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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Reichle& De Massari ËÁ„‡Ê‰‡ Á‡‚Ó‰ Á‡ ÙË·ÓÓÔÚË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Û Ì‡Ò
Reichle& De Massari ще изгради в София завод за производство и асемблиране
на фиброоптични компоненти – пачкорди, пигтейли и цели платформи. Инвестицията във високотехнологичното производство в размер на близо 10 млн.
лева бе отличена от Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма със сертификат за инвестиция Клас А.
R&M е избрала България за изграждането на своя нов завод, въпреки наличието на редица други подходящи дестинации по света. Сред основните причини
за това са географското положение и логистичните връзки на България, наличието на висококвалифицирани кадри, конкурентните разходи за труд, културните сходства, както и членството на страната ни в Европейския съюз.
Новият завод ще се намира в столичния квартал Хаджи Димитър. Очаква се
предприятието да заработи официално през октомври т. г., а броят на новооткритите работни места към края на 2012 г. да бъде 100. Продукцията ще
се предлага в целия свят, съобщиха от компанията.

¿‰‡‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÙËÏ‡ ARGAL
От месец май т. г. Адара Инженеринг е официален представител на италианската фирма ARGAL, производител на специализирани помпи от композит за
индустриални цели, съобщи за Инженеринг ревю инж. Здравка Атанасова, управител на компанията. „Новата гама помпи, включена в портфолиото ни, е
предназначена за химическата, козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата промишленост, металообработване, обработване на текстил,
химическо чистене, предприятия за съхранение на химически продукти и горива (варелни помпи). ARGAL предлага голямо разнообразие както по отношение
на техническите характеристики на помпите, така и на конструктивните
параметри в зависимост от нуждите на съответното производство или
клиент“, заявиха от Адара Инженеринг. „Особеното на тези помпи и системи
е, че корпусът на помпите е от композит или пластмаса, което не позволява
работните флуиди, преминаващи през помпите, да се окисляват. Подходящи са
за работа с шампоани, кремове, киселини, гъсти течности с абразивни частици и др.“, допълни инж. Атанасова.
Адара Инженеринг е официален представител за България на BUSCH вакуум
помпи и системи, дистрибутор на GRUNDFOS водни помпи и системи и дистрибутор на Schneider Electric за промишлена и сградна автоматика.

‘ËÏ‡ »Ì‰ÛÏ‡ÚËÍ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚ ÚÛ·ËÌÂÌ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ DEPRAG
Фирма Индуматик, партньор на германския производител DEPRAG, предлага
на българския пазар турбинен генератор на електроенергия с патентована
технология за генериране на от 5 до 20 кВт мощност от отработени газове
или отделена топлина, съобщиха от Индуматик. „С това иновативно решение
всеки производител може да използва докрай отработените газове или остатъчна топлинна енергия от своето производство, за да генерира електроенергия. Изчисленията, направени на база германския акт за възобновяеми енергийни източници показват, че може да се постигнат икономии от два евроцента за 1кВтч“, заявиха от Индуматик.
Индуматик предлага продуктите на DEPRAG у нас от 2010 г. „В продуктовата програма на фирмата са включени и широка гама пневматични инструменти за монтаж - ръчни и стационарни отвертки, турбинни шлайфове, бормашини, полиращи машини в това число и инструменти за взривоопасни среди
и минната промишленост. В тази продуктова група се включва и най-бързият
шлайф, който развива скорост от 100 000 об./мин. DEPRAG произвежда и
ламелни, зъбни и турбинни пневматични двигатели, които намират широко
приложение в машиностроенето, хранително-вкусовата, химическата промишленост и др.“, допълниха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‚„‡‰ÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ
Фирма Метрисис в сътрудничество с National Instruments организира поредица от семинари на тема "Вградени системи за мониторинг и контрол".
Събитията се състояха от 18 до 22 юни т. г. в градовете София, Пловдив,
Габрово, Русе и Варна. „Участниците се запознаха с вградени системи за
работа в реално време и приложения, изискващи използването на сложни алгоритми за сигнална обработка и управление (управление на машини и диагностика, структурен мониторинг, качеството на електрическата енергия,
дизайн на хардуерни прототипи и др.). Присъстващите специалисти имаха
възможност да проектират, моделират и реализират различни приложения с
графичната програмна среда LabVIEW и контролера NI CompactRIO“, заявиха
организаторите.

ÀÓ„Ë—ÓÙÚ ÓÚÍË ÓÙËˆË‡ÎÌÓ Ò‚Óˇ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
На 31 май т. г. ЛогиСофт официално откри новият си офис на ул. Проф. др Димитър Добрев 8А в Студентски град. На тържествения водосвет
присъстваха клиенти и партньори на компанията от София и страната. „Преди всичко бих искал лично да благодаря на гостите, уважили ни с присъствието си, както и за чудесните пожелания, които ни отправиха в този специален за нас момент. Смятам, че тази наша крачка напред е крайъгълен камък
в развитието на фирмата, резултат от големите успехи на ЛогиСофт в
областта на индустриалната автоматизация и е заявка за още по-големи
успехи оттук нататък“, заяви по време на откриването Крум Павлов, управител на ЛогиСофт.

ƒË“‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ XIII-Ú‡ ÒÂ˘‡ Ì‡ ÔËˇÚÂÎËÚÂ Ì‡ SolidWorks
От 1 до 3 юни т. г. в хотел Орловец, курортен комплекс Пампорово се
състоя XIII-тата среща на приятелите на SolidWorks. Събитието събра над
120 представители на машиностроителния бизнес в България и Македония
– инженери, технически директори и собственици на фирми, съобщиха организаторите от ДиТра. „В рамките на форума бяха представени последните
новости в развитието на продуктите на водещите фирми в световната
CAD/CAM индустрия DS SolidWorks Corp. и Delcam. За първи път пред българска аудитория бяха показани софтуерните средства SolidWorks Plastics,
SolidWorks Routing и Elecworks„, сподели Цветан Стоянов, ръководител на CAD/
CAM център ДиТра.
С интерес от страна на присъстващите бе посрещната и сесия „Иновации“, представяща български постижения в света на високите технологии. Във
фокус бяха модерните машини, произведени от Трейд Майстер за Мауер Локинг Системс. Панелът „Симулации„ бе посветен на успешното сътрудничество на БИГ с Altas Mashinen, а домакините на сесия „Управление„ – ЕРАТО,
споделиха опита си в изграждането на система за управление на инженерните
данни. Акцентът в сесия „Технологии„ бе поставен върху комбинацията от
използването на системи за проектиране и управление на NC машини в Мауер
Локинг Системс.
„Както винаги досега, срещата бе високо оценена от участниците и със
сигурност за тях беше изключително полезно и интересно събитие. ДиТра ще
продължава ежегодно да организира такива срещи, а също и други специализирани събития“, допълниха организаторите.

E—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂÁÂÌÚË‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË Ë ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË 3D ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ
На 14-ти юни т. г. в Технически Университет – София ЕСД България организира презентация с демонстрации на тема „Контактни и безконтактни 3Dизмервания“. Събитието представи технологии и продукти на немските производители на измервателна техника DR. JOHANNES HEIDENHAIN и
STEINBICHLER OPTOTECHNIK. Инженерите от ЕСД България демонстрираха
реално безконтактно сканиране на триизмерен детайл със сложни повърхнини
чрез оптичната система COMET L3D на STEINBICHLER. След сканирането на
обекта последва обработка на събраните данни, дигитализацията на детайла
и записването му във файл подходящ за последваща обработка в CAD/CAM
софтуер.
В рамките на събитието гостите посетиха лаборатория CAD/CAM/CAE на
катедра Технология на Машиностроенето и Металорежещи машини към Машинно-Технологичния факултет и лаборатория на катедра Прецизна техника и
уредостроене към Машиностроителния факултет на ТУ-София.
"Технологията на контактни измервания, разработени от HEIDENHAIN, се
използва както при металорежещите машини, така и там където се търсят
високи точности на позициониране за изработка на прецизни детайли. Иновативните системи за безконтактни измервания на STEINBICHLER намират приложения в 3D дигитализиране, автомобилната промишленост, космонавтиката, производството на гуми, контрол на повърхнини, деформационен и вибрационен анализ, изкуство и музейна дейност и др.“, заявиха домакините от ЕСД
България.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ 80 ÙËÏË ÔÓÒÂÚËı‡ ƒÌËÚÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË ‚ –¿»—
На 7 и 8 юни т. г. фирма РАИС за втора поредна година организира Дни на
отворените врати. Представители на 80 фирми от страната и чужбина пристигнаха в Пазарджик, за да се запознаят с новостите в сектора, съобщиха от
компанията. В рамките на събитието специалисти от РАИС направиха презентации на новата 5-осна машина, на вертикален обработващ център GM350 и
двушпинделен струг T252 2S. В първата част на форума бяха представени
също машини на Citizen и Miyano, продукцията на Nikkеn и инструменталната
екипировка на ВСК Кентавър, след което гостите бяха поканени в демонстрационния център на РАИС и на видеостена в реално време наблюдаваха работата на машините на компанията. Едновременно с демонстрацията на функционалността и прецизността на металорежещите машини, произведени в РАИС,
специалисти от ISCAR показаха най-новото поколение инструменти, а японският гигант FANUC показа как техният робот би улеснил производствения
процес, автоматизирайки изцяло всички операции от зареждането на материала до изваждане на готовия детайл. В края на първия ден от Дните на отворените врати РАИС акцентира и на най-новото в дейността си - мотокарите.
Вторият ден от Дните на отворените врати продължи с въпроси, дискусии и
разговори с потенциални партньори и клиенти.

√ÂÏ‡ÏÂÍÒ ÃÓÛ¯˙Ì

Ó. ‚Â˜Â Â ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ IRE Resistors
Отскоро Гемамекс Моушън Ко. вече е официален дистрибутор на италианския производител на мощни качествени товарни резистори IRE Resistors, съобщиха от компанията. „Товарните съпротивления на IRE Resistors са известни на
българския пазар, тъй като ги предлагаме повече от три години. Изделията са
с модерен технодизайн, с проверени електрически качества, надеждни и ценово
конкурентни. Предлагането им е насочено към всички наши клиенти, които
произвеждат подемни съоръжения или машини с динамични задвижвания от рода
на циклични старт-стоп операции“, коментираха от Гемамекс Моушън Ко.
„Така предлаганата досега гама резистори за честотни задвижвания от
OMRON се разширява с нови продукти и покрива по-пълноценно изискванията
на приложенията. Поемането на дистрибуторските функции е един проверен
и доказан акт на промотиране на пазара на изделия, зад които седи и образът
на Гемамекс, какъвто го познават клиентите ни“, допълниха от компанията.
Гемамекс Моушън Ко. е специализирана в областта на търговията и инженеринга с честотни управления на електрически задвижвания като AC, линейни, стъпкови и сервомотори. Тя е дъщерна фирма на ЕТ Гемамекс и има задача
да обслужва специализирано този сектор от средства за задвижване на машини и съоръжения.

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 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 предлага 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“, съобщиха от компанията.

NOARK ≈lectric Europe ÓÚÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Û Ì‡Ò
Отскоро на нашия пазар развива дейност търговското представителство
на NOARK Еlectric Europe, съобщи за списанието Ралица Огнянова, търговски
мениджър за страната. „Представителството е част от международна компания, активна в разработките и внедряването, производството и дистрибуцията на електротехнически устройства и компоненти с повече от 25 000
служители. NOARK Electric инвестира милиони евро в собствени разработки и
внедряване на продукти и системи с най-съвременни технологии. Портфолио
на компанията включва продукти за сградна и индустриална автоматизация,
както и пълната гама фотоволтаични компоненти, инвертори и соларни панели“, заяви г-жа Огнянова. „С оглед на пазарната конкуренция и многото марки
на българския пазар на електрооборудване, залагаме на модерния дизайн на нашите продукти, както и на изключително доброто съотношение цена – качество, което дава предпоставка за привличането на нови клиенти. Допълнително доказателство за качество е фактът, че NOARK предоставя петгодишна гаранция на всичките си продукти.
Стратегията на компанията е да работи с малко на брой директни партньори, с които съвместно да изградим стабилна мрежа за продажби на марката NOARK в цялата страна“, допълниха от представителството.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Siemens ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ÍÓÌÚÓÎÂ Á‡ ÌË‚Ó
Направление Индустриална автоматизация на Siemens представи Sitrans
LUT400 серия ултразвукови контролери с точност на измерване до един милиметър (0.04 инча), съобщиха от компанията. „Новите контролери предлагат най-високата прецизност на пазара и гарантират постоянно точни измервания. Компактните едноточкови ултразвукови контролери могат да извършват непрекъснато наблюдение и контрол на нивото на течности, насипни материали и други вещества с приложение в широк спектър от индустрии.
Контролерите се предлагат в три модела - контролер за ниво Sitrans LUT420;
контролер за ниво, помпи и разход Sitrans LUT430 и изключително точен разходомер за открити канали Sitrans LUT440 (който освен това предоставя пълен
набор от инструменти за управляване на нивото, обема и помпите). Серията
е подходяща за редица приложения, включително за пречиствателни станции
за питейни/отпадни води и водни съоръжения, производствени мощности и
промишлени съоръжения за съхранение на вода“, заявиха от Siemens. "Контролерите от серията Sitrans LUT400 разполагат с интуитивен потребителски
интерфейс. Те могат да бъдат програмирани за по-малко от една минута чрез
графичните приложения Quick Start Wizards. Наличният дисплей с подсветка позволява ясно отчитане на данните при всякакви условия на осветление. Sonic
Intelligence технологията за обработка на сигнала при ултразвукови нивомери
извършва постоянен анализ и се настройва според нивото на шума и променящите се условия на работа в съответния процес", допълниха от компанията.

‡ÏÏ‡ÚÓÌ ¡˙Î„‡Ëˇ ‡Á¯ËË „‡Ï‡Ú‡ ÒË Ò ÍÓÏÔÂÒÓË CompAir
Отскоро Каммартон България e официален представител и упълномощен
сервизен партньор в България на CompAir, съобщиха от компанията. „CompAir
има повече от 200 години опит в производството на широка гама компресорно оборудване за сгъстен въздух и технически газове. Днес, той е един от
лидерите, които разработват и налагат нови стандарти за качество в компресорната техника, както и в енергийната ефективност на машините. Производствените бази на фирмата са разположени в Германия, Великобритания
и Италия. Машините с марка CompAir са добре познати и работят от години
на българския пазар“, заявиха от Каммартон България.
„Ще предлагаме пълната гама продукти на CompAir, съобразявайки се със
специфичните нужди на всеки клиент: пластинчати маслени, винтови маслени,
безмаслени, мобилни, бутални компресори, абсорбционни и хладилни изсушители, филтри и други. Последните технологии, свързани с подобряване на енергийната ефективност, съчетани с дългогодишен опит в производството на
компресори, правят продуктите на CompАir естествен избор за всяко производство. Шестгодишната гаранция предоставя пълна сигурност на клиента
при експлоатация на машините“, допълниха от компанията.

‘ËÏ‡ Ã‡ÒÚÂ ÓÚÍË ÌÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌ ‚ –ÛÒÂ
На 1 юни т. г. фирма МАСТЕР откри нов магазин на бул. Липник 123 в Бизнес
парк Русе до MALL Rousse, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „На площ от 300 кв. м новият търговски обект предлага познатата
богата гама пневматични средства за автоматизация, електроапаратура НН,
линейна и монтажна техника, CNC системи и други продукти с доказано качество. Причина за преместването е нарасналият обем и асортимент на предлаганите от фирмата продукти, както и несравнимо по-добрите условия, които предлага Бизнес парк Русе. Всички контакти за връзка с нас остават
същите“, допълниха от Мастер.

ÕËÔÓÛ‰‡ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 50-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
Фирма Нипроруда отбеляза 50-годишния си юбилей с тържествено събитие,
на което присъстваха повече от 200 гости - представители на бизнеса, браншовите организации, държавната администрация и академичните среди. Събитието бе открито от Георги Зарев, председател на Съвета на директорите
на компанията, който представи реализираните от компанията проекти и
иновативния подход които винаги се е стремяла да прилага. „Професионализмът
на екипа и широкият спектър от специалисти са гаранция за развитието на
фирмата“, подчерта изпълнителният директор на Нипроруда Виолета Велева.
По време на събитието бяха отличени най-значимите партньори и организациите, подпомогнали развитието на Нипроруда. Плакети и грамоти получиха Асарел-Медет, Елаците-Мед, Челопеч Майнинг, КЦМ 2000 и Каолин.
Сред гостите на събитието беше и зам.-министърът на околната среда и
водите Евдокия Манева, която в приветствието си подчерта значимите постижения и важността на разработките в сферата на екологията на фирмата. Приветствия отправиха и фирмите партньори, доставящи съоръжения за
добивния и преработвателния отрасъл, като световните корпорации Метсо,
Сандвик и Сименс.
Ръководството на Нипроруда изрази благодарност към екипа и към своите
партньори от минните компании и доставчици на оборудване.
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а 18 и 19 май т. г. се проведоха
Дните на отворените врати, организирани от Полимета-С и Солтех, в
базата на Шети България в с. Костиево край Пловдив. „Мястото за провеждане е съвсем логично, тъй като
заводът на Шети България е почти
изцяло оборудван с машини на DMG,
a всички металорежещи инструменти и екипировка са на Hoffmann
Group“, коментира Кирил Христов,
мениджър продажби в Солтех.

