата на фиг. 2б, която е за
същия кондензатор и със същите
мащаби, както тази на фиг. 2а –
максималната амплитуда на тока е
малко над 250 А, а затихващите
трептения са с максимална амплитуда около 200 А и честота около 2,5
kHz. В зависимост от типа на контактора за по-нататъшното състояние на РА има две възможности.
Първата и най-често използвана е РА

да се отворят 5-10 ms след затварянето на РР, при което отделената
мощност върху ограничаващите резистори е пренебрежимо малка.
Твърде малко са контакторите, при
които РА остават затворени през
цялото време, докато кондензаторите са свързани към напрежението. За
изключване на кондензаторите чрез
премахване на напрежението на бобината на контактора в този случай най-напред се отварят РА и след
това РР, които реално прекъсват
веригата. Самите ограничаващи резистори и предварителните контакти се монтират в самостоятелна
кутия, закрепена на предната страна на контактора или всеки от тях
е реализиран като самостоятелен
елемент. Полезно е да се има предвид, че основните контакти се правят от специални сплави, за да издържат голям брой превключвания.
Освен това не са рядкост контактори, които освен предварителните
контакти имат един или няколко
допълнителни нормално отворени и/
или нормално затворени контакта
за свързване на спомагателни вериги, например индикация на състоянието на контактора.
Друг начин за намаляване на амплитудата на тока е като последователно с кондензаторите се свържат
въздушни бобини, като в техническата документация за примерни приложения (Application Notes) се дават
и формули за връзката на индуктивността им с техните геометрични
размери и диаметъра на проводника.
Чрез бобините се установява ITmax
безопасен за основните контакти и
затова стават излишни допълнителните заедно с резисторите. Например ако контактите издържат ITmax
= 1000 А, за свързване към тях на
кондензаторите от предния пример
трябва L да се увеличи на 42,5 µH, т.
е. допълнителните бобини да имат
индуктивност 40,5 µH. Пример за
свързване на допълнителни бобини е
даден на фиг. 3б.
При изключването на каквото и да
е устройство, съдържащо мощен
кондензатор (с голямо количество
електричество, т. е. с голяма реак-
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тивна мощност Qc) или кондензаторна батерия, те трябва да бъдат
разредени. Най-простата възможност е през външната верига, в която са свързани, например ако са успоредно на електродвигател се разреждат през намотката му. При
липса на такава верига е задължително тя да бъде осигурена в устройството, като кондензаторът трябва да разреди до определено напрежение за определено време. Например според действащия в Германия
стандарт VDE Specification 0560, part
4 напрежението и времето трябва
да са съответно 50 V и 1 минута.
Разреждането се извършва през подходящо свързани резистори, като
практическото правило е да се поставят задължително към всички
кондензатори с Qc=0,5 kvar. Според
стандарта IEC 60831-1 clause 22
разреждането трябва да е за време
t най-много 3 минути от напрежение
Un√2 до напрежение Ur, не по-голямо
от 75 V. От значителното разнообразие на схеми за свързване на фиг. 4
са показани две от масово използваните схеми, като съпротивлението
R на резисторите се определя от
израза R=kt/[Cln(Un√2/Ur)], където
константата k има стойност 3 за
схемата на фиг. 4а и 1 за тази на
фиг. 4б, а останалите величини са в
основните мерни единици. Например
кондензаторна батерия с капацитет
5000 µF и напрежение Un = 380 V,
свързана по схемата на фиг. 4а трябва да се разрежда до 40 V за 1 минута – необходимото съпротивление
на резисторите в схемата е 13,9 kΩ.
При ползване на други схеми за
свързване на резисторите изразът
за изчислението им е същият, но k е
с различна стойност, давана в каталога на контактора.

Основни параметри
Първият параметър е максималната реактивна мощност (Rated Power,
Rated Operational Power, Max kvar
Switching Capacity, Ratings for
Switching Capacitor Banks) Qc, която
контакторът може да осигури. За
всеки контактор тя зависи от мрежовото напрежение, към което се
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свързва кондензаторът, като нараства по приблизително линеен закон.
Стойностите й за трифазни контактори са в границите от около 3 kvar
до около 600 kvar. При някои контактори е зададена и минималната й
стойност, която обикновено е 2-3
пъти по-малка от Qc. Освен това Qc
намалява с увеличаване на температурата на контактора – стойностите й в каталозите обикновено се
дават при 40 °С, докато например
при 70 °С тя е с 20-30% по-малка. За
еднофазни контактори стойността
на Qc е от около 2 kvar до 24 kvar.
Мрежовото напрежение, с което
контакторът може да работи (Rated
Voltage), се означава с Ue и Un и е в
границите 220 V – 690 V както за
трифазни, така и за еднофазни контактори. Обикновено използваните
стойности са 220, 230, 240, 380,
400, 415, 460, 480, 500, 550, 575,
600, 660 и 690 V. Понякога параметър е и максималният ток (Rated
Current, Rated Operational Current, Max
Amperes) с означения In и Ith и стойности между 10 А и около 600 А. Сравнително рядко освен него се дава и
максималната стойност на импулсния ток (Maximal Peak Current), която
достига до няколко kA. Също понякога параметър е и максималният ток
на късо съединение (Short Time Current,
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Short Time Withstand) във веригата на
контактора, като се отбелязва и
максимално допустимото време на
протичането му (обикновено между
1 s и 10 s). При време 1 s той е 8-18
пъти по-голям от In, а при 10 s – от
4 до 8 пъти по-голям.
Една група параметри е свързана
с основния контакт. Максималният
брой на неговите превключвания за
1 час (Maximal Operating Rate) е в границите от 80 до 350. В процеса на
експлоатация на контакторите настъпват неизбежни промени в
повърхностите на основния контакт (замърсяване и макар и малки
промени на формата им), което е
причина за намаляване на максималния брой на превключванията. Гарантираният им брой (Electrical Durability,
Electrical Life) в рамките на експлоатационния срок е между 105 и 3.106 ,
като намалява при някои контактори, когато работят в горната граница на Un (например 250 000 при
напрежение до 500 V и 100 000 за
500 – 690 V). Трябва да се внимава
този параметър да не се обърка с
давания в някои каталози максимален
брой на механичните превключвания
(Mechanical Durability), който е без
основният контакт да е свързан в
електрическа верига. Изследванията
на някои производители за техните
контактори показва удвояване на
максималния брой превключвания при
свързване на подходяща бобина във
веригата на основния контакт, но
засега няма сведения, че това е в сила
за всички видове контактори. Независимо от малкото съпротивление
на затворените контакти, значителният In води до отделяне върху
тях под формата на топлина на електрическа мощност (Power Loss
Contact) със стойности между 0,2 W
и около 40 W, която се дава като
параметър само в част от каталозите. Времената за отваряне (Break
Switching Delay) и за затваряне (Make
Switching Delay) също се дават само
в част от каталозите и имат типични стойности 10 – 20 ms. Независимо от важността на максималното напрежение и ток на допълни-

72

телните контакти те много рядко
се дават като параметри. Единственото, което се отбелязва, е техният брой и вид (нормално отворени
или нормално затворени).
Отделна група параметри е
свързана с бобината на контактора.
Обикновено производителите предлагат набор от бобини с различно
напрежение и клиентът може да
поръча контактор с желаната от
него стойност. Има бобини, захранвани с постоянни напрежения между
9 V и 250 V и с променливи напрежения (между 12 V и 690 V) с мрежова
честота. Важна величина е консумираната от бобината мощност, но
тя не винаги се дава и по принцип
има две стойности – в момента на
задействане на контактите (Pick-up
Power) и за поддържане на всяко от
статичните им състояния (Hold
Power), като типичните стойности
на втората са от няколко VА до около 20 VА, а първата обикновено е 810 пъти по-голяма.
Работната температура на контакторите е с долна граница между
-25 и -40 °С и горна от +55 до +70 °
С.
За защита на контакторите от
недопустимо голям ток в установен
режим често между тях и мрежата
се свързват предпазители във всяка
от фазите срещу евентуално късо
съединение в кондензаторите. Препоръчва се те да са от индустриалния gG type с ток на задействане
между 1,5In и 1,8In. При това те не
трябва да се задействат от импулсния ток на включвания кондензатор.
В немалко каталози се дават стойностите на тока на предпазителите за различни мощности на кондензаторите.

Контактори за повишени
напрежения
Съществуват индустриални приложения, например индукционни пещи
за нагряване и топене на метали,
които работят с напрежения Un до
няколко kV. За подобряване на техния
cosϕ съответно са необходими повисоковолтови кондензатори и кон-
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тактори. Последните имат някои
особености в сравнение с вече разгледаните, първата от които е, че с
малки изключения са само еднофазни.
Освен това като параметър вместо
реактивната мощност се предпочита максималният ток на контактора в установен режим IM, при което
мощността очевидно е UnIM . Три
характерни примера за свързването
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на тези контактори са дадени на
фиг. 5. Схемата на фиг. 5а показва
друга от особеностите - използването на един резистор за ограничаване на импулсния ток при включване на кондензатора, като предварителният контакт е вляво, а основният – над кондензатора. При нужда
от големи стойности на капацитета се свързват успоредно 2 до 4

в

кондензатора, всеки от които има
собствен основен контакт. Пример
за схемата на контактор с 4 кондензатора е даден на фиг. 5б, която
показва наличието на единствен
предварителен контакт. Трудностите при изработката на контакти,
които не допускат пробив в отворено състояние при големи напрежения
върху тях, е причината за съществу-
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ването на контактори с два последователно свързани основни контакта (фиг. 5в).
Максималното работно напрежение (Rated Voltage) Un е в границите от 1,2 kV до 3 kV, но освен
него специфичен параметър е изолационното напрежение (Rated Insulation Voltage) Ui със стойности
между 2 kV и 3 kV, т. е. при найвисоковолтовите контактори Ui =
Un. Максимално допустимият ток
в установен режим (Admissible
Rated Current) IM е между 100 и 500
А, което означава, че максималната реактивна мощност на кондензаторите може да е в границите
от 1,2 kV x 100 А = 120 kvar и 3 kV
x 500 A = 1,5 Mvar. Тези мощности
налагат по-голямо напречно сечение
на контактите (те са по-тежки), а
по-големите Ui – значително по-голямо разстояние между тях, когато са отворени. Резултатът е необходимост от по-голяма мощност
на бобината, която на съществуващите на пазара контактори е между 800 VА и 2300 VА за затваряне
на контактите и от 140 VА до 230
VА за задържането им в това
състояние.

Вакуумни контактори
Не са редки случаите на работа
на контакторите в условията на
силно замърсена околна среда, например в мини и открити кариери.
Прахът, често съпътстван с вредни химически вещества, бързо би
повредил контактите. За избягване на това се използват вакуумните контактори (Vacuum Contactor)
с допълнително предимство, че в
процеса на експлоатация не се
скъсява максималният брой на превключванията за един час. Сравнително малко са вакуумните контактори за капацитивни товари, те са
само трифазни и имат специфичната особеност, че ITmax не трябва да
е по-голям от 10In. Съществуват
контактори за Un със стойности
240 V, 440 V, 575 V, 1 kV и 1,5 kV с
максимална мощност между 54 kvar
и 1,56 Mvar, чийто набор от бобини е за променливи напрежения меж-
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ду 120 V и 480 V и за постоянни
125 V и 250 V. За 1 час превключванията могат да са до 1000, а гарантираният им брой е 500 000.

Препоръки за монтажа и
експлоатацията
Контакторите не би трябвало
да се използват в помещения с газове, предизвикващи корозия, например съдържащи хлорни и сулфидни
съединения, киселини и основи. В
силно запрашени помещения трябва редовно почистване на контакторите и контактите. Външните
предварителни резистори често се
нагряват твърде много и затова
приборите около контакторите
трябва да са от трудно запалими
или самоизгасяващи се материали.
Местата за монтиране на контакторите трябва да гарантират
безопасност срещу механични и
други повреди поради невнимателни действия. Материалът на
свързващите проводници трябва да
е препоръчваният в каталога на
контакторите (твърде рядко се
изискват алуминиеви проводници).
За гарантиране на сигурността на
действие на контакторите в голяма част от каталозите се дават
необходимият диаметър вид на
проводниците (едножилни или многожилни) за връзка с мрежата заедно с вида и размерите на необходимите клеми. Понякога се отбелязва
и необходимият момент на затягане (Tightening Torque) на клемите.
Твърде строги са изискванията
за свързването на контакторите
към кондензаторите, като неспазването им може да доведе до прегряване на мястото на връзка и недостатъчно здраво затягане на
проводниците. На първо място ди-

аметърът на проводниците трябва да е в съответствие със стандарта IEC 60947-1, например при
максимален ток 50 А трябва да е
10 mm 2, а при 150 А е необходимо
сечение 50 mm2 . При използване на
кабели с многожилни проводници
техният край за свързване към
съответния извод на кондензатора трябва да е отрязан както е показано вдясно на фиг. 6 (неправилното отрязване е вляво), а самите
проводници не трябва да се калайдисват. В някои каталози на контактори или Application Notes се
дава необходимата дължина на оголения проводник. Допуска се (при
възможност за свързване към извода на кондензатора) използването
на два успоредно съединени кабела
със сумарно сечение според изискванията. Практически не се допуска замяна на повредени основни
контакти, а трябва да се смени
целият контактор.
Обикновено контакторите се
монтират на вертикална плоскост
(стена, шина) и ако могат да бъдат
завъртени на произволен ъгъл, това
се указва в каталога. При много контактори е допустимо завъртане
само на определен ъгъл спрямо вертикалата. Когато се допуска отклонение от вертикалното положение
на плоскостта, то също се дава в
каталога.
Значителна част от контакторите позволяват присъединяване към
тях на допълнителни блокове (например контакти за спомагателни вериги), които разширяват възможностите им. В такива случаи производителите обикновено дават упътвания за монтажа.
Нормалната работа на всеки контактор е осигурена, само когато
напрежението на бобината му е над
определената в каталога минимална
стойност. Затова съществуват
контактори с вграден блок
(Undervoltage Monitor), който сигнализира при по-малко напрежение или
изключва контактора. При липса на
такъв блок се препоръчва свързване
на допълнителен външен прибор със
същото предназначение.
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етодите, използвани за измерването на влажността на твърди и насипни материали, принципно могат да
бъдат разделени на преки и косвени.
В практиката за момента намират
приложение предимно косвените методи. Характерна тяхна особеност
е определянето на влажността по
косвен път. За масата на влагата или
сухото вещество се съди по изменението на определени параметри като
капацитета, например. Логично, преки са методите, при които директно се определя масата на влагата или
сухото вещество във взетата проба. По принцип косвените методи се
характеризират с по-ниска точност
и по-високо бързодействие, а преките
са по-точни, но за сметка на това са
с малко бързодействие. Методите
могат да бъдат разделени и на контактни и безконтактни. Тенденцията е в промишлеността все повече
да се предпочитат методи, прилагането на които не изисква пряк контакт на измервателния прибор с
материала като оптическите и свръх
високо честотните (СВЧ). Една от
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причините е, че при измерването на
влажността на твърди и насипни
материали, при взаимодействието
на датчика с материала могат да
настъпят изменения в структурата,
насипната плътност и други, което
може да рефлектира в по-голяма грешка при измерването.

Оптически методи
Оптическите методи за определяне на влажността се свеждат до
поглъщане или пропускане на светлина с определена дължина на вълната.
Във влагомерите, работещи на базата на тези методи, се използва
връзката между влажността на веществото и отразения от него поток лъчи. С оглед получаването на повисока чувствителност често се
използват инфрачервени лъчи, поради което често тези влагомери са
наричани и инфрачервени. Принципът
им на работа се основава на насочване на инфрачервен лъч светлина
към пробата. Обикновено се използва светлина с дължина на вълната в
диапазона от 800 nm до 2500 nm. В
тази част от електромагнитния

спектър триатомната водна молекула има две ясно изразени абсорбционни ивици, при дължини на вълните
съответно 1.475 µm и 1.94 µm. Ако
влажният материал се облъчва с
поток светлина с тези дължини на
вълните, част от светлината ще
бъде погълната, част от нея ще бъде
отразена, а друга част ще премине
през материала. За влажността на
материала се съди съответно по
интензитета на отразената светлина, като връзката е обратнопропорционална, при по-висока влажност
на материала, потокът отразена
светлина ще е с по-ниска интензивност. Съвременните конструкции
влагомери, работещи на този принцип, могат да работят в непрекъснат режим, поради което често биват използвани за безконтактно
измерване на влажността на насипни материали по време на транспортирането им с лентови транспортьори, като постиганата точност
на измерването е до 0,1 – 0,5%.
Като недостатък на метода обикновено се посочва фактът, че с него
може да се измери влагата само в
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тънък слой материал, тъй като се
базира на количеството отразена
светлина. В същото време влажността на материала в дълбочина остава неопределена. По тази причина
тези уреди се считат за неподходящи при определяне на влажността на
материали, чиято влажност на
повърхността се различава от тази
в обема на материала.

Свръх високочестотни
(СВЧ) влагомери
Принципът на работа на тези
уреди за измерване влажността на
материалите се основава на използването на значителната разлика в
електрическите свойства на водата
и на сухия материал.
Приборите, използващи този ме-
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тод, излъчват радиосигнал, настроен на резонансната честота на водната молекула. Влажността на материала се определя в зависимост
от отслабването на СВЧ излъчването, преминаващо през слоя анализиран материал. Получените резултати са на база измерване на дела на
погълнатата енергия. Често тези
прибори са оборудвани с две антени
предаваща и приемаща. Предаващата антена е свързана с генератор
на СВЧ, а приемащата - с измервателно устройство. Колкото влажността на материала е по-голяма,
толкова по-малък е сигналът, попадащ в измервателното устройство.
Приборите, работещи на този принцип, се считат за подходящи за измерване на влажността на матери-

алите в широк диапазон (0-100 %),
като се характеризират и с висока
точност. Освен за измерване на
влажността на насипни материали,
те са широко използвани в строителството за определяне влажността на строителни конструкции.
Тези методи са по-бързи и са много
подходящи за прилагане в производствени условия, но имат и някои недостатъци като висока цена например.