„За нас бе важно мястото да е максимално достъпно и комуникативно
като локация. Второто е фирмата, в
която се провежда, да има какво да
покаже и като организация, и като
оборудване. Трето, да имаме много
добър партньор, за да може и посетителите да усетят, че за нас клиентите са повече от клиенти – те
са и наши приятели“, допълва Георги
Белчев, управител на Полимета-C.
„Това е нещо, което планирахме и

12

имаме като идея от много дълго
време. Искахме да организираме събитие, което да не е обвързано с целодневен ангажимент, а нещо, което
сме виждали и посещавали на запад –
дадена фирма е отворена 2 -3 дни за
външни посетители – т. е. може да
дойдеш и да си отидеш, когато искаш, да зададеш своите въпроси и да
обсъдиш реални проблеми. Програмата се определя от посетителя и
неговите интереси“, коментира Георги Белчев.
Специални гости на събитието
бяха специалисти от DMG/Mori Seiki
- отговарящият за българския пазар
Ставрос Пагалидис и сервизният
мениджър, отговарящ за България,
Микаел Корольоф, а от Солтех
(Hoffmann Group) - Йос Шети, собственик на Шети България и Солтех.
Предприятието Шети България,
специализирано в изработването на
единични или комплексни изделия от
метал, впечатли присъстващите с
добрата организация и съвременно
технологично обезпечаване на производството.
„Основно демонстрирахме машини и решения за серийна работа“,
коментира представените продукти г-н Белчев. „Посетителите видяха 3-осни фрезови машини модел
DMC635V, както и машината, предизвикала най-голям интерес –
DMU50eco за петстранна обработка. Тя позволява с едно базиране детайлът да може да бъде обработен
от всички страни, без нуждата на
специални приспособления и установки“, разказва той.
Сред продуктите, които предизвикаха най-голям интерес, бяха и компоненти и приспособления за захващане Garant на Hoffman Group. Металорежещи инструменти Garant,
Holex, Kyocera, Komet, както и инструментални колички и ръчни инструменти Garant, Knipex, Wera, Stahlwille.
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.

Според Кирил Христов, проведеното мероприятие е от голяма важност както за организаторите, така
и за посетителите, тъй като такъв
тип отворени врати се провеждат
за първи път в България. „Изключително приятно сме изненадани от
положителния отзвук сред посетителите, които бяха професионалисти в областта на машиностроенето. Получиха се много интересни дискусии, които дават предпоставки за
бъдещо ползотворно сътрудничество“, коментира той.
„Смятаме, че от такива мероприятия има нужда, за да може да бъде
показано какво е реалното развитие
на фирми от металобработващата
индустрия, да се покажат машини в
реална работна среда, да може да се
коментират и дискутират реални
казуси“, обобщава своите впечатления Георги Белчев.
По отношение на плановете за
провеждане на подобни събития и в
бъдеще Кирил Христов споделя: „Вероятно следващото подобно събитие, но в по-различен вид, ще се проведе по време на Есенния технически панаир в Пловдив.“
„В нашите планове присъства и в
бъдеще организация на подобни събития. След като пазарът и клиентите проявяват интерес, ние сме
длъжни да подсигурим тази възможност на заинтересованите лица.
Само времето ще покаже кога ще е
следващото събитие, но със сигурност трябва да го направим още подобро и атрактивно, за да покажем
и своето развитие и желание за комплексна помощ и решения, насочени
към металообработващата промишленост“, заявява в заключение управителят на Полимета-C.
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а 28, 29 и 30 май т. г. в хотел Шератон София Хотел Балкан
се състояха серия от специализирани семинари, посветени на новите
решения за проектиране на
Autodesk.
Първият семинар бе на тема Новите решения 2013 от Autodesk за
архитектурно, конструктивно и
ВиК, ОВК, електропроектиране. Мероприятието бе организирано от
Autodesk, дистрибуторът Би Ем Джи
и неговите партньори КадПойнт,
Каниско и Мапекс. Семинарът бе посетен основно от архитекти, конструктори, инженери ВиК, ОВК, електро, както и преподаватели и студенти от водещите висши учебни
заведения у нас.
Програмата на семинара на 28
май започна с представяне на тенденциите в архитектурното, конструктивно и инженерно проектиране, комплексния подход и решенията на Autodesk. Присъстващите
имаха възможността да се запознаят със съвременното архитектурно проектиране със софтуерния пакет Autodesk Building Design Suite
2013, както и с конкретни примери
на неговото приложение. Представени бяха и новостите в проектирането на конструкции с Autodesk
Building Design Suite Ultimate 2013.
Направени бяха демонстрации с
Revit Architecture, Revit Structure, Revit
MEP, както и с Robot Professional.
Другите теми, заложени в програмата, бяха Управление и контрол на
проекти с Navisworks Simulate,
Navisworks Manage и Остойностяване с Quantity Takeoff за целите на проектанти и строители.
Специализираният семинар Нови
решения 2013 от Autodesk за инфраструктурно проектиране и управление на данни се състоя на 29 май.
Мероприятието бе организирано от
Autodesk, БиЕмДжи, Каниско и Мапекс.
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Програмата представи водещите
трендове в инфраструктурното
проектиране и управление на данни,
като бяха показани новите версии на
пакетите и програмите за 2012 на
Autodesk.
Присъстващите имаха възможността да се запознаят с новия пакет
Infrastructure Design Suite 2013 за устройствено планиране от Autodesk.
Бяха направени демонстрации на
най-съвременно инфраструктурно
моделиране и реалистично визуализиране. Бе показано актуалното пътно
проектиране с единния модел на
Infrastructure Design Suite Premium
2013. Към края на програмата бяха
демонстрирани възможностите на
пакета Infrastructure Design Suite 2013
в областта на жп проектирането.
На 30 май т. г. се състоя и третият семинар на тема Бъдещето на
машинното проектиране и продуктовия дизайн - дигитално прототипиране с Autodesk 2013. Събитието бе
организирано от Autodesk, дистрибуторът за България – BMG и партньорската фирма М КАД, като акцент
бяха новостите във версии 2013,
работните процеси през отделните
етапи на машинното и продуктовото проектиране и използването на
комплекс от инструменти за реша-

ването на конкретни предизвикателства в този вид проектиране.
„На събитието бяха проведени
конкретни демонстрации на възможностите на продуктовите пакети
за машинно и продуктово дигитално прототипиране, симулации, анализ и визуализиране с Autodesk версии 2013“, споделиха организаторите. „Практически бяха показани облачните услуги – Autodesk 360, концептуално проектиране, 2D чертеж
и директната взаимна връзка между
2D DWG файл и тримерния параметричен модел на Inventor, проектиране на електрическо окабеляване с
AutoCAD Electrical, както и директна
връзка на AutoCAD Electrical и електрическите проекти с Inventor Routed
Systems 2013.
Сред останалите представени
теми бяха новите и безплатни онлайн приложения от Autodesk за 2D
проектиране и създаване на механизми, управление на данни и проектантския процес с Vault, както и демонстрация на работния процес във
фирма, използваща решението на
Autodesk и презентация на проект,
разработен с Inventor Prоfessional
2013 от двама обещаващи студенти от Техническия Университет в
София“, информираха те.
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ƒ˙Î„ÓÒÓ˜ÌËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÍË
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ò‡ ÍÎ˛˜Ó‚‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ·ËÁÌÂÒ ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ ÌË
Ладислаус Райтер, търговски директор
за Източна Европа в Rutronik,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Райтер, през
тази година Рутроник България отбелязва десет години от
своето основаване. Какви пазарни позиции успя да заеме
компанията у нас и в кои сектори най-успешно преодолявате конкуренцията?

В България най-успешно се развиваме в индустриалния сектор. Това е
традиционно силен пазар за Rutronik
в почти всички страни, в които сме
представени. Дейността ни в тази
сфера e насочена към производителите на техника за пожароизвестяване
и системи за сигурност, касови апарати и фискални устройства, интелигентна сградна автоматизация,
блокове за управление на електродвигатели, електромери, силова електроника и електронни системи за контрол, свързани с безопасността на
железопътната инфраструктура и
други приложения. Голяма част от
бизнеса ни е свързана с асемблиращите компании, особено в автомобилната и потребителската индустрия.
Други важни пазари за Rutronik са
медицинската електроника и телекомуникациите, по-специално производството на приемници. Освен всичко
това, компанията е концентрирана
върху новите, устойчиво развиващи
се в България пазари на възобновяемата енергия и уличното осветление.
Инвестирахме много в това направление, за да можем да предложим на
нашите клиенти професионална, всестранна подкрепа, компоненти и решения, предназначени специално за
тези пазари. Работим в тясно
сътрудничество и с нашето дъщерно дружество Rusol - дистрибутор на
системи за фотоволтаични паркове
и LED осветление.
В каква посока се разви българският пазар на електроника
през изминалите години?

Икономическата ситуация в България силно зависи от износа в еврозоната (61% от общия износ на стра-
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ната), който се забавя - очакваният
спад за 2012 г. възлиза на 0,3%. Икономистите посочват увеличение на
БВП от 1,8% през 2011 г. и прогнозират покачване с 0,4% през 2012-та,
преди средногодишното увеличение
от 3,6% през 2013 – 2016 г. Средната инфлация се оценява на 4,2% през
2011 г. и около 3,1% през периода
2012 – 16 г.
През последното десетилетие
сме свидетели на непрекъснат растеж на пазара на електроника. Това
до голяма степен се дължи на новите области, които стимулират развитието на пазара за електроника медицинската електроника, телекомуникациите и възобновяемите енергийни източници.
Кои са приоритетите в настоящата ви дейност в България?

Най-големият ни приоритет са
очакванията на клиентите. Стремим се да създаваме дългосрочни
отношения с тях с цел постигане на
взаимоизгодни успехи.
В коя източноевропейска страна бизнесът на Rutronik има
най-висок темп на растеж?

В Турция, Словения и България имаме много силен растеж, който дори
е по-висок от средния ръст на пазара, за което искаме да благодарим на
нашите клиенти.
Кои от вашите продукти се
продават най-успешно на тези
пазари?

Продуктите ни в сферата на оптоелектрониката, съхранението на
данни, индустриалните и автомобилни приложения са с най-висок продажбен ръст в тези страни.
Бихте ли направили сравнение
между българския, румънския и
словенския пазари на електронни компоненти?

Пазарът в Румъния все още е доминиран от големите CM / EMS компании, докато в България се развиват
много научноизследователски и развойни дейности. И двете страни

привличат развойни и производствени предприятия поради конкурентните нива на разходите и отлично
квалифицираните местни инженери
и специалисти.
На словенския пазар ситуацията е
малко по-различна. Много от големите проекти се разработват на местно ниво, производството в повечето случаи остава в страната и местните CM компании играят важна
роля. Словения е много конкурентна
благодарение на висококвалифицираните си кадри, както и поради географското си положение и близостта си до големите западноевропейски пазари.
Каква е дългосрочна ви стратегия за развитие на българския
и източноевропейския пазар?

Както вече споменах, развитието
на дългосрочни партньорски отношения е ключова част от стратегията ни. Подкрепяме нашите клиенти
с местни търговски екипи и приложни инженери. Подкрепата на международните ни клиенти се координира от централния офис на Rutronik.
За ключовите ни глобални клиенти
се грижат мениджъри, които следят
за техните очаквания. Увеличаването на клиентската ни база, както и
разширяването на продуктовото ни
портфолио са неизменна част от
бизнес стратегията ни.
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–‡‚ÌÓÒÏÂÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ≈‚ÓÚÂı
Á‡ 20 „Ó‰ËÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡
Ì‡ ÔÓÏÔË Ë ‚ÂÌÚËÎË - Â‰Ì‡
ÛÒÔÂ¯Ì‡ ÏËÒËˇ
Карамфилка Бакалова, управител
и екипът на Евротех
в лицето на Светлана Кулишева,
Диана Костова, Светлин Вановски
и Александър Еленков по повод
20-годишнината от основаването
на фирма Евротех,
пред сп. Инженеринг ревю
Евротех е едно 20-годишно явление на пазара на помпи у нас.
Как бихте описали пътя, който изминахте през всичките
тези години?

Евротех е от първите български
търговски фирми за помпи и вентили. Наистина извървяхме дълъг път,
преминахме през много и различни
изпитания. Въпреки всички грешки на
растежа, които се отнасяха както
за нас, така и за държавната администрация, скокът, извършен в България през последните 20 години, е
огромен. Евротех също има принос в
развитието на пазара. Защото ние
не просто търгуваме, ние приемаме
нашата работа и като мисия: да
прокарваме път на високите технологии в областта на помпите и вентилите в България, да предадем опита и познанията относно продуктите, които предлагаме, на всички
наши партньори и клиенти.
Разкажете за партньорствата си, как се развиха бизнес отношенията ви с тях?

Постепенно с годините изградихме истинско и стабилно партньорство с всички известни производствени и проектантски фирми в
България: Сред тях са Лукойл Нефтохим, бирени фабрики, фармацевтични производители, ВиК дружества и
др.
Бизнес отношенията ни с нашите
клиенти са чудесни. В основата на
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това истинско постижение е старанието ни да работим професионално и затова досега не се е случило да
разочароваме клиент. Целта ни е не
само да продадем даден продукт, а и
да решим проблем. За да се постигне това, се иска упоритост и знания,
познаване на производството, ноухау къде и какво да се предложи. Както и достойнство – ако не е по силите ти някой проблем, да си признаеш и да се оттеглиш.
С кои моменти от историята
на компанията се гордеете
най-много?

Като управител на Евротех имам
много моменти за гордост, заяви гжа Бакалова. Зад гърба си фирмата е
оставила не едно и две успешни решения на не един и два технологични
проблема. Носи ни удовлетворение и
доверието на клиентите и изразяваната от тях благодарност. Лично аз
се гордея, че сме изградили фирма,
която е на европейско ниво: работим
упорито и честно, стараем се максимално да спазваме всички закони и
наредби и да сме в крак с трендовете на работа. Гордея се и с хората,
които работят и са работили в Евротех. Някои от тях направиха значима кариера в други фирми, но съм
сигурна, че това, което са научили в
Евротех, е добра школа за тях.
Като екип ние се гордеем с решаването на специфичните казуси, с
които сме се сблъскали, и сме наме-

рили подходящото решение за нашите клиенти. Признанието от страна на клиента е най-важно за нас,
като това признание се показва найясно с продължителните добри отношения през годините с тях.
Факт е, че въпреки кризата и понякога нелоялната конкуренция, Евротех съществува, има сплотен екип
и работи успешно.
Как оценявате понастоящем
позицията на Евротех на пазара на помпи и вентили?

Евротех има повече от добри пазарни позиции. Доказателство за
устойчивостта и доброто позициониране на компанията на пазара е
нашето 20-годишно съществуване.
Не бихме искали да правим класации,
но за мащаба на фирмата ни сме от
най-добрите както по отношение на
предлаганите продукти, което е заслуга на нашите доставчици, така и
откъм качеството на консултиране,
изготвяне на оферти, доставка и
сервиз. Неслучайно нашият девиз е:
„Защото качеството е най-добрата
инвестиция“.
Евротех е официален представител на водещи европейски производители от дълги години на помпи и
вентили и през изминалите 20 години сме доказали, че техниката, която предлагаме, е на високо ниво.
Смятаме, че когато клиентът търси
преди всичко качествено и ефективно оборудване, а не само ценово ори-
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ентирани предложения, Евротех ще
бъде една от първите фирми, на която ще се обади.
През годините винаги сме се старали да предлагаме решения, за които ние и нашите доставчици сме
100% сигурни, че ще отговарят на
нуждите на клиента. Точно това е
една от причините клиентите ни да
виждат в наше лице стабилен и надежден партньор.
След 20 години успешен бизнес,
кои са акцентите в дейността
ви днес? Кои сектори са с найвисок приоритет и активност
за Евротех в последно време?

Акцентите на Евротех към момента са много, трудно е да споменем само някои от тях. Помпите и
вентилите имат изключително широко приложение и ние работим по
проекти в множество различни сектори. И все пак можем да споменем
ВиК дружествата, в които имаме
пионерски позиции, тъй като сме от
първите, доставили помпи за дозиране на белина и вакуум-хлор апарати. Гордеем се, че голяма част от
населението на България пие вода,
обработена от уреди на Lutz-Jesco,
включително град София.
Друг акцент в дейността ни е
обслужването на производителите
от хранително-вкусовата промишле-
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ност: бирени фабрики, консервни
фабрики, захарни изделия и др., където основно продаваме ексентършнекови помпи Netzsch Mohnopumpen,
както и зъбни помпи Desmi Rotan,
варелни помпи на Lutz Pumpen и електромагнитни и пневматични вентили на Asco Numatics. За цялото това
оборудване предлагаме и съответните сертификати за тази промишленост или хигиенни изпълнения. Същото се отнася и за фармацевтичните производства.
Следвайки трендовете на пазара,
естествено, акцентираме и върху
екологията и най-вече инженеринговите фирми за пречиствателни водоподготвителни станции.
Как оценявате бизнес възможностите, които предлага
българският пазар в настоящия момент?

Българският пазар не е голям и на
него се работи трудно. След като
пазарът бе сериозно засегнат от
започналата преди няколко години
криза, тя, разбира се, се отрази и на
нашите продажби, но не и на духа на
фирмата. Вместо да се обезсърчим
и отчаяме, се захванахме здраво на
работа и успехите не закъсняха. Вярваме в бъдещето – според нас
възможностите са налице, защото
много български производители оце-

няват качествения продукт. Това ни
дава пазарно предимство, защото
сме доставчик на нашите помпи и
вентили, които не са в най-ниския
ценови клас и гарантират качество
и дълга безпроблемна експлоатация.
За такива продукти винаги има
търсене и пазар. Въпреки че много
наши клиенти от различните сектори затвориха врати, през тази година отбелязахме ръст в оборота и
това е показателен факт.
Каква е стратегията ви по отношение на бъдещото развитие на компанията?