Електрически методи за
измерване
Други добре познати и широко използвани методи при технически измервания на влажността са електрическите методи, сред които са капацитивният и съпротивителният.
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Капацитивният метод се счита
за добро решение, даващо добри резултати, при неголяма сложност на
прибора и при сравнително невисока цена. Методът се основава на
съществуващата зависимост между диелектричната проницаемост
на изследвания материал и влажността му. За промяната в диелектричната проницаемост се съди в
зависимост от изменението на капацитета на кондензатор, между
електродите на който се поставя
изследваният материал. Чувствителният елемент при метода се
изпълнява във вид на две плоски пластини или два концентрични цилиндъра. Между капацитета на кондензатора (C), диелектричната проницаемост на изследвания материал
(e) и константата (k), зависеща от
геометричните размери и формата
на кондензатора, съществува зависимостта C = ke.
Измерването на влажността, реализирано с капацитивен преобразувател, се характеризира с ниска чувствителност спрямо състава на
насипния материал, контактното
съпротивление между електродите
и материала, както и структурата
на материала. За да се осигури ви-
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сока повторяемост на получените
резултати, пространството между
електродите на кондензатора се
запълва с насипния материал от определена височина. Добре е да се има
предвид, че използваният начин за
запълване на пространството между електродите оказва влияние и
върху точността на измерването.
Методът се характеризира и с чувствителност по отношение температурата на изследвания материал.
По тази причина влагомерите с промишлено приложение, работещи на
основата на капацитивния метод,
са с автоматична корекция на внесената грешка от изменението на
температурата. Влияние върху точността на измерването оказват
също плътността на пробата, тъй
като влажността представлява
процентното отношение на теглото на водата спрямо общото тегло на пробата. При промяна на
плътността на пробата съответно ще се промени нейното тегло,
което ще доведе и до грешка в направените изчисления за процентното съдържание на водата. Сред факторите, оказващи влияние, са и химическата и физическата структура на материала, подреждането на

частиците в измервателния кондензатор, влажността и температурата на въздуха, хомогенността на
разпределението на влагата в обема на изследваната проба и в обема
на всяка отделна частица. Принципно грешката при капацитивните
влагомери би могла да бъде намалена до 0,2 – 0,5%.
Съпротивителният метод намира по-ограничено приложение в практиката поради високата чувствителност, което се дължи на степенната зависимост на съпротивлението. Точността на измерване се влияе
в голяма степен от температурата,
плътността и структурата на насипния материал, химичния състав,
наличието на електролити. Всичко
това ограничава приложната област
на съпротивителния метод предимно до лабораторни цели.
Независимо от вида на използвания прибор за определяне на влажността на даден материал е добре да
се има предвид необходимостта от
калибриране. Повечето от приборите, използвани за определяне на влажността, работят като използват
емпирични методи, поради което е
необходимо те да бъдат периодично
проверявани и настройвани.
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Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂÏ‡ÎÍÓ
ÚÛ‰ÌÓÒÚË, Ò‚˙Á‡ÌË ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ë Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ, ‡ ÓÚ ‰Û„‡
- Ò˙Ò ÒÚÂÏÂÊ‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍË ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë. –Â‰Ëˆ‡Ú‡ Ù‡ÍÚÓË, ÓÍ‡Á‚‡˘Ë ‚ÎËˇÌËÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Í‡ÚÓ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë Ú.Ì., ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌÂÏ‡ÎÍÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚÂÒÌˇ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ. ƒÓÍ‡Á‡Î
ÒÂ Ë ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÏÂÚÓ‰ Â ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, Â‡ÎËÁË-

‡ÌÓ Ò „ÂÌÂ‡ÚÓË Á‡ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı.
—Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ¯ËÓÍÓÚÓ ÏÛ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÂ‚ËÒÓÍËÚÂ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌË
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ë ÌËÒÍËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ „‡‰ËÂÌÚ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÔË Ô‡‚ËÎÌ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡
Í‡ÍÚÓ Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ
Ò˙‚ÏÂÒÚˇ‚‡ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.

Топловъздушното
отопление
œËÌˆËÔÌÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ó„‡ÌËÁË‡ÌÓ Í‡ÚÓ ÏÂÒÚÌÓ ËÎË ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ.
«‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò „ÓÎÂÏË ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ë Ó·ÂÏ, ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ
Â ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò ‚˙Á‰ÛıÓÓ-

ПОЛИМАТ ООД

ÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ
‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÔÓˆÂÒË Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ ÒÂ ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÚÓ‚‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‰Â·ËÚ ‚˙Á‰Ûı
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚Ë ÓÚ‚˙Ì, ËÎË ‰‡ ÒÂ ÒÏÂÒË ‚˙Á‰Ûı
ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ò ÔÂÒÂÌ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ì‡
ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË, ÒËÒÚÂÏË ·ÂÁ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ë Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ Ò ˜‡ÒÚË˜Ì‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ.
“ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò
ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ò˜ËÚ‡
Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔÂ‰ËÏÌÓ ÔË ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ÌËÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡. œÓÒÚ˙Ô‚‡-

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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ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Â ˜ÂÁ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ
ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË,
ÔÓÚË˜‡˘Ë Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Â‰ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Ò ˜‡ÒÚË˜Ì‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ ‡·ÓÚˇÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò ÔÂÒÂÌ Ë ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
—˜ËÚ‡Ú ÒÂ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ
ÚÓÍÒË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ·ÂÁ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, Ì‡ÏË‡Ú Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡.
œÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÒÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÔÓˆÂÒË, ÔÓÚË˜‡˘Ë Ò
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÓ‚ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò˙Ò ÒËÎÌ‡ ÏËËÁÏ‡.
—‡ÏÓÚÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ
ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò
‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË ËÎË
·ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È
‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡
ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „ÓË‚Ó ‚ „ÂÌÂ‡ÚÓ Á‡
ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı.

Генератори на топъл
въздух
√ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı
Ò‡ Ò ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë
„ÓÎˇÏ‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 600 kW.
ÃÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò ÔÂÒÂÌ Ë/ËÎË
Ò ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò Ï‡ÎÍ‡ ËÌÂˆËÓÌÌÓÒÚ ÔÓ‡‰Ë ·˙ÁËˇ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ
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ÏÂÊ‰Û ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÔË ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ.
“ÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ Ë ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÍÓÎÓ 40 Ó—.
‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÚÂıÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‰Û„Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú Ë ·˙ÁÓÚÓ
Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ·˙ÁËˇÚ Ë ÎÂÒÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ‚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ì‡Ú‡ ÁÓÌ‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌË ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ËÎË ËÁ‚˙Ì ÌÂ„Ó. ¬˙‚
‚ÚÓËˇ ÒÎÛ˜‡È ÚÓÔÎËˇÚ ‚˙Á‰Ûı
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÒËÒÚÂÏË ÓÚ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
ƒÓÒÚË„‡ÌËˇÚ ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 80 ‰ÓÍ˙Ï 95%.

Стационарни и мобилни
√ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ˜ÂÒÚÓ ·Ë‚‡Ú ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË Í‡ÚÓ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË Ë
ÏÓ·ËÎÌË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌËÚÂ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÏˇÒÚÓ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‚
Ò‡ÏÓÚÓ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. “Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‰ËÁÂÎÓ‚Ë ËÎË „‡ÁÓ‚Ë „ÓÂÎÍË, ‡ Ú‡Í‡
Ò˙˘Ó Ò „ÓÂÎÍË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÓÚ‡·ÓÚÂÌÓ Ï‡ÒÎÓ. ◊ÂÒÚÓ „‡ÁÓ‚ËÚÂ „ÂÌÂ‡ÚÓË ‡·ÓÚˇÚ Ò ‡ÚÏÓÒÙÂÌË
„ÓÂÎÍË, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÚÂ
Ò‡ Ò ÔÓ-‰Ó·Ë ¯ÛÏÓ‚Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÍÓÚÂÎÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
ÃÓ·ËÎÌËÚÂ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ Ò‡ Ò

ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ÎÂÒÌÓÚÓ ËÏ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ „ÂÌÂ‡ÚÓË, ‡·ÓÚÂ˘Ë
Ò ‰ËÁÂÎÓ‚Ó „ÓË‚Ó. “˙È Í‡ÚÓ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ‰ËÁÂÎÓ‚Ó „ÓË‚Ó, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ
„‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò‡ÏÓ ÔÓ ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ „ÓÂÎÍ‡, ÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ Â‰ËÌ ‚Ë‰ „ÓË‚Ó Í˙Ï ‰Û„ ‚Ë‰ ÌÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ÚÛ‰ÌÓÒÚ.
ƒÛ„‡ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Á‡ ÚÓÔ˙Î
‚˙Á‰Ûı Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡
Ì‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı - ‰ËÂÍÚÌÓ
ËÎË ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ. œË ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ
Á‡„ˇ‚‡ÌÂ ÒÏÂÒ ÓÚ „ÓË‚Ó Ë ‚˙Á‰Ûı
ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡,
ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‚˙Á‰Ûı Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÎÂÒÌÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÓ˜ÂÌË. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÒÂ Ò‚ÂÊ‰‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‰Ó ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Ï‡ÎÍÓÚÓ ÚÂ„ÎÓ Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍ‡Ú‡
ˆÂÌ‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡Ú‡ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ;
ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „ÓÂÌÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,
Ó·‡ÁÛ‚‡˘Ë ÒÂ ÔË „ÓÂÌÂÚÓ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ; ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Á‡
‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ÍÓÂÚÓ
‚Ó‰Ë Ë ‰Ó ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÚÓÔÎÓÁ‡„Û·Ë.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ÌÂÔˇÍÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Â Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÒÎÓÊÌ‡. √ÓË‚ÓÚÓ ËÁ„‡ˇ ‚ „ÓË‚Ì‡ Í‡ÏÂ‡.
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œÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „ÓÂÌÂÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÚ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚„‡‰ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁËÏ‡ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÍÓÈÚÓ Ó·ÚË˜‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ Ë ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
Ó·‡ÚÌÓ Í˙Ï ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „ÓÂÌÂÚÓ ‚ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Á‡„ˇÚ ‚˙Á‰Ûı. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ò‡ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÓÊ‡Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú ÔÓ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ë ÌÂÏ‡ÎÍÓÚÓ ÚÂ„ÎÓ.

Генератори с индиректно загряване на
въздуха
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌËÚÂ Ë ÏÓ·ËÎÌËÚÂ „ÂÌÂ‡ÚÓË Ò ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ì‡ÏË‡Ú
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. œÓ-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡.
ÃÓ·ËÎÌËÚÂ „ÂÌÂ‡ÚÓË Ò ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÔË ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌË ‡·ÓÚË. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú
ËÏ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 70%
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı 10 Ó—. ‡ÚÓ
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ Á‡ ÚÛ‰ÌÓÚÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ
Í. Ô. ‰. Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎÓ-
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Ó·ÏÂÌÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ë ‚
‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ËÁ„‡ˇ Ô‡ıÚ‡ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÏËËÁÏ‡. ƒÛ„
ÔÓ·ÎÂÏ Â, ˜Â ÔÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓÈ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
·˙ÁÓ.
Õ‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË Ò ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ. “Â ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ „ÓÂÎÍ‡, Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Â„ÛÎË‡˘‡ Ë Á‡˘ËÚÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ë Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË ÔË
‡·ÓÚ‡ Ë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ‡ ÒÓÍ˙Ú ËÏ Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
Í‡Ú˙Í. ¬˙Á‰Ûı˙Ú, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÒÂ Á‡„ˇ‚‡, Ó·ÚË˜‡ÈÍË „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡
‡„Â„‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ËÁ„‡ˇ „ÓË‚ÓÚÓ Ë ÒÌÓÔ ÓÚ ‰ËÏÓ„‡ÌË Ú˙·Ë, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‰ËÂÍÚÌÓ ËÎË ÔÓ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ
‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
ŒÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â ˜ÂÁ ‰ËÏÓÓÚ‚Ó‰ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ËÁ‚˙Ì ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ë ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÚ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡.
Õ‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÔÎËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ (ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ, ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ). ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ë ÚˇıÌ‡Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Á‡‚ËÒˇÚ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ Á‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ. —Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ ·ÂÁ¯Â‚ÌË Ú˙·Ë.
√ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ
Ò ÚÂ˜ÌË, Ú‚˙‰Ë Ë „‡ÁÓÓ·‡ÁÌË „ÓË‚‡ Í‡ÚÓ ÔËÓ‰ÂÌ
„‡Á, ÔÓÔ‡Ì Ë ·ÛÚ‡Ì, „‡Á¸ÓÎ, Ú‚˙‰Ë „ÓË‚‡ Í‡ÚÓ ‰˙‚ÂÒËÌ‡ Ë „‡ÌÛÎË‡Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌˇÏ‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÏÓÌÚ‡Ê‡, ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎÓÊ‡Ú Í‡ÍÚÓ
‚˙ÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÌÂ„Ó.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ Ù‡ÍÚÓ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‚ ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚
ÍÓËÚÓ ÔÓÚË˜‡Ú ‚ÁË‚Ó- Ë ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ‡„Â„‡ÚË.
¡ÓˇÚ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÔË ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ‡„Â„‡Ú, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
Á‡‰‡‚‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ. ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ˜ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË. –‡ÁÎË˜Ì‡Ú‡ ‚ıÓ‰ˇ˘‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ‡„Â„‡Ú‡ ÌÂ
ÓÍ‡Á‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ‡„Â„‡ÚË ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ „ÓË‚ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË.
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ъбните помпи спадат към групата на обемните ротационни помпи (ОРП). При тях увеличаването на
енергията на работната течност
става в множество работни камери, образувани между елементите на
ротора и статора, и извършващи
въртеливо движение. В процеса на работа обемът на тези камери непрекъснато се променя и се реализира т. нар. обемен принцип на действие. При увеличаване на обемите
на работните камери във всяка една
се извършва засмукване на определено количество течност, а при последващото намаляване на обемите,
течността се нагнетява към изходящия отвор на машината.
Зъбните помпи са исторически
първият тип ОРП (известни са от
16 век). Това е и най-разпространеният вид от тази група, което се
дължи на простата конструкция,
компактност, надеждност, относително ниска цена и пригодност за
много приложения. Основните разновидности на зъбните помпи са две с външно и вътрешно зацепване на
зъбните колела. Понякога към групата на зъбните помпи се включват и
други конструкции, например героторните помпи. Основните недостатъци на този тип машини са, че
те изискват добра филтрация на
работната течност срещу твърди
примеси, съществуват неуравновесени сили от налягане, нарастващите хлабини в процеса на експлоатация увеличават обемните загуби.
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Допустимата температура на работната течност е от -15 до +80
°С и вискозитет между 10 и 300
mm2/s.

Зъбни помпи с външно
зацепване
Те са най-разпространената конструкция (фиг. 1). Две еднакви зъбни
колела, зацепени помежду си, са поставени в тялото (статора) на помпата. Едното зъбно колело е водещо
и е монтирано на вал, който излиза
извън тялото и се задвижва от двигател. Другото зъбно колело е водимо и се върти от водещото. Радиалните и страничните хлабини между
зъбните колела и статора се реализират възможно най-малки, за намаляване на обемните загуби. Най-често колелата са с прави зъби и еволвентно зацепване. По-рядко се изпълняват с наклонени и шевронни
зъби. Работните камери се образуват от повърхностите на два съседни зъба и вътрешните повърхности
на статора. При въртене в указаната на фигурата посока, течността
постъпва от смукателната страна
S в освободените между зъбите празнини, които се получават при отцепването им. Течността се пренася в
пространствата, образувани между
зъбите и статора към нагнетателната страна Р. При зацепването на
зъбите обемът на междузъбните
пространства намалява и работната течност се изтласква към изхода. Намиращата се в зацепване двойка зъби представлява своеобразно
подвижно уплътнение, отделящо

Фиг. 1.

смукателното от нагнетателното
пространство.
Максималното работно налягане
на по-старите модели обикновено е
10 - 15 МРа. Съвременните помпи
постигат налягания 30 МРа (в зависимост от типоразмера). Серийно се
произвеждат помпи с работен обем
до 200 cm3 и честота на въртене
500 - 6000 min -1. При качествена
изработка експлоатационният срок
достига 6000 часа. Общият к. п. д.
на добрите съвременни образци е
0.87 – 0.9. Теглото на единица мощност е 10 – 15 N/kW, а при някои
конструкции за високо налягане пада
до 8 – 10 N/kW.
При две еднакви зъбни колела специфичният обем може да се пресметне приблизително по израза: q =
2πbm2 (z + 1), където b е широчината на зъбите, z е броят им, а m модулът. Дебитът Q се определя по
израза Q = qnηQ, където n е честотата на въртене, а ηQ е обемният к. п.
д., който за зъбните помпи е ηQ =
0,85 ÷ 0,95.
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Източници на обемни
загуби
Обемните загуби имат два основни източника: протечки през радиалната хлабина между външните цилиндрични повърхнини на зъбните колела и дъгообразната повърхност на
статора; протечки през хлабината
между страничните повърхности на
зъбните колела и статора. Освен
това, при дефектни профили на зъбите и неправилен монтаж могат да
възникнат протечки и по линията на
контакт между зацепените зъби.
Обемните загуби през радиалната
хлабина зависят от размера на хлабината, броя на зъбите и изходното
налягане. Увеличаването на броя на
зъбите увеличава местните хидравлични съпротивления, което намалява протечките. В процеса на експлоатация, поради износването на
зъбните колела и статора, радиалната хлабина нараства, а следователно нарастват и протечките.
Протечките през страничните
хлабини при относително ниски работни налягания не са големи, зато-
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ва в такива случаи се използват
зъбни помпи с фиксирани странични
дискове на статора, които са много
по-прости в конструктивно и технологично отношение. При помпите,
работещи с високо налягане, тези
протечки нарастват значително и
могат да достигнат до 80% от общите обемни загуби, ако не се вземат подходящи конструктивни мерки. Намаляването на страничните
хлабини е най-очевидната мярка, но
това е възможно само до определена граница, тъй като допустимите
грешки при изработването на детайлите могат да станат съизмерими с хлабините, което да доведе
до заклинване. В зъбните помпи, предназначени за работа при налягания
над 10 МРа, се използва устройство
за автоматично уплътнение на
зъбните колела, посредством което
се предотвратява заклинването при
едновременно осигуряване на малки
странични хлабини, които автоматично се намаляват с увеличаване на
работното налягане. Това устройство е известно като

хидравлична компенсация
на страничната хлабина
Страничните дискове, в които
лагеруват зъбните колела, са изработени от антифрикционен материал
(бронзови или алуминиеви сплави) и
се притискат към зъбните колела
под действие на подведеното към
тях налягане откъм изхода на помпата. Тези дискове са известни още
като плаващи втулки. Площта, върху
която действа налягането, е изчислена така, че се създава необходимият уплътнителен ефект без прекалено увеличение на триещия момент,
което би намалило чувствително
механичния к. п. д. По описания начин
страничната хлабина се настройва
автоматично, в зависимост от работното налягане. При ниско налягане протечките са малки, но и уплътнителната сила е по-малка, а това
намалява и износването на дисковете. Освен това, износването на
страничните дискове няма значим
ефект върху обемните загуби, защото дисковете непрекъснато са притиснати към зъбните колела.
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Към обемните загуби се отнася и намалението на
дебита поради недозапълването на междузъбното пространство при преминаването на работните камери
през смукателната страна на помпата. Запълването се
възпрепятства от действащите върху течността значителни центробежни сили, тъй като тя се върти с
ъглова скорост равна на тази на колелото. Центробежните сили се стремят да изтласкат течността навън
от междузъбието, отново в смукателната страна. Освен това, центробежните сили са причина абсолютното налягане в основата на зъбите да е по-ниско от това
на входа на помпата и там може да възникне локално
кипене (кавитация) на течността. Това налага ограничаване на максималната честота на въртене на зъбните
помпи до около 6000 min-1. Опитът показва, че за добро
запълване на работните камери е нужно да се поддържа
минимално абсолютно налягане на входа на помпата, за
разпространените видове хидравлични масла, около 50
– 60 kPa. В много случаи се налага налягането дори да е
по-голямо от атмосферното, което може да се постигне по различни начини. Съществуват и някои конструктивни методи за подобряване на пълненето.

Хидравлично уравновесяване
Поради разлика в наляганията (p2 > p1) зъбните колела
и лагерите им са подложени на въздействието на значителни радиални сили, което може да доведе до блокира-

86

Фиг. 2.