Стратегията ни за бъдещето е
упорита работа, възможност за пазарно представяне на нови продукти,
непрестанно развитие на фирмата
в технологичен и търговски аспект
и най-важното, да продължим да предлагаме качествено и надеждно оборудване. Тъй като не сме огромна
компания, разполагаме с предимството да бъдем гъвкави и адаптивни, и
затова стратегията ни за бъдещо
развитие ще се определя от трендовете на пазара.
На базата на 20-годишния си опит
в този бизнес, считаме, че най-важната стратегия е последователността и почтеността в работата. Тя
винаги се изплаща, независимо какво
вършиш.
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“¿ “ 2007 Ó„‡ÌËÁË‡ —Â‰ÏËˆ‡
Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌË ‚‡ÚË 2012
¬

периода от 28 май до 1 юни
т. г. в Пловдив фирма ТАКТ 2007
проведе своята Седмица на отворени врати 2012, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от офиса на компанията. В рамките на събитието
бяха представени напълно автоматизирани линии за дозиране, опаковане и качествен контрол на продукти. Акцентът беше поставен
върху системите за тегловно дозиране и качествен контрол на
японската фирма Ishida, на която
фирмата-организатор е представител за България. Редом с тях бяха
представени термоформовъчна
машина, опаковъчна машина, дистрибуционна система, както и
съпътстващо оборудване.
"Голям интерес предизвикаха прецизните многоглави тегловни дозатори за сухи и мокри приложения,
както и системи за детекция на
метал и други нехранителни замърсители", информираха от ТАКТ
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2007. "С високата си производителност и широко приложение те привлякоха вниманието на редица производители от хранително-вкусовата промишленост", допълниха те.
Събитието посетиха фирми, специализирани в производството на
ядки и сушени плодове, свежи храни
и месопреработка, както и производители от консервната промишленост.
"Все повече фирми в България се
ориентират към автоматизиране
на тяхното производство, като по

този начин повишават производителността и качеството на продукцията си. Най-висок ръст отчитаме в търсенето на системи за дозиране и качествен контрол. Радваме се, че толкова много хора бяха
заинтересовани да посетят нашата Седмица на отворени врати и да
се информират за новите технологии в автоматизация на производството, опаковане и контрол в хранително-вкусовата промишленост",
заяви управителят на ТАКТ 2007
Живко Тенев.
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DTS ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ SCP
Ë UPS Ì‡ SOCOMEC
Õ

а 30 май т. г. в хотел Холидей
Ин в София фирма DTS, в качеството си на ексклузивен представител
на SOCOMEC за България, организира
семинар с представяне на иновативни технологии в областта на системите за превключване, контрол и
защита в електрическите инсталации, както и на иновативни технологии в непрекъсваемите токозахранващи устройства от фамилията
Green Power на SOCOMEC.
В програмата беше включено
представяне на френската компания
SOCOMEC като производител с оборот от над 410 млн. евро през 2011
г. „Компанията има 9 завода в 5
държави и 17 представителства,
както и над 80 дистрибуторски компании на петте континента, включително и в България чрез фирма
DTS“, информираха организаторите.
Бяха представени и SCP устройства на SOCOMEC за превключване,
контрол и защита на електрическите инсталации от Джереми Вогт,
инженер продажби за Северна, Централна и Източна Европа, който изнесе лекции върху темите „АВР системи за автоматично превключване на
резерва с критични приложения“, които се отличават с авангардна конструкция в моноблок, водеща до компактен и малогабаритен дизайн, повишена надеждност, висока ергономичност и многофункционалност на
фона на изключително опростената
експлоатация и ремонтопригодност
базирани на модулност в изграждането на конфигурациите, и „Многофункционални устройства за електрически измервания“ от фамилията
DIRIS за електрически величини и от
фамилията COUNTIS за консумация на
електроенергия, MID-сертификация и
възможност за отдалечен мониторинг по RS485 MODBUS протокол.
Последните могат да се интегрират
в сградната автоматизация чрез
мултиконцентратор от същата
фамилия, обединяващ измерителите
DIRIS и COUNTIS с аналогични цифрови измерители за разход на вода, газ,
топлина и други на различни производители в обща система за измерване и контрол, базирана на универсалния софтуер VERTELIS VISION на
SOCOMEC. Друга лекция на г-н Вогт
бе „Системи за превключване, конт-
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рол и защита с приложение във фотоволтаичните системи“. Те включват разединителите от фамилията
SIRCO PV в диапазони 25 A – 1250 A
и 500 VDC – 1000 VDC, пълната гама
PV предпазители, устройства от
фамилията SURGYS за защита на PV
инсталации от пренапрежения, IMD
адаптиран за PV инсталация монитор на изолация от фамилията AM80 и др.
В рамките на програмата последва представяне на "Високоефективни непркъсваеми токозахранващи
устройства UPS от фамилията
Green Power" на SOCOMEC с лектор
Алеш Йенко, регионален мениджър за
Източна Европа и страните от бившия СССР. Акцент бе поставен върху
технологичните новости за постигане на най-висок коефициент на полезно действие КПД>96% в целия
диапазон на натоварване и изходен
фактор на мощността PF=1, водещи
до значителни икономии от инвестиционен и експлоатационен характер
и непостигната до момента от друг
производител икономическа изгода.
"Семинарът премина при много
голям интерес с над 120 участника",
коментираха от DTS. "Сред тях бяха
водещи проектанти и инсталатори,
технически и търговски мениджъри
на елитни български компании, главни енергетици и специалисти, отговарящи за ел. частта в техническото изграждане на обекти в информационния, енергийния, телекомуникационния и финансовия сектори, както и в болници, индустриални предприятия, офисни сгради, хипермаркети, хотели и в други сектори на икономиката и услугите", допълниха те.
Организаторите от DTS отчетоха изключително успешен старт на
финансовата 2012-а за продуктите
на SOCOMEC на българския пазар с
приблизително 100% ръст в продажбите и включване на продуктите на
компанията в значими инфраструктурни проекти, както и в значителен брой по-малки инвестиции.
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ÕÓ‚Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË
”‚ÂÎË˜‡‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÏËÒËËÚÂ CO2 ÔË‚ÎË˜‡Ú ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
‚˙ıÛ ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ
( Œ), Ì‡Ë˜‡ÌË Ó˘Â ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË
Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ. ÕÂ ‚ÒË˜ÍË Ó·‡˜Â ‰‡‚‡Ú ÒË„ÛÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË
Ë ÒË„ÛÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ‡ ‰Û„Ë ËÁÓ·˘Ó Ò‡ ·ÂÁÔÓÎÂÁÌË.

Какво прави
кондензоотеделителят
(КО)?
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ Ì‡ Œ Â ‰‡ Ô‡‚Ë ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û Ô‡‡ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú
‚ Â‰Ì‡ Ô‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ‰‡ ÓÚ‰ÂÎË
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÔÓ ÍÓÌÚÓÎË‡Ì Ì‡˜ËÌ
·ÂÁ Á‡„Û·‡ Ì‡ Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡. ¬ ÌˇÍÓË
Ô‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Œ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡
ËÁÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı Ë ‰Û„Ë ÌÂÍÓÌ‰ÂÌÁË‡˘Ë „‡ÁÓ‚Â (Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ).
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú 5 ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
ÚËÔÓ‚Â Â„ÛÎ‡ÚÓË ‚ Œ: ·ËÏÂÚ‡ÎÌË, ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË, ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚Ë, ËÌ‚ÂÒÌË ·ÛÚ‡Î‡ Ë ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË
Â„ÛÎ‡ÚÓË. “ÂÁË Â„ÛÎ‡ÚÓË ÏÓ„‡Ú
Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË, Ì‡ÔËÏÂ
GESTRA DUPLEX Â„ÛÎ‡ÚÓ.

Техники за проверка и
мониторинг на КО
1. Визуална оценка
работата на КО
¬ËÁÛ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÁËÒÍ‚‡
ÛÏÂÌËˇ Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ
˜ÂÁ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÛˇÚ‡ Ô‡‡,
ËÁÎËÁ‡˘‡ ÓÚ Œ. “ÓÁË ÏÂÚÓ‰ Â ÌÂÌ‡‰ÂÊ‰ÂÌ, Ú˙È Í‡ÚÓ Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ô‡‚Ë ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
‚ÚÓË˜Ì‡ Ë Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡. √ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡
Ì‡ ÒÚÛˇÚ‡ Á‡‚ËÒË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. “ÂÁË Ù‡ÍÚÓË ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ÚÓË˜Ì‡ Ô‡‡. ¬
ÒÎÛ˜‡ËÚÂ ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Â ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ, Â ÔÓ˜ÚË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
‚ÚÓË˜Ì‡ Ë Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò‡-

22

ÏÓ Ì‡ Œ Ò ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Ë ÚÓ ÓÚ ÓÔËÚÂÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ, ÍÓÈÚÓ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ Á‡·ÂÎÂÊË ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ë Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ Œ.

2. Визуална индикация
на потока
ÃÓÌÚË‡ÌË ÔÂ‰ Œ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌË ÒÚ˙ÍÎ‡
(Ì‡Ô. GESTRA Vaposcope), ‰‡‚‡Ú
‰ÓÒÚ‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÚÓË˜Ì‡ Ô‡‡. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ˇ Ì‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ ÒÎÂ‰ Œ, ÚÛÍ ÚÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ÔÓ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
ÓÔÛÒ˙Ú Ë ÔÓÁÓÂˆ˙Ú Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÎ˙ÚÌË Ë ÓÚ
‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ‚ËÒÓÍË Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌÓ ÒÚ˙ÍÎÓ Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê ÒÎÂ‰ Œ.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÚÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Œ, Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÒÚ˙ÍÎÓ ·Ë
ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ Â ÏÓÌÚË‡ÌÓ ·ÎËÁÓ ÔÂ‰Ë Œ. ¬ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ‰ÓË ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÔÓÔÛÒÍË Ì‡ Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡ ËÎË
Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ˘Â ·˙‰‡Ú
Á‡·ÂÎˇÁ‚‡ÌË. ¿ÍÓ Ô‡‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ, ÚÓ Á‡‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ÔÂ‰Ë Œ ÌˇÏ‡
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. ¿ÍÓ Ó·‡˜Â ÌˇÍ‡Í˙‚ ÍËÚË˜ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÂÌ ÔÓˆÂÒ ËÁËÒÍ‚‡
ÒÛıË Ì‡„Â‚ÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, ÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ‚ÚÓË
Vaposcope ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËˇ ËÁıÓ‰ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˇ ‡Ô‡‡Ú.

3. Температурни методи

ÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Á‡„Û·Ë Ì‡ Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡.

»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Œ Ò ÚÂÏÓÏÂÚ˙
»ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ Œ
˜ÂÁ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ËÎË ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ
ÚÂÏÓÏÂÚ˙ ‰‡‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÔÓÌËÒÍ‡ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚˙ÚÂ ‚ Œ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ Ù‡ÍÚÓË
Í‡ÚÓ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡, ÒÎÓÂ‚Â
·Óˇ ËÎË ‰Û„Ó ÔÓÍËÚËÂ, ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
ÍÓÓÁËˇ Ë ‚˙Ì¯Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
œÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ Á‡Ú‚‡ˇ˘ËˇÚ Œ Ò˙Á‰‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ÚÓÁË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÏÂÚÓ‰ Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·˙ Á‡ ‰ÂÚÂÍÚË‡ÌÂ
Ì‡ ·ÎÓÍË‡ÎË Œ.
œË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË Œ, ÔÓÔÛÒÍ‡˘Ë Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡, ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ Â Ì‡ÎËˆÂ ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÎÂ‰ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ë Ô‡ÓÒÔ˙ÚÌËˆËÚÂ,
ÌÓ Ò˙˘Ó Ë ‚ Ô‡ÌËÚÂ ÎËÌËË. “˙È Í‡ÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ Œ Â
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ÓˆÂÌÍ‡.

“ÂÏÓ„‡ÙËˇ
“ÂÏÓ„‡ÙËˇÚ‡ Â ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ
ÏÂÚÓ‰ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ, „ÂÌÂË‡ÌË ‚ Œ Ë Ô‡ÌËÚÂ ÎËÌËË ÔÓ‰
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏË˜ÌÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ. “Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË-

ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Œ ˜ÂÁ ‰ÓÔË
≈‰ËÌ ÓÔËÚÂÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ·Ë ÏÓ„˙Î
‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ·ÎÓÍË‡ÎËˇ
Œ ÔÓ‡‰Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. Œ·˙ÌÂÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ „ÓÎˇÏ ËÒÍ ÓÚ ËÁ„‡ˇÌËˇ ÔË
‰ÓÔË Ì‡ „ÓÂ˘Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ò ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌ‡ ˙Í‡. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â, ÚÓÁË
ÏÂÚÓ‰ Â Ú‚˙‰Â ÒÛ·ÂÍÚË‚ÂÌ Ë ÌÂ ÏÓ-

юни 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÚÂ, ÔÓÍ‡Á‡ÌË ‚ ÔÓ„Â¯ÌË ˆ‚ÂÚÓ‚Â,
Á‡‚ËÒË ÓÚ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Í˙Ï ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÏÂË Ë ÓÚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚËÚÂ.
ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÔË Ô‡ÓÒÔ˙ÚÌËˆË ÒÂ
ÒÂ˘‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ: ‡ÍÓ ÒËÒÚÂÏ‡ Ô‡ÓÒÔ˙ÚÌËˆË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë Ú˙·ÌË ÎËÌËË, Ì‡Ô. ‚ ıËÏË˜ÂÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‡·ÓÚË Ò Ô‡‡ ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (< 5 barg), ˇ‰ÍÓ ‚ÒË˜ÍË Œ,
‚ÍÎ˛˜ÂÌË Í˙Ï ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËˇ ÍÓÎÂÍÚÓ
˘Â ËÁÔÛÒÍ‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ÔÓ Â‰ÌÓ Ë
Ò˙˘Ó ‚ÂÏÂ.

4.Портативни ръчни
"слушащи" устройства
—‡‚ÌËÚÂÎÂÌ ÏÂÚÓ‰

"—ÎÛ¯‡˘ËÚÂ" ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ
ÒÚÂÚÓÒÍÓÔË, ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Ò˙Ò "ÁÌ‡ÌËˇ" Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌË Ë ‡ÌÓÏ‡ÎÌË Á‚ÛˆË, ‡·ÓÚˇÚ Ò‡ÏÓ ÔË Œ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ (ˆËÍÎËÚÂ ËÏ ÒÂ ˜Û‚‡Ú ÎÂÒÌÓ). ◊ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó ËÁ‚Ó‰Ë ÓÚÌÓÒÌÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ, ÌÓ ·ÂÁ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Á‡„Û·‡
Ì‡ Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡.

ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ˙Ú Ì‡
Á‚ÛÍ‡ Á‡‚ËÒË Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÓÚ ÔÓÚÓÍ‡ Ô‡‡. “Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ ‚ÎËˇˇÚ
‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ÚËÔ‡ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚Ëˇ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, ‚ Ú. ˜. ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÚËÔ Œ. œË
ÛÒÎÓ‚ËÂ, ˜Â ËÁÏÂ‚‡˘ËˇÚ Â ÏÌÓ„Ó
ÓÔËÚÂÌ, ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÚÓ˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ, ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÔË ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‰Ó 30 kg/
h Ë Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 20 bar. —˙˘Ó
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Á‡„Û·Ë Ì‡ Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡ ÓÚ 1 ‰Ó 4 kg/h. Õ‡ Ô‡Á‡‡
ÎÂÒÌÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ÒÎÓÊÌË ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÏÂÂÌÂ Ì‡ Œ.
“ÂÁË ÚÂÒÚÓ‚Ë ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÚËÔ, Ï‡Í‡ Ë ÏÓ‰ÂÎ
Œ. «‡ Á‡ÔËÒ Ì‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ËÚÂ ÓÚ˜ËÚ‡ÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌË ÍÓÎÂÍÚÓË Ì‡ ‰‡ÌÌË. ÕˇÍÓË ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò˙Ò
ÒÓÙÚÛÂ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡, Á‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ‰‡ ÚËÔ‡ Œ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÂÒÚ Ë Ò˙˘Ó ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘
‰‡ ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡Ú ‰‡ÌÌË Á‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡
Ì‡ ËÌÒÚÎ‡ˆËˇÚ‡.

5.Стационарно оборудване
за тест и мониторинг
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ‰Û„Ë ÏÂÚÓ‰Ë, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Œ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
Ì‡ ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÎË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.

»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ËÁ‰‡‚‡Ì
ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ Œ
»ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‚ÛˆË, Ò˙Á‰‡‚‡ÌË
‚ Œ ÔË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë
ÔÂÁ ÌÂ„Ó, Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÒÂËÓÁÂÌ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡. œ‡‡Ú‡, ÔÓÚË˜‡˘‡ ÔÂÁ ‰ÓÒÂÎË‡˘ ÓÚ‚Ó,
Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓ-ÒËÎÂÌ Á‚ÛÍ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
‚Ó‰‡Ú‡ (ËÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡). “ËÔË˜ÌËˇÚ ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË Â 40 60 kHz. »ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÒÂÌÁÓ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë
‚Ë·‡ˆËË ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒË„Ì‡ÎË,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÛÒËÎ‚‡Ú ÓÚ ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎ Ë ÒÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ÓÚ ÍÓÎÂÍÚÓ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ (data logger).
œË ËÌÚÂÔÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
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“‡Í‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË ÒËÒÚÂÏË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‰‚ÛÔÓÒÓ˜ÂÌ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰‡ÌÌË Ë
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÎË ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌË. ◊ÂÒÚÓ ‰ÓË
„ÛÔË ÓÚ ‰Ó 16 Œ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ì‡·Î˛‰‡‚‡ÌË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚ Â‰Ì‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. “ÂÁË
ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „Î‡‚ÌÓ Á‡
ÔÓˆÂÒË, Í˙‰ÂÚÓ ÌÂÊÂÎ‡ÌË ÔÓÏÂÌË
‚ ÚÓÔÎËÌÌËˇ ÔÓˆÂÒ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó Á‡„Û-

·‡ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ËÎË ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ.

ÓÌÚ‡ÍÚÌË ËÁÏÂ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
¿ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ÚÂÒÚÓ‚Ë ÒËÒÚÂÏË, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ë Á‡ Ú‡ÁË
ˆÂÎ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‡‰‡ÔÚÓË Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ.

ƒËÂÍÚÌÓ ÏÂÂÌÂ ‚˙‚ ÙÎÛË‰‡
ÃÓÌÚË‡Ú ÒÂ ÂÎÂÍÚÓ‰Ë Á‡ ÏÂÂÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ËÎË ÒÂÌÁÓË Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡, ‚ ÚÂÒÚÓ‚Ë Í‡ÏÂË ËÎË ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ Œ). œÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡
ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÌË, ·ÂÁ ‰‡ Ò‡
ÔÓ‚ÎËˇÌË ÓÚ ÔÓÏÔË, ÚÛ·ËÌË ËÎË
‰Û„Ó „ÂÌÂË‡˘Ó ¯ÛÏ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚
·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÂÌÂ.

Изводи и избор на
подходящ метод
ÕˇÏ‡ Â‰ËÌ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ ÏÂÚÓ‰, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ‰‡‚‡ Ì‡È-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ÔÂÁ ˆˇÎÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë Á‡ ˆˇÎÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ Œ Ì‡ÎË˜ÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡.
«‡ÚÓ‚‡ Â ÓÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ
‰‡ ÁÌ‡ÂÏ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„. “ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË:
ï ÓÎÍÓ Â ‚‡ÊÌ‡ Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ Œ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
ï ‡Í‚‡ Â Í‡ÈÌ‡Ú‡ ˆÂÎ? »ÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ËÎË ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó? ¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ÓÚÓ ÚÂÒÚÓ‚Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚËˇÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ò
Vaposcop ËÎË ÂÎÂÍÚÓ‰Ë ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â Ò‡ Ì‡È-ÚÓ˜ÌËÚÂ Ë Ô‡‚ËÎÌË ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÛÂ‰Ë Á‡
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ Œ.
Подготвил: инж. Борислав Райков

гр. София, ул. Цар Симеон № , вх. В, ет. 5
тел.: 02/ 981 05 66
e-mail: ipu_sofia@ipu.bg, web: www.ipu.bg
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œÓ‰ÛÍÚË Ë
‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË
Á‡ ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ
Предлагаме разнообразни
решения за
козметичната
промишленост
Фирма Адара Инженеринг предлага разнообразни технологични решения за козметичната промишленост. От Грундфосс това е цифровата мембранна дозираща помпа
DDA. Високотехнологично решение
с
вграден
дебитомер
и
AutoFlowAdapt. Дебит максимум до
30 л/ч; налягане: максимум до 16
бара; съотношение за минимален
дебит 1:3000 или 1:1000, температура на течността максимум до
+45 °C. Помпата има следните предимства: управление по скорост и
честота на работния ход; дозиране на база обем, времеви цикъл и
седмичен цикъл; контрол по поток
с диагностициране на грешките;
автоматично обезвъздушаване; 0/
4-20 mA и 2 релейни изхода, захранване 100-240 V, 50-60 Hz. Възможна опция: платка за Profibus DP
мрежа.
Вакуум-помпите с воден
пръстен Dolphin от Busch са с дебит: 30 – 435 m3/h и пределен
вакуум 33 mbar. Приложими са при
производството на храни и безалкохолни напитки, в химическата
промишленост, производство на
пластмасови изделия и др. Предимства: едностъпални и двустъпални
за отвеждане на влажни газове и
пари, здрави и с доказано надежден
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дизайн, не изискват поддръжка.
Голямо разнообразие на размери
и модели на помпите, подходящи за
вграждане в системи за частична
и пълна рециркулация, подходящи за
ATEX приложение, с опция за работни колела от неръждаема стомана.
От гамата на Argal Адара Инженеринг предлага едностъпални центробежни помпи SATURN с корпус,
направен от сплав епокси-винил-естер, подсилена с фибростъкло, което го прави с висока механична и
химическа устойчивост. Подходящи за морска вода, индустриални
химически замърсени води и много
тежки условия на работа; произвеждат се с дълъг и къс куплунг.
Източник: Адара Инженеринг

Пневматичните двойно-мембранни сухи самозсмукващи помпи
ASTRA са подходящи за гъсти течности, абразивни флуиди, суспензия.
Тези помпи не се нуждаят от поддръжка, засмукването на флуида се
регулира с количеството засмукан

въздух от помпата, подходящи са
за работа във взривоопасни условия (ATEX версия), те също се произвеждат с уплътнения, клапани и
мембрани от различни сплави в зависимост от нуждите на клиента.
инж. Здравка Атанасова,
управител на Адара
Инженеринг

Специализираните серии
сензори в неръждаем
корпус Leuze electronic са
съобразени с високите
хигиенни изисквания
Атикс е официален дистрибутор за България на немската компания Leuze electronic, която предлага на пазара пълната гама от оптоелектронни прибори с приложение във фармацевтичната и козметична индустрия. Предвид високите хигиенни изисквания в този
сектор фирмата е производител
на специализирани серии сензори
в неръждаем корпус от стомана
AISI 316L, със сертификат по
ECOLAB и CleanProof+. Сензорите
имат висока степен на защита IP
69K. Гамата се допълва и от специализирани контрастни сензори.
Последното иновативно решение
на фирмата, наградено на изложението на SPS/Drives 2011, са 2D
лазерните скенери. LPS скенерът
може да засича профил на обект, а
при синхронизация с енкодер и неговия обем. LRS скенерът позволя-
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Източник: Атикс

от козметичната промишленост
получават преди всичко сигурност. Голямо предимство на лазерните скенери е реализацията на
високотехнологични задачи на значително по-ниска цена от алтернативни специализирани решения.
Ивелина Цанкова,
технически сътрудник,
Атикс

Логическият модул
спестява входове на
контролера за следене на
крайните положения
ва следенето за наличие на обекти в до 16 инспекционни полета.
С негова помощ може да се извършва контрол на бройката продукти в пакет или стек. Leuze
electronic предлага пълна гама от
индустриални баркод четци и камери за 1D и 2D баркод матрици,
с широчина на модула от 0,2 до
1,2 mm. Камерите за "машинно
зрение" от серията LSIS позволяват засичане на обекти, изчисление на сечение на обект и извършване на визуален качествен
контрол чрез Blob анализ. Тя се
настройва и параметризира изключително лесно чрез уебинтерфейс.
Компанията предлага и пълна
гама от продукти за човешка и
машинна безопасност.
Залагайки висококачествената
техника на Leuze, предприятията
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Фирма Вайд-Бул предлага на
българския пазар ново технологично решение на фирма Weidmueller,
подходящо за козметичната промишленост. Това е логическият
модул DK AND 35 24VDC – кат. No
8184040000 на Weidmueller, приложим в производството на машини
за ламинатни туби.

Източник: Вайд-Бул

Той носи редица предимства,
сред които фактът, че, на места с
паралелни движения, икономисва
входове на контролера.
Чрез използване на логически
модул AND, се събират сигналите

от 4 сензора за крайните положения (предно или задно) на 4 еднакви
механизма, задвижвани от един източник (например - пневматични
цилиндри). Когато и четирите механизма достигнат крайното си
положение, тогава се подава сигнал
„Движение изпълнено“ към контролера.
инж. Красен Попов,
мениджър Продажби,
Вайд-Бул

Най-новото OMRON
приложение
в козметичната
промишленост
е универсално решение
за контрол
на качеството
Козметичната индустрия и
търговската реализация на продукцията е бизнес за милиарди. Нейният продукт, независимо дали е
шампоан, крем или парфюм, винаги
се отличава с уникална опаковка, която се контролира в процеса на
производство по много параметри.
ГЕМАМЕКС представя разнообразни решения от световни доставчици в областта.
В съвременните технологии за
контрол на качеството широко се
използва техническото зрение,
където OMRON завоюва лидерство откакто пусна на пазара FQ
вижън сензора, който днес е достъпен в широка гама от модели.
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Източник: ГЕМАМЕКС

Проектиран за изискванията на
козметичната и фармацевтичната индустрии, той се отличава с
множество върхови характеристики, като най-важните са: кристално ясен образ постиган с висококачествено LED осветление и
високоефективна филтърна технология за обработка на изображението; обработка в реално време
на 16 милиона цвята без използване на скалата на сивия цвят и без
филтриране на цветовете; перфектна оценка и преработка на
отблясъци и отражения; забележима гъвкавост по отношение на
приложенията, гарантираща винаги перфектно разпознаване за вся-
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ко приложение; лесен за настройка, като съчетава мощността на
вижън система и простотата на
обслужване на сензор.
FQ вижън сензорът осигурява
лесна навигация в менюто за настройка и предлага функция за автоматична самонастройка.
Простота на обслужване и уникална разпознаваемост на образа,
това го прави наистина перфектния вижън сензор. Той е универсално решение за всяка вижън задача
на конвейерното производство и
незаменим помощник при използване на технологии с техническо зрение.
инж. Георги Генчев,
президент на ГЕМАМЕКС

NETZSCH Pumpen und Systeme за
България, Евротех ООД дава консултации при избора на подходящо оборудване, доставя и предлага следгаранционно обслужване.

NEMO системата
за изпразване
на варели гарантира
пълно изваждане,
без загуби на вискозни
продукти

NETZSCH Pumpen und Systeme е
позната като производител на
обемни помпи, предлагащ решения
на проблеми за най-трудните приложения в областта на транспортирането и дозиране на гъсти и
нетечливи продукти. Компанията
е разработила разнообразна про-

Като ексклузивен представител на завода-производител

Източник: ЕВРОТЕХ
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дуктова гама от хоризонтални и
вертикални ексцентър-шнекови и
ротационни помпи с различни конструкции, материали и аксесоари,
в крак с новите тенденции, за да
може напълно да отговори на нарастващите изисквания на своите клиенти.
От няколко години NETZSCH разполага със специален отдел за разработване на системи за изпразване на варели NEMO Barrel
Emptying Pumps, чиято цел е пълно
изваждане и дозиране на изключително вискозни продукти, които
не могат да бъдат изпомпани с познатите досега помпи.
NEMO системата за изпразване на варели е необходима там,
където задължително условие е абсолютният минимум на похабяване на продукта, а именно в химическата, фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост.
Сърцето на системата за изпразване на варели е ексцентършнекова помпа NEMO, която всмуква автоматично от дъното на
варел или контейнер, за да се постигне почти без остатък изпразване на съда. Когато NEMO помпата се стартира, се създава вакуум
под притискаща плоча. След това
едновременно с постоянен натиск
плочата се придвижва надолу, за да
се гарантира постоянно изсмукване в помпата.
NEMO системите за изпразване на варели предлагат: транспортиране без смачкване на високо
вискозни, нетечливи, силно абразивни или много плътни вещества;
непрекъснато или периодично изпразване; пълно изпразване, остатък от <1-2%; много нежно и
плавно прехвърляне; слаб натиск
върху притискащата плоча; изпразване на конични варели; ниско
налягане в системата; възможност за изпразване на съдове от
2 l до1000 l; капацитетът е регулируем в граници от 2 l/h до 5000
l/h, посредством настройка на
оборотите на двигателя; дозиране директно от съда; мобилна или
стационарна установка; защитна
система; висока ефективност;

28

ниски експлоатационни разходи, в
съчетание с лесно сервизно обслужване.
инж. Диана Костова,
инженер-продажби
ЕВРОТЕХ ООД

Едновинтовите помпи
на Сигма Лутин са
приложими в
козметичната
индустрия
За нуждите на козметичната
промишленост Сигма България предага серията едновинтови помпи
EPA, EPN и EPM, производство на
чешкия комбинат Сигма Лутин.
Машините са разработени специално за приложения в хранителновкусовата, фармацевтичната, козметичната и химическа индустрия.
Помпите могат да се използват за
транспорт на гъсти, лепкави течности, суспензии и др. Течността
или суспензията преминава през
помпата без завихряне и осветяване, което решава изискването за
непопадане на въздух в работния
флуид.

чистване и стерилизация на
вътрешните й съставни части. В
конструктивно отношение всички основни елементи на помпата
са стегнати в едно цяло с помощта на два външни болта. След
разхлабването на болтовете, детайлите на помпата могат лесно
да се отделят за почистване или
подмяна. Уплътнението на ротора е решено чрез салник с мека
набивка. Засмукващият и нагнетателният механизми се присъединяват към тръбопровода чрез хигиенична съединителна гайка, която
също принадлежи към оборудването на помпата. Металните части на обтекаемата част на помпата, намираща се в контакт с
транспортираното вещество, се
произвеждат от корозионноустойчива хром-никелова стомана.
Еластичното покритие на статора и маншетните защитни покрития на шарнирните съединения са
от специално хигиенно изпълнение
гума.
инж. Камен Савов,
управител на Сигма България

Датчиците
за етикети от СТС
Електроникс намират
широко приложение
в козметичната
промишленост

Източник: Сигма България

Помпите от серията се характеризират с максимална температура на транспортираните субстанции 70 °C, максимална температура на почистващия разтвор в
течение на 30 min 85 °C, максимално налягане 10 bar, максимален вискозитет 2500 Pa.s. Дебитът на
помпите е в диапазона от 0.28 l/s
до 5.5 l/s, мощността на двигателя от 0.55 kW до 11 kW при напорно налягане 2; 5; 7.5 и 10 bar.
Конструкцията на помпите
съответства на международните
изисквания за висока хигиена при
експлоатация, дължащо се на
бързото, несложно и детайлно по-

При опаковането на козметични продукти се използват разнообразни по дизайн и материал
етикети. Прозрачни, метализирани или с горещ печат, тези добре
изглеждащи етикети създават
проблеми на техниката за опаковане. На много машини се налага
подмяната на датчика или използването на различни датчици за
различни етикети. Едно добро
решение на този проблем е използването на ултразвуков датчик,
който добре различава етикета
от подложката му, независимо от
използваните материали.
Ултразвуковият датчик на фирма СТС Електроникс UDST87I41CL
може да се използва дори при
напълно прозрачни етикети върху
хартиена подложка. Монолитното
тяло дава добра устойчивост и
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Източник: СТС Електроникс

позволява лесно закрепване. Датчикът е от т. нар. тип Teach-In,
което означава, че настройката се
извършва с натискането на бутон,
при което микроконтролерът автоматично определя нивата на
детектиране. Светодиоден барграф визуализира сигнала и улеснява
ръчната донастройка. Три светоди-

одни индикатора показват състоянието на датчика: режим на работа, изходен сигнал и претоварване.
С този датчик могат да се следят
етикети с минимален размер 10 мм
и разстояние между тях 2,5 мм.
Другият датчик за етикети на
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СТС Електроникс ODST88I41CL използва оптична технология за детектиране. Той се явява по-евтина алтернатива на ултразвуковия
вариант. Въпреки това покрива голяма част от гамата полупрозрачни и непрозрачни етикети, когато
се използва по-светла основа. Конструктивно датчикът е подобен
на ултразвуковия. Микроконтролер
улеснява пренастройката при промяна на етикета, барграф визуализира сигнала, а светодиодни индикатори показват състоянието на
датчика. Ръчна донастройка позволява фино установяване на нивата
на сигнала.
Двата датчика са проектирани
и произведени за удовлетворяване
на изискванията на производителите на опаковъчна техника за универсалност и лекота при употреба. Това обуславя намалените разходи при внедряване на нови дизайни и материали на опаковките.
Красимир Савов,
главен конструктор,
СТС Електроникс

Дозиращите системи
на K-Tron обезпечават
непрекъснатия
производствен процес
Фирма Унистър предлага на
българския пазар дозиращите системи на K-Tron с приложение в козметичната промишленост и по-конкретно в производството на паста
за зъби. Те предоставят редица предимства: множество дозатори и
пневматични приемници за точно
подаване на различни видове прахове, включително повърхностно активни вещества, абразиви, смоли/
уплътнители, ароматизатори, флуориди; LIW дизайн, който да гарантира изключително точно и постоянно подаване чрез интегрирана контролна платформа с Romaco контроли за прецизни възможности за
последваща обработка и варианти
за различни рецептури; отделна система за подаване на TiO2, включваща подаване от станция, в която се
изсипват торбите с материала.
Александър Йорданов,
управител на Унистър
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очно определение за цифрово
токозахранване няма. Затова в статията е прието, че този термин означава промяна на изходното напрежение на постояннотокови стабилизатори с помощта на двоично число, независимо от техническото
средство за неговото създаване и
схемните решения на самите стабилизатори. Това захранване се използва най-често в стабилизаторите, свързвани непосредствено към
товара с възприето наименование
„POL стабилизатори“ (от Point-OfLoad), които са част от системите
с разпределено захранване. За намаляване на постояннотоковата консумация на електронните устройства все по-често изходното напрежение на POL стабилизаторите се
променя в процеса на работата им
с цел осигуряване на минимално
възможната му стойност за гарантиране на нормалната работа на
захранваните блокове. Това се постига единствено по цифров път,
като предмет на настоящата статия са основните начини за неговото осъществяване.