не на роторите. За разтоварване от радиалните сили
се използва хидравлично уравновесяване. За целта нагнетателната страна на помпата се съединява посредством канали с диаметрално разположени камери. При
реверсивните помпи подобно свързване се прави и за
другата страна. Този начин на уравновесяване е показан
на фиг. 2 позиция а. Друг способ е разтоварване през радиални, непресичащи се канали, съединяващи всяка двойка диаметрално разположени междузъбни пространства
- фиг. 2 позиция b.
При определени условия в зацепването между зъбите
може да бъде напълно затворена течност. Обемът на
това пространство е променлив. Първоначално той
намалява и поради малката свиваемост на маслото се
получава голямо нарастване на налягането (компресия) 1% намаляване на обема води до нарастване на налягането с около 150 bar. Увеличеното налягане дава допълнително радиално натоварване върху валовете и лагерите, и това предизвиква по-бързо износване. След намаляването следва увеличаване на обема, при което налягането пада, може да се създаде значителен вакуум и да
възникне кавитация, създаваща условия за разрушаване
на повърхността на зъбите. За избягване на това явление в страничните повърхнини, в мястото на зацепването се фрезоват два канала. Единият канал свързва
затворения обем в периода на неговото намаление с
нагнетателната страна на помпата. В периода на увеличаване на обема, другият канал свързва затвореното
пространство със смукателната страна.
При много високи работни налягания е целесъобразно
използването на многостъпални зъбни помпи, въпреки че
теоретично и с едно стъпало може да се създаде произволно голямо налягане, но тогава силовото натоварване
на работните елементи е много голямо. Два или повече
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комплекта работни елементи са
свързани последователно в общо
тяло. Дебитът на всяко стъпало
трябва да е по-малък от дебита на
предшестващото, за да се осигури
добро запълване на междузъбията.
Излишният флуид се отвежда обратно към смукателната страна на
стъпалото през специални преливни
клапани.
За получаване на по-голям дебит
съществуват конструкции, при които едно централно разположено колело задвижва две други. По този
начин теоретичният дебит се удвоява при малки габаритни размери.
Поради увеличените протечки и намаления обемен к. п. д. действителният дебит ще е по-малък от удвоения.

Възможност за
реверсивно изпълнение
По принцип зъбната помпа е реверсивна, т. е. при промяна на посоката
на въртене на задвижващия вал се
разменят смукателният и нагнетателният отвор. При реверсивното
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изпълнение обаче
трябва да се предвиди конструктивно
защита на уплътнението на изходящия
вал от възможно недопустимо повишение на налягането
при някоя от посоките на въртене. Конструкцията се услож- Фиг. 3.
нява още, ако трябва
да се осигури реверсивност на помпа с компенсация на страничната
хлабина. В този случай освен предпазване на уплътнението трябва да се
осигури и подвеждане на високото
налягане в камерите пред плаващите втулки и при двете посоки на
въртене. Това се реализира чрез няколко клапана и канала, разположени
в корпуса на помпата.
Контактът на профилите на правите зъби в процеса на зацепване
става по цялата им дължина, затова
при неточно изработване на зъбните колела водимото колело се движи на тласъци и се наблюдава бързо

износване на работните повърхности на зъбите. Тези недостатъци
практически се отстраняват при
колела с наклонени и шевронни (стреловидни) зъби - фиг. 3. При тях влизането и излизането от зацепване
става постепенно и това намалява
влиянието на грешките в профила на
зъба. Практически се елиминира и
компресията на течност в областта на зацепването. Пулсациите на
дебита и въртящият момент при
колела с наклонени зъби са по-малки.
Недостатък на тези зъбни колела е
възникването на значителни осови
сили, които притискат силно зъбни-
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ıË‰‡‚ÎËÍ‡

a

Фиг. 5.

Фиг. 4.

б

те колела към страничните
повърхности на статора и могат да
причинят интензивно износване.
Това налага фиксиране на зъбните
колела в осова посока чрез подходящо лагеруване. Този недостатък се
отстранява при използване на шевронни зъбни колела, при които силите се уравновесяват.

Зъбни помпи с вътрешно
зацепване
Те се отличават с компактност
и по-малки габарити в сравнение с
помпа с външно зацепване при същата производителност. Принципът
на действие е същият. Течността,
запълваща междузъбните пространства, се пренася от смукателната
в нагнетателната страна. Съществуват две основни конструкции.
При едната - фиг. 4а, засмукването
и нагнетяването се извършва през
дъгообразни прозорци, изпълнени в
страничните капаци на корпуса. В
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другата конструкция, фиг. 4b, течността преминава през радиални
отвори във външното колело. Найчесто водещо е вътрешното зъбно
колело с външни зъби. Обхващащото
колело с вътрешни зъби и отворът
в корпуса, в който то се върти,
образуват плъзгащ лагер, който
може да поеме значителни натоварвания. Смукателната и нагнетателната страна са отделени със сърпообразен уплътнителен елемент.
Броят на зъбите на вътрешното
колело е с 2-3 по-малък от този на
външното. Максималното работно
налягане на масово произвежданите модели достига 30 МРа, работният обем е до 250 cm3 и честота
на въртене 500 - 3000 min-1.
В зъбните помпи с вътрешно зацепване ъгълът на зацепване е значително по-голям и това осигурява
по-добро и по-плавно запълване на работните камери, с което пък се понижават пулсациите на дебита и налягането. Това обуславя приложението им в стационарни машини (преси, металорежещи машини и др.) и в
мобилни машини, работещи на закрито. Като цяло по-слабото разпространение на тези помпи е свърза-

но с по-сложната технология на изработка и съответно по-високата
им цена.

Героторни помпи
Героторните помпи са с вътрешно зацепване и специален профил на
зъбите. Принципът на действие се
изяснява от внимателното разглеждане на фиг. 5. Задвижващо е
вътрешното колело, което има един
зъб по-малко и е ексцентрично разположено спрямо външното колело,
което осигурява зацепването. Засмукването и нагнетяването на течността се извършват през сърпообразни прозорци, изпълнени в страничните капаци. Отделянето на смукателната от нагнетателната
страна (херметизацията) се осъществява благодарение на непрекъснатия контакт на зъбите на двете
колела в разделителната област
между смукателния и нагнетателния прозорец, дължащо се на специално оформения профил. Този тип
помпи работят при сравнително
ниски налягания и са особено подходящи за мазилни, горивни и охлаждащи системи. Отличават се с много
тиха работа.
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ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Ï‡ÚÂË‡ÎË

ËÒÎÓÓ‰˙Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍË „‡Á
ËÒÎÓÓ‰˙Ú Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ «ÂÏˇÚ‡ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡
‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÚÓÈ Â „‡Á ·ÂÁ ‚ÍÛÒ,
ˆ‚ˇÚ Ë ÏËËÁÏ‡, ‡ÁÚ‚ÓËÏ ‚˙‚ ‚Ó‰‡, Í‡ÚÓ ÍÓÎÍÓÚÓ
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‰Ó·‡ Â ‡ÁÚ‚ÓËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡. “ÓÈ Â Ò ÌËÒÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ -183 ∞C. ‡ÚÓ „‡Á ÚÓÈ Â ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 1,10 Ô˙ÚË ÔÓ-ÚÂÊ˙Í ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡. œÓ‰ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Â Ò‚ÂÚÎÓÒËÌˇ ÚÂ˜ÌÓÒÚ,
Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-ÚÂÊÍ‡ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡.
‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË „‡Á, ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ˆÂÌÂÌ
ÔÓ‡‰Ë Ò‚ÓˇÚ‡ Â‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ. ◊ËÒÚËˇÚ ÍËÒÎÓÓ‰ ÒÂ

ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Ì‡ ÓÍËÒÎËÚÂÎ. “ÓÈ
Â‡„Ë‡ Ò ‚ÒË˜ÍË ÂÎÂÏÂÌÚË, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ·Î‡„ÓÓ‰ÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, Í‡ÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡ ıËÏË˜ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, Ì‡Â˜ÂÌË ÓÍËÒË (ÓÍÒË‰Ë), ‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ Â ÔÓÁÌ‡Ú‡ Í‡ÚÓ
ÓÍËÒÎÂÌËÂ. —ÍÓÓÒÚÚ‡ È Â ‡ÁÎË˜Ì‡ Ë Á‡‚ËÒË ÓÚ ÂÎÂÏÂÌÚ‡. ËÒÎÓÓ‰˙Ú ÏÌÓ„Ó ÂÌÂ„Ë˜ÌÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡
Ò „ÓËÏË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ˜ËÒÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, Í‡ÚÓ
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÚÓÔÎËÌ‡. «‡
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ Â‡ÍˆËËÚÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ ËÎË Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÎË ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ‡ÁÓÚ (78%), ÍËÒÎÓÓ‰ (21%), ‡„ÓÌ (0,9%), ‰Û„Ë „‡ÁÓ‚Â (0,1%). «‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌ ÍËÒÎÓÓ‰ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÂÍÚËÙËÍ‡ˆËˇ. œÂ‰Î‡„‡ ÒÂ Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ˜ËÒÚÓÚ‡.
ŒÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Â‰ËÌ
ÓÚ Ì‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ. “ÓÈ Ì‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÏËÌÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ‚ ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡, ‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÂÍÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ë ‰Û„Ë. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Ò‡ÏËˇÚ ÍËÒÎÓÓ‰ Â ÌÂÁ‡Ô‡ÎËÏ, ÚÓÈ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ „ÓÂÌÂÚÓ Ë ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ „ÓËÏËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ‰‡ „ÓˇÚ ÏÌÓ„Ó
ÔÓ-ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ.
¬ ÌˇÍÓË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÔË ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ë ËÎË ‚ ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ‡ÎÓÚÓÔÌ‡ ÙÓÏ‡ - ÓÁÓÌ, Ò ˆÂÎ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ Ë „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓ ÓÍËÒÎÂÌËÂ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ Â‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÁÓÌ‡.