Разпределено
токозахранване
Основната цел на разпределеното захранване е захранващото напрежение на блок или близко разположени блокове да се осигури от
намиращ се непосредствено до тях
POL стабилизатор. Пример за та-
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Източник: Intersil

“

Стефан Куцаров

a

б

в

Фиг. 1

кова захранване в преносими
устройства е даден на фиг.
1а, в комуникационни устройства – на фиг. 1б и в компютърни системи – на фиг.
1в. Подробности по тези и
други въпроси можете да
намерите в статията "РазИзточник: Vicor
пределено токозахранване", Фиг. 2a.
публикувана в бр. 7/2008 на
списание Инженеринг ревю.
прежение UIB може да е до 4-5 пъти
Сред последните новости е архи- по-малко от входното му напрежение
тектурата с междинна шина (типични стойности 9 V и 12 V) и се
(Intermediate Bus Architecture) IBA, иде- подава на няколко стабилизатора
ята за която се изяснява чрез фиг. 2а. POL, които са без галванично раздеПостоянното напрежение с малка ляне и следователно с проста и евстабилизация се подава на всички тина схема. При напрежения на захплатки, всяка от които има един ранваните блокове под 2-3 V тези
междинен стабилизатор с галванич- стойности на UIB са твърде големи и
но разделяне. Неговото изходно на- затрудняват работата на POL ста-
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Източник: Intersil
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в
Фиг. 2

a

б

в

Фиг. 4

билизаторите (когато те са ключови, трябва малък коефициент на запълване на импулсите, а когато са линейни, се получава твърде малък
к.п.д.). Поради това вече има системи с UIB до 3,3 V.
Пример на подобно захранване е
даден на фиг. 2б, като напрежението 48 V се получава от мрежата
чрез токоизправител с трансформатор. Вижда се и че при блокове с
малка консумация напрежението им
може да се осигури без използване
на POL стабилизатори.
Цифрово управление на стабилизатори с аналогова обратна връзка
Като неписано правило производителите на такива интегрални схеми (ИС) на стабилизатори ги предлагат като серия с различни фиксирани напрежения и един със задавано напрежение чрез външен делител
R1-R2. Пример за такъв ключов понижаващ стабилизатор е даден на
фиг. 3а, като изходното напрежение
е VOUT=(1+R1/R2)Vref, където Vref е
определено от вграден в ИС източник на опорно напрежение. По принцип всеки от резисторите (или и
двата едновременно) може да се
замени с цифров потенциометър
DCP, при което VOUT ще зависи от
подаваното на DCP двоично число.
Като най-добро решение се посочва
свързването на DCP последователно на R2 (фиг. 3б), тъй като по този
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Фиг. 3

начин се намалява влиянието
на паразитния капацитет
CRW на DCP върху работата
на стабилизатора. При другите възможни свързвания на
DCP може да се наруши стабилността на схемата и да се
увеличи времето на преходните процеси при смяна на Фиг. 5.
VOUT. Не е трудно да се изведе формула на зависимостта на
VOUT от подаваното двоично число
при известно максимално съпротивление на DCP (то е един от основните му параметри). Например при реализацията на ключов стабилизатор
с контролера ISL85001 и потенциометъра ISL22317 на Intersil се получава VOUT между 0,8 V и 3,3 V, а графичната зависимост на напрежението от десетичния еквивалент на
двоичното число (то е 7-разредно) е
дадена на фиг. 3в.
По подобен начин може да се осигури цифрово управление и на стабилизатори, чието изходно напрежение се задава с един резистор, като
DCP отново се свързва както на фиг.
3б.

Стандартът
PMBus
Той е най-масово използваният и
е разработен не само за цифрово регулиране на изходното напрежение
на POL стабилизатори, но и за уп-

равление на ключови стабилизатори
с галванично разделяне, на токоизправители и захранвания на микропроцесори. Стандартът включва обмен
на данните, физически интерфейс и
командите за управление (Command
Language). Важно е да се има предвид, че протоколът предлага допълнителни улеснения при разработването на платки на захранвания и
тяхното тестване в готови изделия. Той съдържа над 100 команди,
като за всяко устройство конструкторът избира кои да се използват.
Освен задаване на номиналната
стойност на изходното напрежение
се фиксират допустимите граници
на неговото изменение (със зелено
на фиг. 4а), като при достигане на
горната OV WARN или долната UV
WARN към управляващото устройство се подава предупреждаващ
сигнал, но стабилизаторът продължава да работи (областите в
жълто). Той се изключва при достигане на едно от напреженията OV
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действа командата за
закъснение на включването TON_DELAY, чието време се задава от потребителя. Следва времето на
включване TON_RISE (също
задавано), докато за изключването има две аналогични команди отново със
задавани времена.
На фиг. 6 е показан пример за свързване на POL
стабилизатори (в синьо)
към управляващия блок (в
оранжево). Всеки стабилизатор има адрес, който се
Фиг. 6.
задава чрез подходящо
свързване на неговите изводи Physical Address. Тактовите импулси са по
оранжевата шина, а необходимите данни за параметрите на стабилизаторите – по черната шина.
Чрез синята шина се осъФиг. 7.
Източник: Ericsson
ществява включването и
изключването на стабилизаторите, но тя не е задължителна. Специфична е
червената шина, по която
от POL стабилизаторите
към управляващия блок могат да се подават сигнали
за прекъсване на работата
му. Изводът Write Protect
забранява чрез подходящо
логическо ниво смяната на
Фиг. 8.
данните в стабилизаторите, т. е. на зададените им
FAULT или UV FAULT, т. е. работата параметри, но той също не е задълв областите с червено не е възмож- жителен.
на. Всяка от тези 4 граници се задаНа фиг. 7 е даден пример за платва чрез съответната команда. По- ка с разпределено цифрово токозахдобно е положението с изходния ток ранване и PMBus. Шините му са в
на стабилизатора (фиг. 4б), но липс- жълто, а с бяло са проводниците на
ва долната граница за предупрежде- захранващите напрежения. Вижда се
ние, докато за температурата на необходимостта от синхронизация
стабилизатора (фиг. 4в), която е на двата междинни стабилизатора
пряко свързана с разсейваната мощ- с галванично разделяне и изходно наност, четирите граници са запазе- прежение 9-12 V и разпределянето
ни.
(Current share) на общия захранващ
Друга възможност на протокола
ток между тях.
е да осигурява включването и изключването на стабилизаторите в оп- Архитектура
ределени моменти от времето, на- Z-One
пример за установяване на желана
Структурата на създадената от
последователност за това, което е компанията Power-One архитектура
изяснено на фиг. 5. При подаване на е показана на фиг. 8. Нейните основуправляващ импулс най-напред се за- ни предимства са намаляване с ня-
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колко десетки процента на цената
в сравнение с други системи за разпределено цифрово токозахранване
и възможността за управляване на
до 32 POL стабилизатора. Връзката
между блоковете се осъществява
чрез двупосочна еднопроводна линия,
по която се обменят данни и синхронизиращи сигнали. Тази връзка осигурява управлението на стабилизаторите PO (в оранжево на фиг. 8)
чрез управляващия блок (Power Digital
Manager) ZY7100, който е фирмена
ASIC и втора ASIC (във виолетово
на фиг. 8). POL стабилизаторите са
три за токове 5 А, 10 А и 20 А, като
входното им напрежение се вижда
от фиг. 8 и се осигурява от ключов
стабилизатор с галванично разделяне (в светлосиньо на фиг. 8). Изходното напрежение на стабилизаторите може да се програмира между 0,5
и 5 V с точност 1%. Управлението
се осъществява от компютър или
друго устройство. Това става чрез
интерфейса I2C и графичен интерфейс (GUI), който визуализира на екрана на компютъра таблици за
попълване на желаните стойности
на параметрите. Полезно е да се има
предвид, че в системата могат да
се използват и подходящи POL стабилизатори на други производители,
например MIC68200 на Micrel.

Стандарт
DOSA
Наименованието му е акроним на
Distributed-power Open Standard
Alliance, а предназначението му – да
даде препоръчителни размери на
платките на различни модули в системи с разпределено захранване.
Последната версия за стабилизатори без галванично разделяне (3rd
Generation 12 mm x 12 mm DOSA) определя не само размерите на платките им (12x12 mm) или на площта,
която заемат върху по-голяма платка, но и вида, препоръчваното разположение и размерите на изводите.

POL стабилизатори с
цифрово управление
Схемите им са на класически понижаващ ключов стабилизатор. В
зависимост от начина на управление
съществуват три основни разновидности – с PMBus, със Z-One и с
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Фиг. 9.

отделен контролер, като първата
е най-широко използвана. Има и една
специфична категория, чието изходно напрежение се задава с делител,
а чрез управлението се определят
различни режими на работа. В зависимост от конструктивното оформление съществуват интегрални
схеми и модули, като от своя страна ИС могат да са с вградени мощни
MOS транзистори (по-рядко) или
тези транзистори се свързват
външно. Съществена особеност е, че
в немалка част от ИС някои от параметрите могат да се задават освен чрез цифровото управление и с
помощта на външни резистори.
Стабилизатори с PMBus. За изясняване на действието на ИС с вградени транзистори на фиг. 9 е дадена блоковата схема на ZL2106 на
Intersil, чиито основни параметри са
в ред 2 на табл.1. Схемата работи
с интерфейса I2C/SMBus, който е
съвместим с PMBus и ползва блока
SMBus с класическите изводи SDA
(за данни) и SCL (за тактови импулси). За осигуряване работата на схемата с други ИС на същия производител е блокът DDC Bus с извод DDC,
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Фиг. 10.

работещ като вход и изход. В енергонезависимата памет NVM производителят записва данни за предпазване на ИС от повреда, които могат да бъдат променяни от конструктора на изделието.
Управлението на работата на
интегралната схема и на стабилизатора, в който тя се намира, се
осъществява от блока Power Mgmt
с вход EN за разрешаване на работата, изход PG за показване на наличието на нормално изходно напрежение Vо на стабилизатора, вход
MGN за задаване на допустимите
граници на Vо (зелената област на
фиг 4а), вход VSET за програмиране
на Vо, вход CFG за задаване на някои
от режимите на работа, вход SS
за определяне на времето за постепенно установяване на Vо (бавен
старт) и вход VTRK за регистриране на наличието на външен източник на напрежение. В блока PWM
Control & Drivers се формират правоъгълните импулси за работа на
ключовия стабилизатор с коефициент на запълване d и се осигурява
необходимата им амплитуда за задействане на двата мощни NMOS

транзистора. Чрез извод SYNС се
задава честотата fSW на импулсите (тя е работната честота на
стабилизатора) или вграденият в
блока генератор се синхронизира с
външен. Чрез входа VSEN се връща
напрежението Vо, което е необходимо за работата на отрицателната обратна връзка, подържаща неизменна стойност на Vо чрез промяна на d. Вграденият диод и кондензаторът между изводи SW и BST
създават необходимото напрежение за работа на горния транзистор. Линейните стабилизатори
LDO осигуряват захранващите напрежения на блоковете на ИС.
Освен споменатите параметри,
в табл. 1 са дадени консумираният
от ИС ток IDD, максималният к. п. д.
hmax на стабилизатора, неговият
максимален изходен ток Iomax, минималното напрежение на стабилизатора UVLO и неговото максимално
напрежение OVLO. Извън тях стабилизаторът се изключва (червените
области на фиг. 4а), като двете напрежения могат да се програмират
в указаните граници. Програмират
се и другите параметри (с изключе-
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Таблица 1. Интегрални схеми на стабилизатори с PMBus
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN , V (I D D , m A )
[h m a x , % ]

V o , V (I o m a x , A )

Òî÷íîñò íà V î,%
(ñ ò ú ï ê à í à V î )

f S W , k H z ( d m a x ,% )

1

ZL2105 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (10)

0 ,5 4 -5 ,5 (3 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (90)

(2,5.10-4Vo)

200-1000 (95)

±1

U V LO , V
Ðàá î ò å í ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
( O V LO , % V o )
(ð à ç ì å ð è , m m )
3,79-13,2
TJ=-40¸+125 (6x6x1)
(115max)
2,85-16 (0-115)
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )

2

ZL2106 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (15); [91]

0 ,5 4 -5 ,5 (6 )

3

Z L 2 0 0 8 (Â í )

I n t e r s il

3-14 (25); [93]

0 ,5 4 -5 ,5

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1400 (95)

2,85-16 (115)

TJ=-40¸+125 (6x6x0,9)

4

LTC3880 (Âí)

Linear Technology

4,5-24 (25); [92]

0 ,5 -5 ,5

±0,5 (1,375mV)

250-1000

3 ,7

TJ=-40¸+125 (6x6x0,75)

5

MAX15301 (Âí)

M A X IM

4,5-14

0 ,5 -5 ,2 5

±1

300-1000

-

-4 0 ¸ + 8 5

6

SBM211 (Âãð)

Summit Microelectronics

4,5-13,5

(15)

(10mV)

250-1000

2 ,7 5

-3 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 )

7

T P S 4 0 4 0 0 (Â í )

Texas Instruments

3 -2 0 (6 ); [9 1 ]

-

-

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

-

TJ=-40¸+125

V IN , V (I D D , m A )
[h m a x , % ]

V o , V (I o m a x , A )

Òî ÷ í î ñ ò í à V î ,%
(ñ ò ú ï ê à í à V î )

f S W , k H z ( d m a x ,% )

Таблица 2. Модули на стабилизатори с PMBus
1

ZL2105 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (10)

0 ,5 4 -5 ,5 (3 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (90)

2

ZL2106 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (15); [91]

0 ,5 4 -5 ,5 (6 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (95)

U V LO , V
( O V LO , % V o )
3,79-13,2
(115max)
2,85-16 (0-115)

3

Z L 2 0 0 8 (Â í )

I n t e r s il

3-14 (25); [93]

0 ,5 4 -5 ,5

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1400 (95)

2,85-16 (115)

TJ=-40¸+125 (6x6x0,9)

4

LTC3880 (Âí)

Linear Technology

4,5-24 (25); [92]

0 ,5 -5 ,5

±0,5 (1,375mV)

250-1000

3 ,7

TJ=-40¸+125 (6x6x0,75)

5

MAX15301 (Âí)

M A X IM

4,5-14

0 ,5 -5 ,2 5

±1

300-1000

-

-4 0 ¸ + 8 5

6

SBM211 (Âãð)

Summit Microelectronics

4,5-13,5

(15)

(10mV)

250-1000

2 ,7 5

-3 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 )

7

T P S 4 0 4 0 0 (Â í )

Texas Instruments

3 -2 0 (6 ); [9 1 ]

-

-

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

-

TJ=-40¸+125

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

ние на hmax), чиито стойности са
дадени в някакви граници. Както при
класическите ключови стабилизатори, стойността на hmax нараства с
увеличаване на Vо. Съкращението
"Вгр" в колона 2 на таблицата означава, че мощните транзистори на
стабилизатора са вградени в ИС, а
"Вн" – че се свързват външно. Полезно е да се има предвид, че в каталозите се дават (с малки изключения)
схеми на свързване на външните
елементи и методики за изчисляване на стойностите им.
За ИС в ред 3 трябва да се отбележи, че времето на бавния старт
се програмира между 2 ms и 500 s.
Даденaта в ред 4 ИС е на двоен
стабилизатор, като чрез подходящи
команди могат да се задават максималните стойности 2,75 V, 4,1 V и

5 V на Vо. Дадените в редове 5 и 6
ИС са съвсем нови и засега производителите не дават пълни каталожни данни. Част от параметрите на
ИС в последния ред също не са дадени, но в техническата й документация подробно се обясняват командите на PMBus и има примери за реализация на различни параметри, например Vо между 4,75 и 5,25 V при
VIN=8-14 V и Iomax=5 A.
Освен интегрални схеми се произвеждат и множество модули, няколко примера за които са дадени в
табл. 2. Тук ton е времето от подаване на VIN до получаване на 90% от
зададеното Vо. Полезно е да се знае,
че техният експлоатационен срок
MTBF е типично между няколко милиона и няколко десетки милиона
часа и че обикновено имат темпе-

Ðàáîòíà ñðåäà, Ïðîèçâîäñòâî, Êîíòðîë
Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

innovation, quality, customer support
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Ðàá î ò å í ò å ì ï . î á õ â à ò ,
(ð à ç ì å ð è , m m )
TJ=-40¸+125 (6x6x1)
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )

ратурна защита (Over Temperature
Protection), която изключва V о при
достигане на определена температура в модула. Основната им особеност в сравнение с ИС, която следва от тяхната конструкция, е
възможността за осигуряване на
значително по-големи Iomax, т. е. за
захранване на по-мощни товари.
Друга особеност е, че обикновено те
също се нуждаят от свързването на
външни елементи, макар и сравнително по-малко. Това се вижда от
фиг. 10, която се отнася за модула
от ред 3 на табл. 2. Кондензаторите на входа и изхода не позволяват
на променливите напрежения от
работата на модула да отиват към
източника на VIN и товара, чрез резисторите RADDR0 и RADDR2 се задава адресът на модула, а чрез RTrim
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Таблица 3. Модули на стабилизатори със Z-One
Vo, V (Iom ax, A) Òî(ñ÷òíîúñïòêà ííàà VVî,%) fSW, kHz (dm ax,% )
î

U V LO , V Ð à á î ò å í ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
( O V LO , % V o )
(ð à ç ì å ð è , m m )
3,79-13,2
TJ=-40¸+125 (6x6x1)
(115max)
2,85-16 (0-115)
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN , V (I D D , m A )
[hm ax, % ]

1

ZL2105 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (10)

0 ,5 4 -5 ,5 (3 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (90)

2

ZL2106 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (15); [91]

0 ,5 4 -5 ,5 (6 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (95)

3

Z L 2 0 0 8 (Â í )

I n t e r s il

3-14 (25); [93]

0 ,5 4 -5 ,5

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1400 (95)

2,85-16 (115)

TJ=-40¸+125 (6x6x0,9)

4

LTC3880 (Âí)

Linear Technology

4,5-24 (25); [92]

0 ,5 -5 ,5

±0,5 (1,375mV)

250-1000

3 ,7

TJ=-40¸+125 (6x6x0,75)

5

MAX15301 (Âí)

M A X IM

4,5-14

0 ,5 -5 ,2 5

±1

300-1000

-

-4 0 ¸ + 8 5

6

SBM211 (Âãð)

Summit Microelectronics

4,5-13,5

(15)

(10mV)

250-1000

2 ,7 5

-3 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 )

7

T P S 4 0 4 0 0 (Â í )

Texas Instruments

3 -2 0 (6 ); [9 1 ]

-

-

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

-

TJ=-40¸+125

Фиг. 11.