Кислородът в хранително-вкусовата
промишленост
»ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ÔË ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. œË ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ÏÓ‰ËÙËˆË‡Ì‡ ÒÂ‰‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ËÎË ÒÂ Á‡ÏÂÌˇ Ò „‡Á ËÎË ÒÏÂÒ ÓÚ „‡ÁÓ‚Â, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ
ÓÔ‡ÍÓ‚Í‡Ú‡ ·Ë‚‡ ·˙ÁÓ Á‡ÔÂ˜‡Ú‡Ì‡. ËÒÎÓÓ‰˙Ú Â
Â‰ËÌ ÓÚ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡ ÒÂ‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡
ÒÂ‰‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Á‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â
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Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË Ò ˆÂÎ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
ÔÂÒÌË Á‡ ÔÓ-‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ. ËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÔË ÓÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ë·‡. ÓÌÚÓÎ˙Ú ‚˙ıÛ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ Â
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡˜ËÌËÚÂ Á‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ È
ÓÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ë ‡Á‚˙Ê‰‡ÌÂ. »ÌÚÂÌÁË‚ÌÓÚÓ Ë·Ó‚˙‰ÒÚ‚Ó ÎÓ„Ë˜ÌÓ ‚Ó‰Ë
‰Ó ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓÂÌ ÍËÒÎÓÓ‰, Ò
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÍËÒÎÓÓ‰ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡. ‡ÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ËÒÚ ÍËÒÎÓÓ‰ ÒÔˇÏÓ Ì‡ÒË˘‡ÌÂÚÓ Ò ÍËÒÎÓÓ‰ ˜ÂÁ ‚˙Á‰Ûı Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú: ÔÓ-‰Ó·ËˇÚ Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡
ÍËÒÎÓÓ‰ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡, ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡ÒÚÂÊ, ÔÓ-‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË Ó„‡ÌËÁÏË, ÔÓ‰Ó·ÂÌÓ
‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ, ‰ÓÔËÌ‡Òˇ˘Ó Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ. ËÒÎÓÓ‰ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÓÁÓÌ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ‰ÂËÌÙÂÒÚ‡ˆËˇ Ë
ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ
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ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË.

В целулозно-хартиената
промишленост
¬ ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Ë„‡Â ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ÓÎˇ ÔË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÌÓÏËÚÂ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ ÔË ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡
ÔÓˆÂÒË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ‰ÂÎË„ÌËÙËÍ‡ˆËˇ, ËÁ·ÂÎ‚‡ÌÂ, ÓÍÒË‰‡ÚË‚Ì‡ ÂÍÒÚ‡ÍˆËˇ, ıËÏË˜Ì‡ Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ,
·ˇÎÓ/˜ÂÌÓ ÓÍÒË‰Ë‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓË Ë Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˘Ë Á‡ ËÁÔË˜‡ÌÂ Ì‡ ‚‡Ó‚ËÍ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ÏÂÒÚÓ ıÎÓ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ËÁ·ÂÎ‚‡ÌÂ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÒÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË,
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ÍËÒÎÓÓ‰ Ë ÒÓ‰‡
Í‡ÛÒÚËÍ, ‚ÏÂÒÚÓ ıËÔÓıÎÓË‰ Ë ıÎÓÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ÔË ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ ‚Ó‰Ë
Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ.
ŒÍÒË‰Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜ÂÌ‡Ú‡ ÎÛ„‡ Ò
ÍËÒÎÓÓ‰ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁı‚˙ÎˇÌ‡Ú‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡
Òˇ‡. Œ·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Á‡

„ÓÂÌÂ ‚ ÔÂ˘ËÚÂ Á‡ ËÁÔË˜‡ÌÂ Ì‡
‚‡Ó‚ËÍ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÚˇıÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ.

В химическата и
нефтохимическата
промишленост
¬ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ÍËÒÎÓÓ‰ Ì‡ÏË‡
¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ËÁıÓ‰ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ˜ÂÁ ÓÍÒË‰Ë‡ÌÂ Í‡ÚÓ ÒÛÓ‚ËÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡
ÓÍÒË‰‡ˆËˇ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
ÂÚËÎÂÌ ÓÍÒË‰, ÔÓÔËÎÂÌ ÓÍÒË‰, ÒËÌÚÂÁÂÌ „‡Á, ˜ÂÁ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ë, ÂÚËÎÂÌ ‰ËıÎÓË‰, ‚Ó‰ÓÓ‰ÂÌ ÔÂÍËÒ, ‡ÁÓÚÌ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡, ‚ËÌËÎ
ıÎÓË‰ Ë ÙÚ‡ÎÓ‚‡ ÍËÒÂÎËÌ‡. ËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÍÒËÎËÍ‚ËÚ.
ÃÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ „‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡ Á‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÌÚÂÁÂÌ „‡Á.
¬ ÌÂÙÚÓıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯-
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ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Ï‡ÚÂË‡ÎË
ÎÂÌÓÒÚ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ‚ ÌÂÙÚÂÌË Ë „‡ÁÓ‚Ë ÍÎ‡‰ÂÌˆË; Á‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı Ò
Ó„ÎÂ‰ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ
Á‡ Í‡Ú‡ÎËÚË˜ÂÌ ÍÂÍËÌ„, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ÌÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-ÚÂÊÍËÚÂ ÒÛÓ‚ËÌË; Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ Òˇ‡ ‚ ‡ÙËÌÂËËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ Â„ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ‚ ‡ÙËÌÂËËÚÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Ò˙˘Ó Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ë
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÔ‡ÒÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ ÔÂ˘ËÚÂ
Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË.

В металургията
ËÒÎÓÓ‰˙Ú Ì‡ÏË‡ ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. —˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡ÌÓ‰Ó·Ë‚Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ‡Á˜ËÚ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ Á‡ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ „ÓÂÌÂ ÔË ÒÚÛÈÌË
Ë ÓÚ‚ÓÂÌË ÔÂ˘Ë, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÂˆËÍÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍ‡Ô ‚ ÂÎÂÍÚÓ‰˙„Ó‚ËÚÂ ÔÂ˘Ë. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ ‰ÓÏÂÌÌËÚÂ ÔÂ˘Ë, ‚ ˜ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÚ‡ÎÛ„Ëˇ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÚÓÔÂÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ˜Û„ÛÌ Ò ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.

√ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÍËÒÎÓÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë Ì‡ ‰Û„Ë ÏÂÚ‡ÎË Í‡ÚÓ ÏÂ‰, ÓÎÓ‚Ó Ë
ˆËÌÍ. ËÒÎÓÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÔÎ‡Ï˙Í ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ
Ù‡ÍÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ˇÁ‡ÌÂ Ë Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ; ÔË ÍËÒÎÓÓ‰ÌÓ ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎË; ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ ‚ Ï‡ÎÍË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Á‡˘ËÚÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓ Ë ˜ËÒÚÓ ˇÁ‡ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Ò ‚ËÒÓÍÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. ¬ÂÏÂÚÓ Á‡ ÚÓÔÂÌÂ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò˙˘Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡Ï‡ÎÂÌË ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË „ÓÂÎÍË Ò ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÂÎÂÍÚÓÔÂ˘Ë Ë ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌË ÔÂ˘Ë Á‡ ÚÓÔÂÌÂ Ì‡ ‡ÎÛÏËÌËÈ.

Вода и отпадъци
ËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ˜ËÒÚ‡ Ë
ÓÚÔ‡‰Ì‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚ÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË. ¬ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ÍËÒÎÓÓ‰ ÏÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ÏÂÒÚÓ ıÎÓ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. ◊ÂÒÚÓ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ‡ÎÓÚÓÔÌ‡ ÙÓÏ‡ - ÓÁÓÌ˙Ú.
¬ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë,
ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì‡ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡,
ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
œË ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Ì‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚ÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÚˇıÌÓÚÓ Ó·ÂÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ.

Здравеоопазване
¬ Á‰‡‚ÂÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ‚‡ÊÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÊË‚ÓÚÓÔÓ‰‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ ÒÔÂ¯ÌËÚÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ ËÎË ÔË ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓ ÎÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡ˆËÂÌÚË Ò Ì‡Û¯ÂÌËˇ ‚ ‰Ë¯‡ÌÂÚÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ÔË Â‡ÌËÏ‡ˆËˇ ËÎË ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ‰Û„Ë „‡ÁÓ‚Â Á‡ ‡ÌÂÒÚÂÁËˇ. “ÓÈ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÔË ıÓ‡ Ò ‰Ëı‡ÚÂÎÌË ÔÓ·ÎÂÏË,
ÒÔ‡Òˇ‚‡ ˜Ó‚Â¯ÍË ÊË‚ÓÚ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÍÓÏÙÓÚ‡ Ì‡
Ô‡ˆËÂÌÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ËÒÓÍËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ˜ËÒÚÓÚ‡.
ËÒÎÓÓ‰˙Ú Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ë ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓ - Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÂÌÂÚÓ ‚ ÔÂ˘ËÚÂ Ë Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌËÚÂ ÍÓÙË, ÔÓÌËÊ‡‚‡ÈÍË ÂÏËÒËËÚÂ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË (NOx).
—˜ËÚ‡Ì Á‡ ÌÂÚÓÍÒË˜ÂÌ Ë ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ, ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Â ÓÍËÒÎËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÒËÎÌÓ „ÓÂÌÂÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÔË ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú
ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‚ÓÍË‡ ËÁÏ˙Á‚‡ÌÂ Ë ËÁ„‡ˇÌÂ ÓÚ ËÁÏ˙Á‚‡ÌÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ÚÂÁË ‚Â‰ÌË ÂÙÂÍÚË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÚËÍÚÌÓ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ. “ÓÈ ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‚ ·ÛÚËÎÍË, ·˙Ì‰ÂÎË Ë ˆËÒÚÂÌË, ˜ÂÁ „‡ÁÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË.
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ÃÓÚÓ Â‰ÛÍÚÓË
Ã

проф. Г. Димчев

еханичните редуктори са механизми, предназначени да намаляват
оборотите на въртене на двигателя, повишавайки въртящия момент
без значителни загуби на мощност.
Обикновено те представляват
съвкупност от последователно
свързани зъбни предавки. Намаляването на скоростта се налага от обстоятелството, че оптималната
скорост на двигателите (силовите
машини) е по-висока от необходимата скорост на работните машини.
Мотор редукторите (от лат.
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Motor - привеждащ в движение и
reductor - отвеждащ назад, привеждащ обратно) са агрегати, при които електродвигателят и редукторът са непосредствено свързани
и представляват едно изделие. По
този начин се избягва използването
на съединител между тях, какъвто е
необходим при обикновените редуктори. Като елемент на електрозадвижванията мотор редукторите
намират широко приложение във
всички области на промишлеността
- общото и тежкото машиностроене, подемно-транспортните машини, химическата и хранително-вкусо-

вата промишленост, селското стопанство, корабостроенето, циментовите заводи, складовите стопанства, производството на строителни материали и др.

Предимствата на мотор
редукторите
(познати още и като двигател редуктори) са намалени габаритни размери, висок КПД, опростен монтаж в
различни пространствени положения, просто обслужване.
При малки стойности на предавателното отношение предаването
на движение, респективно на
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Таблица. 1.

въртящ момент е непосредствено
чрез елементите на предавката
(например зъбни колела 1 и 2) от
задвижващия към задвижвания вал,
т. е. изменението на скоростта е в
едно стъпало. Всеки вид едностъпална зъбна предавка се използва до
определена максимална стойност за
предавателното число (u = z2/z1 =
zизх/zвх ), която е дадена в табл. 1.
Като правило предавателното число на едностъпалните предавки не
е достатъчно за постигане на необходимия диапазон на предавателните числа на редукторите и при
необходимост от по-големи предавателни числа се прибягва до последователно свързване на едностъпални предавки от един и същ или от
различни видове, като в този случай
се получава многостъпален редуктор. С най-широко приложение в
практиката са дву- и тристъпалните редуктори. Двустъпалните цилиндрични редуктори се изработват за uоб = 8 до 50, тристъпалните за uоб = 50 до 400. По-рядко се
използват четири- и петстъпални
редуктори.
Основните параметри, необходими при проектирането, сравняването и поръчката на мотор редукторите са: силови - мощност Р, респективно въртящ момент на изходящия вал Тизх и ъглова скорост wизх ;
кинематични - предавателно отношение (число) – i = wвх /wизх (респективно u = zизх/z в ); енергетични – к.
п. д.; геометрични характеристики
- междуосово разстояние, респективно междуосов ъгъл Σ и допълнителни, към които спадат абсолютните стойности на: маса М, обем
V, себестойност С или относителните показатели: М/ Тизх, М/Р, С/
М и др. Относителните показате-
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ли се използват за сравнение на
различни видове мотор редуктори
и като критерии при оптимизацията им.
С цел унификация и намаляване на
номенклатурата на произвежданите корпусни детайли, валове и зъбни
колела, основните параметри на редукторите са стандартизирани, например: предавателните числа (БДС
7553-78); междуосовите разстояния
(БДС 7466-78); височината на осите
и краищата на изходящите валове
на редукторите. Това позволява при
серийното производство в едно и
също тяло да се монтират отделни стъпала (зъбни предавки) с различни предавателни числа.
Основно изискване е телата на
редукторите да имат необходимата якост и коравина, поради което
те се отливат предимно от сив
чугун или от алуминиеви сплави. За
удобство при монтажа телата на
редукторите най-често са разделени. Изключение правят съосните редуктори и някои специални конструкции редуктори – вълнови, циклоидни и др. Валовете най-често се
лагеруват на търкалящи лагери.
Начинът на смазване на зъбните
колела зависи от скоростта им. При
периферни скорости по-малки от 15
m/s се прилага смазване от маслена вана. При скорости по-големи от
15 m/s се прилага централно смазване, при което маслото се подава
в зоната на зацепване под налягане
от помпа. Освен за смазване маслото служи и за охлаждане на предавката. Колелата или червякът се потопяват в маслената вана не помалко от височината на зъбния венец или на навивката. Понякога за
смазване се използват паразитни
зъбни колела.
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Класификация
на редукторите
Според кинематичната схема мотор редукторите обикновено се
поразделят на съосни, планетни и др.
В зависимост от вида на използваните предавки, с които е изпълнен
редукторът, се различават съответно цилиндрични, конусни, червячни, вълнови, циклоидни и комбинирани редуктори.
Цилиндричните редуктори могат
да бъдат изпълнени с цилиндрични
зъбни колела с прави, наклонени или
шевронни зъби; конусните - с конусни зъбни колела с прави и криволинейни зъби, а червячните - с червячна
предавка. Възможно е редукторът да
е изпълнен от последователно
свързани различни по вид предавки цилиндрични, конусни или червячни.
Подобни редуктори са познати в
практиката като комбинирани.
Обикновено за задвижване на мотор редукторите се използват електродвигатели с фланец или на лапи
със или без вградена електромагнитна спирачка, с възможност за енкодери и принудително охлаждане, както и такива с вградени честотни
регулатори (инвертори), като
възможното регулиране на оборотите е 1:5 и 1:10.
От качествата и надеждността
на електромеханичните задвижвания
в най-голяма степен зависят и технико-икономическите показатели на
проектираните съвременни машини.
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Изборът на мотор редуктор зависи преди всичко от предназначението, условията на експлоатация, необходимата надеждност и ресурс,
както и от стойностите и ограниченията на основните параметри,
дефинирани по-горе.

Тенденции в развитието
на конструкциите
Развитието на съвременната
техника определя няколко основни
направления в развитието на мотор
редукторите:
l компановка на електрозадвижването от отделни нормализирани и
стандартизирани възли – различни
типове редуктори с многоскоростни или регулируеми електродвигатели и системи за управлението им.
Създаването на задвижвания от готови групи или блокове, което спомага за повишаване на надеждността, съкращаване на времето за разработка, монтаж и ремонт;
l намаляване на относителното
тегло на редукторите, с което се
постига икономия на метал и се облекчава обслужването и транспорта
им. Това е възможно при използването на материали с високи якостни
качества, оптимизирана форма на
детайлите, използването на нови
технологии и на съвременни методи
за термохимична обработка на елементите (например йонно азотиране, карбонитриране и др.), на прецизни методи на изпитване и други.

l използване на усъвършенствани

планетни и нови видове механични
предавки - вълнови, циклоидни, хипоидни, хиперболоидни, тип Spiroid, тип
Helicon, тип Wildhaber, тип Twinspin
и други.
При планетните мотор редуктори се използват различни структурни схеми на епициклични зъбни механизми.
Вълновите редуктори с гъвкаво
звено използват нов вид механична
предавка, при която преобразуването на движението става за сметка
на движеща се вълна на еластична
деформация по периферията на
гъвкав елемент. Този принцип се използва при зъбните, фрикционните,
винтовите и челните вълнови предавки. Деформирането на гъвкавия
елемент става от вълнообразувателя (т. нар. генератор). Най-голямо
разпространение имат вълновите
зъбни предавки с метално гъвкаво
звено и механичен генератор (специален некръгъл гъвкав търкалящ лагер).
Структурно и кинематично вълновата зъбна предавка е разновидност на
планетната, но конструкцията на
елементите е различна.
Като мотор редуктор се използва и една модификация на планетен
механизъм с много малка разлика в
броя на зъбите на зъбни колела с
вътрешно зацепване, но с недеформируемо свързващо звено. Такава
предавка също е наречена "вълнова
предавка". При това се реализира по-
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вишена товароносимост.
Предавките тип CYCLO представляват вътрешно циклоидно-ролково
зацепване между две ексцентрично
въртящи се шайби с външни циклоидни зъби с периферно разположени
цилиндрични ролки.
Twinspin (Trohoidal gears) e компактна предавка, която работи на принципа на зацепване на цилиндрични
лагерни ролки с вътрешно назъбено
циклоидно колело.
Хиперболоидните предавки са неортогонални високоредуциращи
зъбни механизми. Те представляват
пространствени зацепвания на различни типове зъбни колела: тип
Spiroid е с зацепване на колело с конусен червяк, тип Helicon – на цилиндричен червяк с конусно колело, тип
Wildhaber – на цилиндрично колело с
глобоиден червяк.
Много фирми предлагат в номенклатурата си серии мотор редуктори, обхващащи цилиндрични, конусни
и червячни мотор редуктори със
зъбни предавки с различни мощности
и предавателни числа, както и комбинирани задвижвания с включването
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на вариатори. Към основните типове могат да се отнесат:
Съосен цилиндричен мотор редуктор. При тази схема оста на изходящия вал съвпада с оста на вала
на двигателя. Редукторите са еднодву- или тристъпални с диапазон на
предавателното число от 3 до 200.
Зъбните предавки са цилиндрични с
прави или наклонени зъби. Като правило се монтират "на лапи" или чрез
фланец. Компановката на този вид
мотор редуктор е сходна на планетните, вълновите и циклоидните редуктори, които също са съосни.
Цилиндричен мотор редуктор с
успоредни валове (тип разгънат).
При него оста на изходящия вал не
съвпада с оста на вала на двигателя.
Редукторите са едно-, дву- или тристъпални. Диапазонът на предавателното число е от 5 до 200. Използват се цилиндрични зъбни предавки
с прави или наклонени зъби. Може да
се монтира чрез фланец, "на лапи" или
с реактивна опора. Изходящият вал
е плътен или кух. Основното конструктивно предимство на кухия вал е,
че редукторът може да се монтира