се определя стойността на Vо, която чрез PMBus може да се променя
със стъпка 0,002 Vо в границите
0,75 Vо-1,25 Vо. Чрез групата RTuneCTune се определя желаната преходна характеристика на модула и найвече нежеланият отскок, възникващ
във Vо при смяна на неговата стойност.
Стабилизатори със Z-One. Те са
модули на производителя Power-One,
но се намират и в каталозите на
присъединената компания Relec. Характерни примери са дадени в табл.
3, като трябва да се има предвид
възможността за програмиране освен на Vо и на други параметри като
d, UVLO, OVLO, прагът на задействане на максималнотоковата защита,
времената
TON_DELAY
и
TOFF_DELAY, скоростта на нарастване и намаляване на Vо при задаване на нова стойност. Част от
модулите могат да се свързват ус-

поредно - този в ред 2 до 4 броя, а
дадените в редове 3 и 4 - до 10 броя
при минимален изходен ток, равен на
0,2Iomax.

Стабилизатори с цифрова
обратна връзка
Замяната в постояннотоковите
ключови стабилизатори на класическата аналогова отрицателна обратна връзка (ООВ) с цифрова доведе до създаването на новата категория на цифровите стабилизатори, чийто принцип на действие,
съществуващи ИС за реализацията
им и модули са описани в статията „Digital Power“ в сп. Инженеринг
ревю бр. 7/2007. Закономерно и
естествено е тази концепция да се
приложи и в разпределеното цифрово токозахранване чрез създаване
на POL с цифрова ООВ, наричани
цифрови POL стабилизатори.
Действие и особености на циф-

ровите POL стабилизатори. Идея
за структурата им е дадена на фиг.
11, като мощното стъпало PS осигурява желаното изходно напрежение Vо и тока на захранвания блок.
Блоковете ADC (аналоговоцифров
преобразувател), част от компенсатора Comp и DPWM (цифрова широчинноимпулсна модулация), образуват веригата на цифровата ООВ.
Всяка промяна на Vо се превръща от
ADC в число, което чрез Comp изменя коефициента на запълване d на
изходните импулси на DPWM така,
че да се възстанови стойността на
Vо. Тя се задава от интерфейса посредством блока Bus, като най-напред се записва в паметта RAM.
Освен V о често се контролират
още изходният ток Io и температурата на стабилизатора, а понякога
и други негови параметри. На основата на тези данни микроконтролерът mC чрез своите алгоритми
(записани в ROM), освен промяната
на d в някои модели, може да променя времената на закъснение на реакцията на схемата tVo, tVIN и t TEMP
съответно при промяна на Vо, входното напрежение и температурата на стабилизатора. Възможно е
и оптимизиране по програмен път
на параметрите на веригата за честотна компенсация на стабилизатора, с което на първо място се намалява отскокът на Vо. В паметта
EEPROM са записани желаните
стойности на Vо, Io и част от параметрите на стабилизатора, което
се прави през блока Bus. В много
случаи по време на производството на стабилизаторите се записват желаните стойности, които в
процеса на работа могат да бъдат
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ремонт до високоскоростни автоматични линии
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Таблица 4. Контролери за цифрови POL стабилизатори

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN , V (I D D , m A )
[hm ax, % ]

1

ZL2105 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (10)

0 ,5 4 -5 ,5 (3 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (90)

2

ZL2106 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (15); [91]

0 ,5 4 -5 ,5 (6 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (95)

U V LO , V Ð à á î ò å í ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
( O V LO , % V o )
(ð à ç ì å ð è , m m )
3,79-13,2
TJ=-40¸+125 (6x6x1)
(115max)
2,85-16 (0-115)
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )

200-1400 (95)

2,85-16 (115)

TJ=-40¸+125 (6x6x0,9)

Vo, V (Iomax, A) Òî(ñ÷òíîúñïòêà ííàà VVî,%) fSW, kHz (dmax,% )
î

3

Z L 2 0 0 8 (Â í )

I n t e r s il

3-14 (25); [93]

0 ,5 4 -5 ,5

±1 (2,5.10-4Vo)

4

LTC3880 (Âí)

Linear Technology

4,5-24 (25); [92]

0 ,5 -5 ,5

±0,5 (1,375mV)

250-1000

3 ,7

TJ=-40¸+125 (6x6x0,75)

M A X IM

4,5-14

0 ,5 -5 ,2 5

±1

300-1000

-

-4 0 ¸ + 8 5

Summit Microelectronics

4,5-13,5

(15)

(10mV)

250-1000

2 ,7 5

-3 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 )

Texas Instruments

3 -2 0 (6 ); [9 1 ]

-

-

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

-

TJ=-40¸+125

5 MAX15301 (Âí)
6

SBM211 (Âãð)

7 T P S 4 0 4 0 0 (Â í )

променяни през Bus. Освен това при
включване на стабилизатора данните от EEPROM се записват в RAM,
с която борави mC.
За важното място, което се
очаква да заемат цифровите POL
през следващите години е достатъчно да се спомене, че архитектурата VR12 с такива стабилизатори,
използвана в сървъри на Intel от
втората половина на 2011 г., се
счита от специалистите за повратна точка в областта на захранванията и че те ще са в основата на сървърите от следващо поколение. Основните предимства са
намаляване на размерите на POL
(получаване на по-голяма мощност
от единица обем), по-голяма гъвкавост в промяната на параметрите
по време на експлоатацията, включително увеличаване по този начин
на к. п. д., по-малко влияние на мрежовото напрежение, изходния ток

и температурата върху Vо, по-лесно поддържане, възможност за надграждане (например увеличаване на
изходната мощност) при разширяване на структурата на системите. Освен в сървъри се очаква цифровите POL да се използват в компютри, телевизионни приемници, в
осветителни и фотоволтаични системи и на много други места найвече за захранване на микропроцесори, цифрови сигнални процесори и
програмируеми логически матрици.
Сравнението на цифровите и
аналоговите POL допълнително се
изяснява чрез фиг. 12. В аналоговия
POL (горе) е необходима верига за
осигуряване на стабилната му работа, която липсва в цифровия POL
(долу), тъй като стабилността се
осигурява по програмен път. Блокът
в зелено на цифровия POL е неговият контролер, докато драйверът и
изходното стъпало представляват

Фиг. 12.

блока PS на фиг. 11 и по принцип са
същите, както в аналоговите POL.
Поради това основната разлика
между двата вида POL е в начина
на управлението им. Независимо от
това не са малко производителите,
които предлагат специални драйвери към своите контролери.
Контролери за цифрови POL
стабилизатори. Тяхната основна

4004 Пловдив, ул. "Пряпорец" №1 (в двора на завод "Балкан"), лице за контакт: Енчо Пондев
тел./факс: 032/67 04 54, GSM: 0886/67 04 54, e-mail: taurus93@taurus93.com
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Таблица 5. Модули на цифрови POL стабилизатори
Ðàá î ò å í ò å ì ï . î á õ â à ò , o Ñ
(ð à ç ì å ð è , m m )

200-1000 (95)

U V LO , V
( O V LO , % V o )
3,79-13,2
(115max)
2,85-16 (0-115)

200-1400 (95)

2,85-16 (115)

TJ=-40¸+125 (6x6x0,9)

±0,5 (1,375mV)

250-1000

3 ,7

TJ=-40¸+125 (6x6x0,75)

±1

300-1000

-

-4 0 ¸ + 8 5

(15)

(10mV)

250-1000

2 ,7 5

-3 0 ¸ + 8 5 (3 x 3 )

-

-

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

-

TJ=-40¸+125

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V IN , V (I D D , m A )
[h m a x , % ]

V o , V (I o m a x , A )

Òî ÷ í î ñò í à V î,%
(ñ ò ú ï ê à í à V î )

f S W , k H z ( d m a x ,% )

1

ZL2105 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (10)

0 ,5 4 -5 ,5 (3 )

±1 (2,5.10-4Vo)

200-1000 (90)

2

ZL2106 (Âãð)

I n t e r s il

4,5-14 (15); [91]

0 ,5 4 -5 ,5 (6 )

±1 (2,5.10-4Vo)

3

Z L 2 0 0 8 (Â í )

I n t e r s il

3-14 (25); [93]

0 ,5 4 -5 ,5

±1 (2,5.10-4Vo)

4

LTC3880 (Âí)

Linear Technology

4,5-24 (25); [92]

0 ,5 -5 ,5

5

MAX15301 (Âí)

M A X IM

4,5-14

0 ,5 -5 ,2 5

6

SBM211 (Âãð)

Summit Microelectronics

4,5-13,5

7

T P S 4 0 4 0 0 (Â í )

Texas Instruments

3 -2 0 (6 ); [9 1 ]

структура е фиг. 11 без блока PS. В табл. 4 са дадени
примери за основните параметри на контролери, като
този в ред 1 е с вграден драйвер. Специфични параметри са стъпката ∆d на изменение на коефициента
на запълване, на която е правопропорционална стъпката на задаване ∆Vo на Vо (например при ∆d=0,25 ns на
контролерите от редове 7-10 се получава ∆Vo=1 mV),
а времената tVout, tVIN и tTEMP показват през колко време контролерът измерва съответните величини. Вградената памет на контролера за записване на програмираните параметри на стабилизатора има време на
запомняне tret и максимален брой цикли за запис Write
Cycles. Контролерите в редове 1, 2, 4, 5, 7-10 и 11 работят с PMBus. Тeзи в редове 1, 3 и 11 могат да се
управляват чрез интерфейса I2C, а дадените в редове
4 и 5 – с SМBus. Освен това някои производители предлагат адаптeри за управление чрез USB порт на персонални компютри. Особеност на POL в ред 9 е, че може
да управлява и вентилатор, например този на стабилизатора. Контролерът в ред 8 вместо импулси с ШИМ

40

TJ=-40¸+125 (6x6x1)
-4 0 ¸ + 8 5 (6 x 6 x 1 )

осигурява на изхода си постоянно напрежение от цифровоаналогов преобразувател, което променя Vо. За
улеснение на програмирането на стабилизаторите за
всички контролери в табл. 4 се предлага графичeн интерфейс (GUI). Сред последните новости и затова все
още без подробни каталожни данни е МАХ15301 на
MAXIM с вграден драйвер, който оптимизира к. п. д.
чрез специален алгоритъм за непрекъснато следене на
Vо и изходния ток.
Производителите на микроконтролери с успех използват някои от своите модели като контролери на цифрови POL. Сред особено добрите примери са 8-разредните PIC12, PIC16 и PIC18 и 16-разредният PIC24 на
Microchip, с чиято помощ са реализирани цифрови POL с
аналогово PS и управление чрез който и да е от интерфейсите I2C, SPI и UART.
Драйвери за цифрови POL стабилизатори. Те са
сравнително малко и се използват за захранване на
гейтовете на мощните NMOS транзистори на ключовия стабилизатор. Сред характерните примери за ИС
на драйвери са UCD7230 и UCD7231 на Texas Instruments,
които имат широк обхват на захранващото си напрежение (между 4,5 и 15 V) и работен температурен обхват от -40° С до +125 °С, като могат да работят с
fSW до 2 MHz.
С входно напрежение 4,5-7,5 V и честота до 1,4M Hz
е драйверът ZL1505 на Intersil с аналогичен температурен обхват. Друг пример е ZSPM9000 на компанията ZMDI, който съдържа не само мощните транзистори, но и спомагателните елементи към тях – външно
към него се свързват само бобината и кондензаторът
на стабилизатора. При размери 6x6 mm той осигурява
Vо между 0,5 V и 5 V при максимален ток 40 А. Трябва
да се има предвид, че в каталозите на контролери обикновено се препоръчва с какъв драйвер да работят.
Модули на цифрови POL стабилизатори. Примери
за тях са дадени в табл. 5, като всички могат да се
управляват с PMBus, а тези в редове 4 и 5 са съвместими с PMBus, но се управляват от I2C. Двата специфични параметъра в предпоследната колона на таблицата са максималнотоковата защита (ОСР) и температурната защита (ОТР). Модулите се изключват при
достигане на показаните стойности. Част от параметрите са дадени в определен интервал, което означава, че (с изключение на VIN ) се задават чрез PMBus.
До 7 броя от модулите в редове 1 и 2 могат да се
свързват успоредно. Модулът в последния ред на таблицата е двоен, т. е. съдържа два еднакви стабилизатора с дадените параметри и с независимо управление. В него се измерват и стойностите на Io и температурата на прибора.
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игурността на електрическите
връзки между индустриалните устройства, техните товари и системи за управление е сред основните
фактори за нормалното протичане
на производствените процеси. Същото е в сила и за връзките между отделните блокове на устройствата.
Неслучайно много производители
споделят мисълта, че „твърде често
тежестта на добрата връзка е поголяма от теглото й в злато“. За
осъществяване на връзките се използват индустриални конектори
(Industrial Connector), на основните
видове и конструкции на които е
посветена настоящата статия.

Основни сведения
Класическото разбиране е, че индустриалните конектори трябва да
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могат да работят с достатъчно
големи напрежения и да провеждат
значителни токове, което определя
един от използваните английски
термини Heavy-Duty Industrial Connector с подходящ български превод мощни конектори. Твърде голяма част от
съвременните индустриални устройства съдържат електронни блокове
за управление, които обменят помежду си и/или с външни системи
данни, реално представляващи малки напрежения и токове. За връзка
помежду им се използват индустриалните конектори за данни (Industrial
Data Connector), значителна част от
които са предназначени за осъществяване на връзки в съответствие
с даден интерфейс. Съществена особеност на индустриалните системи
е и все по-масовото използване на
сензори и изпълнителни механизми
(маломощни електродвигатели, раз-

лични типове задвижвания, релета и
др). Връзката им с устройствата се
извършва чрез сравнително маломощни сигнали и се осъществява
чрез категорията конектори за сензори и изпълнителни механизми
(Sensor/Actuator Connector), които
могат да бъдат наречени по-просто
конектори на сигнали. Последните
два вида нямат принципни различия
от използваните в областта на комуникациите и сензорната техника,
а само някои конструктивни особености и няма да бъдат обект на самостоятелно разглеждане тук. Значително разпространение имат конектори, които могат да бъдат наречени комбинирани, тъй като едновременно изпълняват функциите на
мощни, за данни и/или за сигнали. За
действието им като мощни те притежават силови щифтове, а останалите са маломощни. Всички щиф-
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б

Източник: Phoenix Contact

в

Фиг. 2.

Източник: Harting

Източник: ITT

г

Фиг. 1.

Източник: Molex

тове се включват и изключват едновременно.
Най-общо съществуват три конструктивни разновидности – конектори за монтаж към кабели, такива
за монтаж върху лицев, заден или
някой от страничните панели на
устройството и за непосредствено
свързване (без кабели) на две устройства или два възела в тях (най-често
печатни платки). От друга гледна
точка на конструкцията съществуват две групи – екранирани (Shielded
Connector) и неекранирани (Unshielded
Connector) конектори. Освен класическите прави конектори (Straight
Connector), пример за какъвто е даден на фиг. 1а има и ъглови конектори (Angled Connector) – фиг.1б. Независимо, че са добре познати, трябва
да се споменат разновидностите женски (Female Connector) и мъжки
(Male Connector) конектори. В зависимост от формата на контактите
същo има две големи групи – цилиндрични конектори (Circular Connector),
пример за каквито са тези на фиг.
1а, б и правоъгълни конектори
(Rectangular Connector), като част от
тях реално са квадратни. Пример за
структурата на мъжки и женски
цилиндричен конектор е даден на фиг.
1в, като ясно се виждат контактите с формата на плътни щифтове
на първия и тези с отвори на втория. Сравнително по-рядко се използват конектори с пластини (Blade)
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Източник: Molex

Фиг. 3.

вместо щифтове (фиг. 1г). Производителите предлагат и конектори,
монтирани на жични и оптични кабели (обикновено има разновидности
с различна дължина на кабела, типично между 1 m и 10 m).
Не са редки практическите случаи,
когато един параметър на подходящ
във всяко друго отношение конектор
не отговаря на изискванията. Има
производители, които предлагат
възможността за осигуряване чрез
заявка на желана стойност на даден
параметър, при това в сравнително
кратък срок.
В зависимост от използваните
материали за направата на конекторите те се разделят на две групи.
Първата и по-евтина ползва негорящи пластмаси (поликарбонати, полиамиди) за корпуса и като изолатор
между проводящите части. Към класическите й приложения за конектори, монтирани върху печатни платки и в битови апаратури, се прибавят все повече индустриални конектори. Втората група ползва метален корпус (поцинкована стомана,
цинкови и алуминиеви сплави), а изолацията е от естествен или изкуствен каучук, стъкло или висококачествена пластмаса. Твърде често
производителите предлагат две раз-

новидности на конектор с определени размери и структура на тоководещите части – едната е с пластмасов корпус, а другата е с метален.
Материалите за изработка на токопроводящите части са в зависимост от типа на конектора и приложенията му, като се използва мед,
никел, медни и никелови (алумел и
хромел) сплави и стомана.
Една специфична и все още рядко
използвана възможност е подобряване на охлаждането на устройствата чрез металните корпуси на конекторите. Това е възможно само в случаите, когато корпусът има добра
топлинна връзка с нагретия блок
(най-често захранването). Логично е,
че в случая при изчисляването на
топлинните съпротивления трябва
да се взимат предвид материалът и
размерите на конектора.
Водоустойчивите конектори са
най-общо две разновидности. Едната
издържа на пръскане с вода (Spraywaterproof Connector) и обикновено е
в съответствие с IP65. Втората позволява потопяване на конектора във
вода (Waterproof Connector) до определено нейно налягане и за не повече
от определено време, например 1 bar
и 12 часа.

Основни
параметри
Във всички каталози задължително присъстват електрическите параметри (Electrical Data). Максималният ток (Rated Current, Current) Imax
намалява с увеличаване на температурата на тоководещите части, но
тази важна зависимост не винаги се
дава в каталозите. Един пример за
два различни конектора е показан на
фиг. 2, като по абсцисата е околната температура, а по ординатата
– токът. Обикновено Imax се дава при
околна температура 20 °С - например за конектор №1 от фигурата
той е 87 А, докато при нарастването й на 70 °С стойността му намалява на 63 А. При липса на такива
графики те могат да се снемат в
съответствие със стандарта EN
60512-5. Твърде често производите-
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Фиг. 4.

лите дават друга зависимост – на
температурата на тоководещите
части на конектора от стойността на протичащия през тях ток. Тази
температура се задава по два начина – със своята абсолютна стойност
или с превишаването й над околната температура, като в стандарта
EIA-364-70 се препоръчва то да не е
по-голямо от 30 °С. Независимо от
тази препоръка твърде често се
допуска по-голяма разлика.
Например конкретен конектор
при ток 35 А определя температура
80 °С, докато при 50 А тя вече нараства на 150 °С. Нерядко производителите дават графика на превишаването на температурата (по ординатата на фиг. 3) на токопроводящите части от тока (по абсцисата).
По принцип стойностите на Imax на
мощните конектори са в границите
между 10 А и малко над 2 kA, а тези
на конекторите за данни и сигнали
типично са до 1 А и рядко - до 4 А.
Стойността на Imax в конекторите
с пластини обикновено се дава поотделно за всяка пластина. Интересна
особеност е, че някои производители на правоъгълни конектори
свързват стойността на I max с
дължината им в параметър максимален ток на линеен сантиметър или
линеен инч (Ampеrеs per linear
centimeter/inch). В някои каталози се
дава и максималният ток при късо
съединение във веригата на конектора (Short-Circuit Current) при определена негова продължителност. Най-често тя е 1 s, при което токът е 1030 пъти по-голям от Imax или 3 s (ток
с няколко десетки процента по-малък
от предния).
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Важно е да се има
предвид, че при свързване на кабел към конектор
трябва Imax на конектора да не надхвърля този
на кабела. Освен това
според стандарта ЕN 61
984 съединяването и разединяването на конектори не трябва да се
прави под напрежение
(при свързани външни вериги).
Друг параметър е работното постоянно или променливо напрежение
(Working Voltage, Rated Voltage
Conductor - Conductor), което може да
бъде прилагано неограничено дълго
време между съседни щифтове или
пластини. Типичните му стойности
за мощни конектори са между 230 V
и 5000 V. За проверка на изолацията
се използва максималното напрежение (Dielectric Withstanding Voltage,
Admissible Operating Voltage), което
може да бъде издържано обикновено
за 1 минута и за мощните конектори типично е от 50 V до 4,2 kV постоянно и 15 kV променливо, а при
тези за данни и сигнали е до около
100 V. Някои производители предпочитат вместо него да използват
класическия тестов импулс 1,2/50
µs, чиято максимална амплитуда
представлява максималното импулсно напрежение (Impulse Withstand
Voltage).
Понякога като параметър се дава
и изолационното съпротивление
(Insulation Resistance) между две
съседни тоководещи части с типични стойности между няколко стотици МΩ и няколко десетки GΩ. Параметърът контактно съпротивление (Contact Resistance per Contact) е
между двойка тоководещи части
при свързването на мъжки и женски
конектор. Типичните му стойности
за мощните конектори са от 6-7 µΩ
до няколко десети от mΩ, като помалките са на конектори за големи
Imax. При конекторите за данни и
сигнали типичните съпротивления
са между няколко mΩ и няколко десетки mΩ. В някои каталози се дава

графичната зависимост на напрежението върху съединените тоководещи части от тока през тях (V-drop).
Максимално допустимото напрежение е определено от споменатия
стандарт EIA-364-70 – фиг. 4, по
чиято абсциса е токът, а по ординатата е напрежението. Максималната работна температура на мощните конектори типично е с долна
граница -40 °С или -55 °С и горна
граница +125 °С, но има модели, които могат да работят до +320 °С,
докато тези за данни и сигнали са с
по-тесен обхват, например от -30
°С до +80 °С.
Освен геометричните размери конекторите притежават и множество други механични параметри.
Сред тях са броят на изводите (от
1 до над 200) и допустимият брой
на осъществяваните съединения
(Mating Cycle, Durability). Последният
е в много широки граници в зависимост от предназначението на конекторите. За тези, които реално
осъществяват връзката само при
производството на апаратурата и
по време на експлоатацията й не се
разединяват броят на съединенията
е между 5 и 500, докато при предназначените за постоянно включване и изключване той може да достигне до 10 6. Важен механичен параметър е необходимата сила за съединяване (Mating Force) на два конектора, която е правопропорционална
на големината на щифтовете и пластините и съответно на Imax. За
мощни конектори тя е между няколко стотици грама и 3 килограма, а
за конектори за данни и сигнали –
около 100 грама. Силата на разединяване (Un-mating Force, Separating
Force) е 2 до 5 пъти по-малка. Понякога като параметър присъства и максималната сила, при която конекторите остават съединени без да променят положението на тоководещите си части (Contact Retention), която е най-малко 5 пъти по-малка от
тази на разединяване. За конекторите, които се закрепват и чрез винтова връзка, като параметър се дава
необходимият момент на затягане
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Източник: Harting

Фиг. 5.

(Tightening Torque).
Често в каталозите се дава
видът на покритието на щифтовете и пластините и неговата дебелина, например 3 µm никел, върху който е нанесено злато 2 µm или сребро 3 µm. По подобен начин се дава и
покритието на наличните изводи за
запояване, например калай с дебелина не по-малка от 5 µm. В процеса на
експлоатация покритието на щифтовете и пластините изтънява и
контактното съпротивление нараства. Затова в някои каталози като
допълнителен параметър се дава
стойността му след извършване на
допустимия брой съединения (End
Life), която е 2-3 пъти по-голяма от
тази на нов контактор.
На конекторите, предвидени за
свързване към кабели, се дава възможният вид (едно- или многожилен) на
проводника и неговото сечение, като
има конектори за сечение до 240
mm2.

Мощни конектори
В зависимост от вида, в който се
предлагат, има два основни вида.
Първият са изцяло сглобени и готови за употреба, докато при втория
вид отделно се закупуват корпусите
и контактите с форма на щифтове.
Това определя недостатъка от необходимостта от сглобяване на конекторите и предимството, че в корпусите могат да се поставят само
желан брой щифтове (например в 6-
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ческия контакт е както
при запояване, но без
използване на вредни вещества. Правилното
осъществяване на това
свързване гарантира
Източник: Harting
липсата на корозия на
Фиг. 6.
установения електриполюсен корпус се поставят 5 щиф- чески контакт по време на експлоатацията, но изисква правилен избор
та).
Закрепване на проводниците на диаметъра на проводника и на
клещите, както и подходяща сила на
към конектора. Съществуват няколко разновидности в зависимост притискане. Най-добре е да се изполот начина на установяване на добър зват клещи със специален профил,
електрически контакт между про- предназначени специално за индустводниците и щифтовете. Класичес- риални конектори, с което се осигуката е чрез затягане с винтче рява и по-голяма механична здрави(Screw Connection) чрез отвертка, на. Силата зависи от сечението на
като в каталога на конектора се проводника и се дава в каталозите
указва необходимото усилие (обик- на конекторите. Например за сеченовено между 0,5 N и 1,2 N, като по- ние 2,5 mm2 се препоръчва сила 230
големите стойности са за по-дебе- N.
ли проводници). Самото закрепване
Сравнително рядко електрическисе извършва сравнително бавно, но ят контакт се осъществява чрез
е устойчиво на вибрации и в щифта репинговане – изпълнение на 6-7
могат да се поставят повече от стегнати навивки на проводника
един проводника. Най-често това около щифта (Wrap Connection). Тук
закрепване се използва за проводни- неудобство създава необходимостци със сечение между 1,5 mm2 и 16
та от специални инструменти.
Сравнително нова е комбинацията
mm2, но е подходящо за проводници
2
до 240 mm . Силата на изтръгване на закрепване с винтче и смачкване
на закрепения проводник е между 40 (Axial Screw Terminal). Винтчето с
конусовиден връх забива в проводниN и 100 N.
Втората разновидност е закреп- ка, който при това се разширява и
ване чрез пристягане със скоба плътно прилепва до тоководещите
(Clamp Connection) с аналогични свой- части, свързани с щифта. Същеврества на предното и сравнително менно на последния чрез смачкване
малко приложения. За ускоряване на може да се прикрепи втори проводмонтажа се използва вариантът ник. Предимствата на това свързваSpring Clamp, при който поставяне- не са възможността за по-плътен
то на проводника в щифта огъва монтаж и необходимостта само от
пластинка (или две пластинки), коя- отвертка.
Квадратни конектори. Те са със
то ги притиска един към друг. Изваждането на проводника се прави чрез сравнително малки размери, като
пъхане на отвертка в специален твърде често даден модел се предлага в пластмасов и метален корпус,
отвор.
При следващата разновидност без това да променя електрически(Crimp Connection) проводникът се те му параметри. Броят на изводипоставя в щифта и със специални те на тези конектори е между 2 и
клещи последният леко се смачква 20, стойността на Imax варира меж(кримпва) за осигуряване на елект- ду 10 А и 100 А, а работното напрерически контакт. Клещите често се жение е с минимална стойност 50 V
предлагат от производителите на променливо и 120 V постоянно и макконектори и се намират в техните симална стойност, достигаща съоткаталози. Качеството на електри- ветно 2900 V и 5000 V. Важно е да
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Източник: Harting

Източник: Harting

Фиг. 7.

Фиг. 8.

зие на конектори и кутии,
предлагани в каталозите за
модули, както и че в тях могат да се поставят и високоволтови конектори. Веднага
трябва да се отбележи, че
поради конструктивни ограИзточник: Harting
ничения не се правят конектоФиг. 9.
ри с повече от 108 извода,
поради което тези с повече
се има предвид, че в значителна част изводи реално представляват два
от конекторите един от полюсите еднакви и механично свързани конеке свързан като маса, означаван със тора.
На фиг. 7 е показан външният вид
символа на фиг. 5а. Например 8-полюсен конектор от този тип в ката- на конектор с 216 извода, състоящ
лога се означава като 7 +
. При- се от два с по 108 извода. По принмер за последния е даден на фиг. 5б, цип щифтовете се разполагат в 2
като на женския вдясно се вижда до 6 реда, като и тук щифтът за
водещият щифт, предпазващ от заземяване е задължителен и обикногрешно свързване. На фиг. 5в е даде- вено е с формата на пластинка,
ното в каталога разположение на из- отдалечена от останалите щифтоводите. Съществуват конектори с ве.
Правоъгълни конектори. Формаозначение Quick Lock, които имат
специални закопчалки за автоматич- та на тези конектори създава принципната възможност да имат повено закрепване.
че изводи, чиито брой достига 216.
За предпазване на конекторите
По-големият брой щифтове е
от външни въздействия производителите предлагат в каталозите важна предпоставка за разширяваразлични видове капаци (Hood) и ку- не на приложенията, които са знатии (Housing), като към последните чително по-многобройни от тези на
често се дават и различни уплътни- квадратните конектори. Това е и
телни рамки. Съществуват и кито- причината за по-голямото разнообве, които включват всички тези еле- разие на кутии, включително такива за работа в тежки експлоатацименти.
онни условия, например в металообПоследната разновидност са модулите, за които се предлагат раз- работващата и хранително-вкусолични видове кутии, във всяка от вата промишленост. Като пример
които може да се монтира желан на фиг. 8 е показана стоманена кунабор от квадратни и/или пра- тия с антикорозионно покритие и
воъгълни конектори. Пример е даден двойна закопчалка с уплътнение
на фиг. 6, като трябва да се подчер- между двете части, предвидена за
тае наличието на голямо разнообра- работа в агресивна среда. В нея са
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двата свързани конектора, които
чрез кабел се съединяват с други устройства.
Максималният ток на правоъгълните конектори типично е 10
А и 16 А (на всеки щифт), като изключение правят тези с 3-6 щифта,
при които той достига 40 А. И при
последните се използва описаният
подход за реализация чрез механично свързване на два еднакви конектора – например такъв с 12 извода
и максимален ток 35 А се реализира
чрез два конектора с по 6 извода.
Работното напрежение е между 250
V и 830 V, а импулсното – 6 kV или
8 kV. По-малките стойности на
тока и работното напрежение се
дължат на по-големия брой изводи,
разстоянието между които е помалко (830 V се осигуряват само от
конектори с до десетина извода).
Също по-малък е и максималният
диаметър на свързваните към конекторите проводници – той обикновено не надхвърля 4 mm2 , докато
долната му граница започва от около 0,14 mm2 (при по-малко сечение
не може да се осигури достатъчно
здраво стягане). Поради неголемите
токове в тези конектори не е необходимо да се осигурява много малко
контактно съпротивление – обикновено се гарантира, че то няма да
надхвърля 1 mΩ (при токове 40 А
горната граница е 0,3 mΩ), но има,
макар и рядко, модели с допустима
стойност 3 mΩ.
Специфичен вид са конекторите с
голяма плътност (High Density
Connector), които по своите параметри заемат междинно място между мощните и сигналните. Типичен
пример е конектор с 25 извода стойността на Imax е 5 А, работното напрежение е 50 V и допустимото импулсно напрежение е 800 V.
За реализацията на правоъгълни
конектори за по-големи токове и повисоки напрежения отново се използват модули с до 10 щифта, стойности на Imax до 650 А, работно напрежение до 4000 V и импулсно напрежение до 18 kV. На фиг. 9 е показан външният вид на подобен модул,
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Фиг. 11.
Източник: ITT Industries
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Фиг. 10.
г

към който могат да се свързват
проводници със сечение между 70
mm2 и 185 mm2 , а осигуряваното
контактно съпротивление от посребрените медни щифтове не надхвърля 0,2 mΩ.
Съществуват и китове с правоъгълни конектори за максимални
токове 10 А и 16 А, работни напрежения между 250 V и 500 V и импулсни напрежения 4 kV. Типичен подо-
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бен кит с 16 извода е предназначен
за проводници със сечение между 1
mm2 и 2,5 mm2 и Imax=16 А (за всеки
извод).
Кръгли конектори. Първата и поголяма група са конекторите с неизолиран метален корпус и брой на изводите между 2 и 37 (фиг. 10а). Стойността на Imax при тях е в границите 5-75 А на един извод, но това не
означава, че през всички изводи ед-

Източник: ITT Industries

новременно може да протича този
ток. Ограничението е, че не трябва
да се надхвърля максималната температура на конектора (типичните
й граници са от -55 °С до +125 °С).
Работните напрежения обикновено
са между 50 V и 250 V, а контактното съпротивление е от порядъка на
5 mΩ.
По отношение на конструкцията
има два основни типа, първият от
които е за монтиране върху кабели
(Cable Connecting), като закрепването на мъжките с женските може да
се прави главно по два начина – байонетна връзка, пример за която е
даден на фиг. 10б и чрез завинтване, показан на фиг. 10в. Освен добре
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mm2 . На фиг. 12 е даден пример за
двойка такива конектори.

Източник: Harting

Фиг. 13.
Източник: Multi-Contact

Фиг. 12.