към задвижващия вал на машината
без използването на еластичен съединител.
Конусен мотор редуктор. При
него осите на входящия и изходящия
вал се пресичат под 90°. Редукторите са едно-, дву- или тристъпални.
Като второ и трето стъпало обикновено се използват цилиндрични
зъбни предавки. Диапазонът на предавателното число за тристъпалните редуктори е от 25 до 80. Тези
редуктори могат да се монтира чрез
фланец, "на лапи" или с реактивна
опора. Изходящият вал е плътен или
кух.
Червячен мотор редуктор. Обикновено тези редуктори са едностъпални с червячна предавка и предавателно число от 14 до 80 или комбинирани двустъпални с цилиндрично
първо стъпало с наклонени зъби с предавателни числа над 90. Сред възможните начини на монтаж са чрез фланец, "на лапи" или с реактивна опора.
Изходящият вал е плътен или кух.
Червячните мотор редуктори имат
плавна и безшумна работа, високи
предавателни числа и сравнително
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малки габаритни размери. Характерна особеност на тези редуктори е
свойството „самозадържане“. Основното им конструктивно предимство е кръстосаното на 900 положение на входящия и изходящия вал,
което се явява удобство в случаите,
когато няма възможност (например
по изискванията за габарити или
компановка) да се разположи съосен
или мотор редуктор с успоредни
валове.
Спироиден мотор редуктор - изпълняват се като едно- и двустъпални. Диапазонът на предавателното
число за двустъпалните редуктори
е от 5 до 200. Може да се монтира
чрез фланец, "на лапи" или с реактивна опора. Изходящият вал е плътен
или кух. Предимствата са както на
червячните редуктори, като спироидните имат увеличена товароносимост.
Планетни мотор редуктори - те
са съосни, имат малки габаритни
размери, но са с по-сложна конструкция. Произвеждат се както за големи мощности с предавателно число
от 23 до 1000, така и като едно- и
двустъпални сервомеханизми с предавателни числа от 3 до 100. В някои случаи те се вграждат непосредствено в работната машина (телфери, уреди).
Вълнови редуктори - изработват
се от специализирани фирми и се
предлагат като готови изделия редуктори и двигател редуктори или
като отделни елементи за вграждане. Вълновите редуктори имат малка маса и габаритни размери и се
използват в механизми с големи предавателни отношения – от 80 до
300 в едно стъпало, при малко на
брой детайли. Приложението им е в
устройства с повишени изисквания
за кинематична точност и херметичност като например в робототехниката, авиационната и атомната техника, химическата промишленост и други.
Вълнови мотор редуктори с недеформируемо свързващо звено. Фамилията се отличава с големи кинематични възможности и сравнително нисък шум при нормално натоварване. Важно предимство на фамилията е осъществяването на големи
предавателни числа (до 1000) при
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Фиг. 1.

сравнително опростена конструкция
и малко на брой детайли. Мотор редукторите се закрепват чрез фланец
и стойка. Изработват се с плътен и
кух бавноходен вал.
Повечето фирми предлагат и многостъпални мотор редуктори с вграден като първо стъпало вариатор
от различен тип – с ремък, фрикционен, верижен, с диапозони 1:4, 1:6, 1:8.
По такъв начин се постига безстъпално регулиране на оборотите
на изходящия вал.
Почти всички произвеждани типоразмери мотор редуктори имат
възможност за различни конструктивни форми и изпълнения по отношение типа на изходящия вал и начин на закрепване.
У нас са разработени и внедрени
спироидни редуктори с предавателно число от 3,2 до 75. Произведени
са три типоразмера оригинални мотор редуктори с ортогонална архимедова предавка тип Helicon, обект
на български патент, с предавателно число 13,3 до 80 и мощност 0,37
до 1,5 kW. Те са внедрени в задвижванията на леярски манипулатори,
пътнически асансьор, гаражна врата
тип "крило".

Блок модулни
задвижвания
Редица реномирани фирми, произвеждащи мотор редуктори, имат
разработени системи от отделни
механизми – блок модули, състоящи
се от ограничен брой типове и типоразмери електродвигатели, зъбни
редуктори, вариатори и системи за
управлението им. При тяхното комбиниране и последователно свързване могат да се реализират извънредно голям брой електромеханични задвижвания от ограничен брой нормализирани модули и по този начин по-

бързо и пълно да се задоволят нуждите на потребителите. Подобно
свързване на отделните модули обаче е възможно само при унифицирани
присъединителни размери, изпълнение на някои геометрични и конструктивни ограничения и спазване на
условието за две последователно
свързани предавки Тизх(n) = Твх(n+1), т.
е. при предварително изградена система от блок модули.
Световната практика показва, че
рационалната номенклатура задвижвания обхваща не по-малко от 500
типоразмера с параметри, построени в ред R 20 на нормалните линейни
размери. Например при една от найразвитите системи от механични
блок модули от 7 типови модула с
15 конструктивни варианта и
13700 типоразмера могат да се
получат 205 500 комбинации на механични задвижвания с мощности от
0,1 до 250 kW и предавателни числа
от 1,5 до над 4000. Относителната
маса (маса/изходящ момент) средно
е 0,042 kg/Nm. На фиг. 1 е показана
една примерна възможност за комбиниране на различни типове редуктори, двигатели и свързващи елементи за получаване на мотор редуктори и многостъпални задвижвания.
Такова последователно свързване на
отделните модули е възможно само
при унифицирани присъединителни
размери на всички елементи от системата и спазване на условието за
две последователно свързани предавки (редуктори и вариатори) Тизх(n) =
Твх(n+1) .Фирмите, произвеждащи редуктори и мотор редуктори, предлагат електронни каталози за избор
и софтуер за 2D и 3D-модели на задвижването, както и програми за изчисления, сравнение и оптимизация
на електрозадвижванията от своята номенклатура.

май 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

«‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú University of Sheffield
‰‡‚‡ ÒÚËÔÂÌ‰ËË Á‡ ·˙Î„‡Ë ‚ EMBA
ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒË
Ïðîãðàìèòå ñà ðàçðàáîòåíè çà èíæåíåðè, êîèòî èìàò íóæäà äà óñúâúðøåíñòâàò áèçíåñ óìåíèÿòà ñè
University of Sheffield Ë ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇÚ ÏÛ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ - City College, ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ÓÔËÚÌËÚÂ ÏÂÌË‰Ê˙Ë ÛÌËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇÚ Í˙Ï
Executive MBA ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ‚ —ÓÎÛÌ Ò 20% ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ.
“Ó‚‡ Â Ô˙‚‡Ú‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ ‚ ≈Ã¬¿
ÔÓ„‡Ï‡, ÍÓˇÚÓ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ˙Ú ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
œÓ„‡Ï‡Ú‡ ‰‡‚‡ Ì‡ ÏÂÌË‰Ê˙ËÚÂ ‚ Â„ËÓÌ‡ Ì‡
fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ÔÂÒÚËÊÌÓ ·ËÚ‡ÌÒÍÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ
‚ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË ‚ Ò‚ÂÚ‡ University of Sheffield, ËÁ·‡Ì Á‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ Ì‡ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ Á‡ 2011 „. Executive MBA ÔÓ„‡Ï‡Ú‡
ÍÓÏ·ËÌË‡ ÚÂÓËˇ Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ ÔÂÚ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ: ÃÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ, Ã‡ÍÂÚËÌ„, ‘ËÌ‡ÌÒË,
ÃÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ Ì‡ ÎÓ„ËÒÚËÍ‡Ú‡ Ë «‰‡‚ÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ. Ã¡¿ ÔÓ„‡ÏËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÌÊÂÌÂË Ë
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÊÂÎ‡ˇÚ ‰‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ú ·ËÁÌÂÒ ÛÏÂÌËˇÚ‡ ÒË.
—ÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ ËÏ‡Ú ˆÂÌÌËˇ ¯‡ÌÒ ‰‡ ËÁ„‡‰ˇÚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡ Í‡ËÂ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÁÌ‡ÌËÂÚÓ Ë ÓÔËÚ‡ Ì‡ ÚÓÔ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2012

ÂÍÒÔÂÚË ÓÚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë
ËÁÚ˙ÍÌ‡ÚË ‡Í‡‰ÂÏËˆË.
œÓ„‡Ï‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ ‚ Û‰Ó·ÂÌ ÏÓ‰ÛÎÂÌ
ÙÓÏ‡Ú - 1 ÛËÍÂÌ‰ ‚ ÏÂÒÂˆ‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡
2 Û˜Â·ÌË „Ó‰ËÌË.
‡ÈÌËˇÚ ÒÓÍ Á‡
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂ Á‡
20% ÒÚËÔÂÌ‰Ëˇ Â 15 ˛ÌË 2012 „. «‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
ÔÓÒÂÚÂÚÂ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡:
www.city-sheffield.bg/request-form.

101

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
Íîâ ìîùåí MOSFET
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l
l
l
l

Íîâèÿò ïðîäóêò ñå ïîääúðæà íà ñêëàä!
Íèñúê çàðÿä íà ãåéòa ïðè VDSS 80V
Íèñêî âúòðåøíî ñúïðîòèâëåíèå RDS(ON) 90 mΩ
Âèñîêî áúðçîäåéñòâèå ïðè ïðåâêëþ÷âàíå çà ID 15A
RoHS ñúâìåñòèì è Halogen-Free
Íèñúê ïðîôèë íà êîðïóñà
Âèñîêà ìîùíîñò íà êîðïóñà

Îñíîâíè ïàðàìåòðè AP9987GJ-HF
Òèï
N-Channel + Diode
Êîðïóñ
TO-251
Îïèñàíèå
MOSFET
Ìàêñèìàëíî íàïðåæåíèå DS
80 V
Ìàêñèìàëåí òîê íà äðåéíà
15 A
Ìàêñèìàëíà ìîùíîñò
34.7 W
Âúòðåøíî ñúïðîòèâëåíèå
0.09 Ω
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà APE

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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