познатото класическо поставяне на
конектора върху кабела се използва
и закрепване със скоба (фиг. 10г),
което осигурява по-голяма механична здравина и съответно по-сигурна работа по време на експлоатацията. Всяка конструкция на конектор има множество разновидности
с различен брой щифтове, като към
всяка с определен брой има десетина варианта с различни геометрични размери.
Съществуват и Г-образни конектори (90° Plug), за които е в сила
всичко казано за разновидностите на
предните конектори. Пример за
такъв конектор е даден на фиг. 10д.
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Вторият тип са конекторите за
закрепване върху стените на устройства или върху измервателни и контролни табла (Wall Mounting). Закрепванията на мъжките и женските
конектори помежду им и с кабела са
както при предните, а разликата са
плочките с отвори за фиксиране на
конектора. Един пример е даден на
фиг. 11.
Изолираните кръгли конектори
обикновено са с един щифт (вторият проводник е металният им корпус) и се използват главно за големи токове (до 800 А), имат по-високи работни напрежения (до 1000 V)
и импулсни напрежения до 8 kV, като
обикновено позволяват свързването
на проводници със сечение 100-400

Комбинирани
конектори
В рамките на техния корпус има
силови щифтове и такива за сигнали, което очевидно улеснява свързването (вместо два конектора се ползва един). Тъй като по принцип сигналните вериги са за по-слаби токове, техните щифтове са с малък
диаметър. Например серия от модели на такива конектори от даден
производител може да има между 4
и 10 силови силови щифта и между
12 и 40 сигнални щифта. И двата
вида са с работно напрежение 250
V, но I max на първите е 30 А, а на
вторите – 1 А. Логична е разликата
в контактните им съпротивления –
0,5 mΩ за силовите и 6 mΩ за сигналните. Като пример на фиг. 13 са
показани конектори за електродвигатели, чиито три силови контакта
са с Imax=40 А, а четирите сигнални
– с 10 А.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÎËÌËË
Характеристики, видове, средства за инспектиране
на продукцията

¿

‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÎËÌËË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÌÓ‚ÌË Ë ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË ÓÔÂ‡ˆËË Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ.
Õ‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Á˙ÌÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡, ÍÓÌÒÂ‚Ì‡Ú‡,
Ë·Ó- Ë ÏÂÒÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡, Ú˛-
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Ú˛ÌÂ‚‡, ·ÛÚËÎË‡˘‡, Ô‡ÍÂÚË‡˘‡, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡, ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë. ¬ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔË
„ÓÎˇÏ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡, ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓÙËÎ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ‡‚ÌË˘Â Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
¬ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
„ÛÔ‡ ÓÚ Ï‡¯ËÌË, Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ò Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ò Ó·˘Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. Œ·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ, ËÌÒÔÂÍÚË‡ÌÂÚÓ ËÏ Ë ÚˇıÌÓÚÓ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ ÓÚ Â‰Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‰Ó ‰Û„‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË ÏÓ„‡Ú ‰‡
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ
ÔÓˆÂÒ ËÎË ˆˇÎÓÒÚÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ‰ÂÚ‡ÈÎ,
‚˙ÁÂÎ ËÎË „ÓÚÓ‚ Á‡‚˙¯ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·ı‚‡˘‡Ú
Ò‡ÏÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Û˜‡ÒÚ˙Í ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ˆÂı ËÎË ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË ËÎË
Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÎËÌËË.
ƒÛ„‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Â ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚ, ÔÓËÁÚË˜‡˘‡

ÓÚ ‚˙ÁÔËÂÚ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. «‡ ˆÂÎÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ì‡È-Í‡ÚÍËÚÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË Ô˙ÚË˘‡ Ë ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ Á‡ ˙˜ÌË Ë Ï‡¯ËÌÌË ÓÔÂ‡ˆËË ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰Â‰ˇÚ Ú‡Í‡, ˜Â
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ˆËÍÎË ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. «‡ ‰‡ ÒÂ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓË ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÔÓˆÂÒË ÒÂ ‡ÁÎ‡„‡Ú Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËË, ËÁ‚˙¯‚‡ÌË Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ, ËÎË ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú Ò˙ÒÂ‰ÌË ÓÔÂ‡ˆËË Ò ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡Í‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ.
—Â‰ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË Ò‡ Ò˙˘Ó ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ Ë
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ Ò Â‰Ì‡Í‚Ë ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÚ‡ÈÎË (Á‡„ÓÚÓ‚ÍË).

Характеристики на
автоматизираните
технологични линии
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ıÏÂ, ÔÓÚÓ˜Ì‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ Ò‡ ÔÓ‰Â‰ÂÌË ÔÓ ıÓ‰‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ
ÔÓˆÂÒ ‚˙Á ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ú‡ÍÚ Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ. “‡ÍÚ˙Ú Â ÓÒ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÌÓ‚Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÎËÌËˇ, ËÁ‡Áˇ‚‡˘‡
ËÌÚÂ‚‡Îa ÓÚ ‚ÂÏÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÓÚ
ÎËÌËˇÚ‡ ËÁÎËÁ‡ „ÓÚÓ‚Ó ËÁ‰ÂÎËÂ.
“ÓÈ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
ËÚÏË˜ÌÓÒÚ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÒÚ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ. “Ó‚‡ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡
ËÁıÓ‰Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ ÎËÌËË.
ƒÛ„‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Â ÚÂÏÔ˙Ú Ì‡ ÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡
ÎËÌËˇ - ‚ÂÎË˜ËÌ‡, ÂˆËÔÓ˜Ì‡ Ì‡
Ú‡ÍÚ‡, ÍÓˇÚÓ ËÁ‡Áˇ‚‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ (ËÁ‰ÂÎËˇ), ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌË Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ.
“ÂÏÔ˙Ú ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡
Ë ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚Â ‚ÂÎË˜ËÌË, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡
ÎËÌËˇ, Ò‡ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ë ÒÍÓÓÒÚ.

Видове поточни линии
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÍÚ‡ ÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ ÎËÌËË ·Ë‚‡Ú Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÂÌ
Ú‡ÍÚ, Á‡‚ËÒÂ˘ ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ËÎË Ò
ÔÎ‡ÌÓ‚ Ú‡ÍÚ (Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ) - ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
˜ÂÁ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÔÂÁ Â‰ËÌ ÔÎ‡ÌÓ‚ ÔÂËÓ‰. ¬ Á‡-
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‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÌË ÔÓÁËˆËË ÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ ÎËÌËË ·Ë‚‡Ú: Â‰ÌÓÔÂ‰ÏÂÚÌË (ÔÂÁ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ËÎË
ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Â‰ËÌ ‚Ë‰ ËÁ‰ÂÎËˇ) Ë
ÏÌÓ„ÓÔÂ‰ÏÂÚÌË ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË
(Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÎË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Ë‰‡ ËÁ‰ÂÎËˇ, ÒÓ‰ÌË ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ò ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡). —˙Ó·‡ÁÌÓ ÚËÔ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ - Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó Ë Á‡ ÒÂËÈÌÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‡‚ÌË˘ÂÚÓ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ ÒÂ
‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË - Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ô˙ÎÌ‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ ÔÓÏÂÊ‰Û ËÏ Ë Ò Ú‡ÍÚ‡ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡; ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË - ÌÂ Â
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú‡ Ô˙ÎÌ‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ
Ë ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡
‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌËˇ
ËÚ˙Ï ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡Ú ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË Ò Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì ËÚ˙Ï (ËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ˜ÂÁ ÍÓÌ‚ÂÈÂË, Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÎË Á‚ÛÍÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË, ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú ÓÚ
Â‰ÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ‰Û„Ó ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Â‰ÌÓ Ó·˘Ó Á‡ ‚ÒË˜ÍË
ÓÔÂ‡ˆËË Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó)

Ë Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ËÚ˙Ï (ËÚ˙Ï˙Ú ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ Ò‡ÏËÚÂ ‡·ÓÚÌËˆË
ËÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡). Õ‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Ò˙˘Ó Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ ÚË ‚Ë‰‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË - Ò ÔÎ‡‚ÌÓ, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ë Ò
ÔÛÎÒË‡˘Ó (ˆËÍÎË˜ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ). ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÎËÌËË Ò ÔÓ‰‚ËÊÂÌ ËÎË ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÂÌ Ó·ÂÍÚ; Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÙÓÏ‡Ú‡
Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ ÚÂ ·Ë‚‡Ú Ò Â‰ËÌË˜ÌÓ Ë Ò Ô‡ÚË‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ.

Предметно затворени
линии
Ó„‡ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ Â‰ÌÓÓ‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Â
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ, ÌÓ ÌÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡
‰‡ ÒÂ ‚ÌÂ‰Ë ÔÓÚÓ˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ
Á‡Ú‚ÓÂÌË ÎËÌËË. œË Úˇı ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ë ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡,
Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ, ÒÂ ÔÓ‰ÂÊ‰‡Ú
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‚ ÎËÌÂÈÌ‡ ÙÓÏ‡.
œÂ‰ÏÂÚÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ ÎËÌËË ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÙÓÏ‡
Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÓ ÚÓ‚‡, ˜Â ÔË Úˇı

юни 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2012

55

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÌˇÏ‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆËËÚÂ, ÌÂ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú Ú‡ÍÚ Ë ÚÂÏÔ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ Ë ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚËÚÂ ÓÚ Ë ‰Ó ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡. “‡ÌÒÔÓÚÌËˇÚ Ï‡¯ÛÚ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ ÒÂ Ò‚ÂÊ‰‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ˆËÍ˙Î Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
œË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ ÎËÌËË ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ·ÓÈ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ËÎË Ï‡¯ËÌË Ò Â‰Ì‡Í‚Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ; ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ; ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ; ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ÔÓÂÍÚË‡Ì‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÎËÌËˇÚ‡ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Ú‚ÓÂÌÓÒÚ Ë ‰.
‡ÍÚÓ Ë ÔË ÔÓÚÓ˜ÌËÚÂ ÎËÌËË, Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Â‰ÌÓÓ‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‚˙ıÛ ÔÂ‰ÏÂÚÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌËÚÂ ÎËÌËË Ò˙Á‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚˇÒÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË Ë ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ï‡¯ËÌË.

Инспекция на изделията върху
поточната линия
‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ „ÓÚÓ‚ËÚÂ ËÎË ‚ ÔÓˆÂÒ
Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÁ‰ÂÎËˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‡

˜ÂÁ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˆËÙÓ‚Ë ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Í‡ÏÂË Ë ÒÓÙÚÛÂ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇ. œÓ„‡ÏË‡Ú ÒÂ Ò Ó„ÎÂ‰ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Á‡‰‡˜Ë Í‡ÚÓ ·ÓÂÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚË ‚˙ıÛ ÍÓÌ‚ÂÈÂ, ˜ÂÚÂÌÂ Ì‡ ÒÂËÈÌË
ÌÓÏÂ‡ Ë ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ‰ÂÙÂÍÚË. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, „ÓÎˇÏ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÓÔÚË˜ÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ, 24-˜‡ÒÓ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡.
Õ‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡
ËÌÒÔÂÍˆËˇ ËÁ‚˙¯‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ‚ÂÍË ‚ Â‰ËÌ Ó·ÂÍÚ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ú,
ËÁ·Ë‡ÈÍË ÏÂÊ‰Û ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÚËÔ‡ ËÌÒÔÂÍˆËË
(Ì‡ÔËÏÂ ÔÓ‚ÂÍ‡ Á‡ Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚ, ÔÓÁËˆËˇ, ÔÓ‚ÂÍ‡
Ì‡ ËÁ·‡ÌË Ô‡‡ÏÂÚË).
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚˙‚ ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÒÔÂÍÚ˙‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰Û„Ë Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÒÔÂÍÚ˙‡ Í‡ÚÓ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡,
Ì‡ÔËÏÂ.

Икономически аспекти при
внедряването на поточна форма
на организация
¬ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Í‡˘ÂÌËÂ Ì‡
Ó·˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡
ÚÛ‰. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÔÓÌÂÊÂ ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ
Ì‡ „ÓÎÂÏË Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚË ÓÚ ÔÓÎÛ„ÓÚÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ. —˙Í‡˘‡‚‡Ú ÒÂ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. —Â‰ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ò‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÎÓ˘Ë, ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ; Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ‰.
‡ÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡Ú‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ.
Õ‡Î‡„‡˘ËÚÂ ÒÂ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÔÓÏÂÌÂÌË Ô‡Á‡ÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ËÎË ‰Û„Ë Ù‡ÍÚÓË ÔÂÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‡ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌË ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÙÓÌ‰ÓÂÏÍÓÒÚ (ÓÒÌÓ‚ÌË Ë Ó·ÓÓÚÌË ÙÓÌ‰Ó‚Â Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ). œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ò‡ ÌÂ‰ÂÎËÏË Ë
ÚÛ‰ÌÓ ÒÂ ‰ÂÏÓÌÚË‡Ú. œÓ‡‰Ë ÚÂÁË ÔË˜ËÌË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ÔÓÚÓ˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ËÁËÒÍ‚‡ ÓÒË„ÛÂÌË Ô‡Á‡Ë Ë ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌÂ. —‡ÏÓ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰‡‰Â
ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ, ˜Â ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ
˘Â ·˙‰Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

“‡ÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ST3000 series 900 Ì‡ Honeywell ‚Â˜Â
Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ó·ı‚‡Ú
“‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÓ‰ÂÎ ST3000
series 900 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÚÓ˜ÌÓ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓ ÏÂÂÌÂ ÔË ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ˆÂÌ‡. ŒÚ 2011
„Ó‰ËÌ‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ
Ó·ı‚‡Ú, ÔÓÒÚË„‡ÈÍË Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ò‚Ë‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡ ÓÚ 100:1, ÔÓÍË‚‡ÈÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.

‚ÓÎˇ‚‡ÈÍË ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ÂÏÓÌÚËÚÂ.
ï STR Â¯ÂÌËÂÚÓ Ò ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÏ·‡ÌË ÔÂ‰Î‡„‡ „‡‡ÌÚË‡ÌË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
ï —˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ST 3000 ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ, ÒÚ‡·ËÎÌÓ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
ï —˙Ò Ò‚ÓÂÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ dual-seal ËÁÔ˙Î-

“‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÓ‰ÂÎ ST3000 ÒÂËˇ 900 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Â¯ÂÌËˇ Ò
‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÏ·‡ÌË, „‡‡ÌÚË‡˘Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡.
ï ƒË‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ST 3000 ÏËÌËÏËÁË‡ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËÚÂ ÔÂÒÚÓË, ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÒÏËÚÂ‡ ÔÓÁ-

ÌÂÌËÂ ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ÔÓ‚Â‰‡, ‰˙ÎÊ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Ë‡Ù‡„Ï‡Ú‡.

Автор: инж. Ивайло Иванов

ХАНИУЕЛ ЕООД, 1528 София
бул."Христофор Колумб" № 64
София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
тел. (+359) 2/ 40 20 900, факс: (+359) 2/ 40 20 991
e-mail: ivaylo.ivanov@honeywell.com
www51.honeywell.com/bulgaria
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ÓÏÔ‡ÍÚÌË Ú‡·Î‡ ¿≈ ÓÚ
Rittal - Â‰ËÌ ·ÂÒÚÒÂÎ˙ Ò
ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ËÁÌÂÌ‡‰‡
“‡·Î‡Ú‡ ÒÂËˇ AE ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡ ËÒÚÓËˇ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡˘‡ Ë ‰Ó ‰ÌÂÒ. ÃËÎËÓÌË
·ÓÈÍË ÓÚ ÚÂÁË Á‰‡‚Ë Ë ‡‰‡ÔÚË‚ÌË ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ÍÓÔÛÒË Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË ÛÔÓÚÂ·‡ ‚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ. Rittal ÒÎÂ‰‚‡
Ô˙Úˇ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚËÚÂ ËÌÓ‚‡ˆËË, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË
‰‡ ËÁÌÂÌ‡‰‚‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË Í‡ÚÓ ËÏ ÔÂ‰Î‡„‡ Â‡ÎÌË ÔÓÎÁË. Õ‡È-‰Ó·ËˇÚ ÔËÏÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Â ÌÓ‚‡Ú‡ ¯ËÌ‡ Á‡ ËÌÚÂËÓÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÔÂ‰Î‡„‡˘‡ „˙‚Í‡‚ ÏÓÌÚ‡Ê ‚ Ú‡·Î‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÒÎÛ„‡Ú‡ AE Laser Express
Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÓÚ‚ÓË Ë ËÁÂÁË Ò‡ÏÓ
Á‡ ÒÂ‰ÂÏ ‰ÌË.
—ÂËˇÚ‡ AE ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÔÓ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÔÓˆÂÒË, ÍÓÂÚÓ Â ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÛÒÔÂı Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ó‰Ó·ÂÌËˇ Í‡ÚÓ UL, DNV, TUV, VDE Ë CSA. ÃËÎËÓÌËÚÂ ÔÓ‰‡‰ÂÌË ·ÓÈÍË ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‡ ‰ÓÍ‡Á‡ÎË Ò‚ÓˇÚ‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁË‚Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. “Ó‚‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚËÒÚÂÔÂÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡ Ì‡ÌÓÍÂ‡ÏË˜ÌÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂ, ÂÎÂÍÚÓÙÓÂÚË˜ÌÓ „ÛÌ‰Ë‡ÌÂ Ò ÔÓÚ‡ÔˇÌÂ Ë ÔÓ ÒÎÂ‰‚‡˘Ó Ô‡ıÓ‚Ó ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ.
ÕÓ‚ËÚÂ ËÌÚÂËÓÌË ¯ËÌË ÔÂ‚˙Ì‡ı‡ AE Ú‡·Î‡Ú‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÒËÒÚÂÏÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ì‡ ¯Í‡ÙÓ‚Â ÒÂËˇ TS 8. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ò‚ÂÚÍ‡‚Ë˜ÌÓ ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ‰Ó‡·ÓÚÍË Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. ÿËÌËÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ ÏˇÒÚÓ ÓÚÒÚ‡ÌË, Ì‡ ÔÓ‰‡ ËÎË Ì‡ ÔÓÍË‚‡ Ì‡ Ú‡·Î‡Ú‡,
˜ÂÁ ÔÓÒÚÓ Ó·Úˇ„‡ÌÂ ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ Ë ÔÂ‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡. ◊ÂÁ Úˇı ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ·˙ÁÓ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Í‡ÚÓ ÍÎ˛˜ Á‡
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÚÂÏÓÂ„ÛÎ‡ÚÓË, ıË‰ÓÂ„ÛÎ‡ÚÓË, ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡, ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË
¯ËÌË ÓÚ TS 8 ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ‰Û„Ë. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ ÔË ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê „‡‡ÌÚË‡, ˜Â Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÒÚ‡‚‡ ÌÂÔÓÏÂÌÂÌ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ¯ËÌË ‚Ó‰Ë ‰Ó ÓÒÂÁ‡ÂÏË
ÔÓÎÁË Í‡ÚÓ ÓÔÓÒÚÂÌÓÚÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë
Â‰ÛˆË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡Ú‡ Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚ.
AE Laser Express ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ó˘Â ÔÓ-·˙Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ÍÓÔÛÒË - Ò ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ËÁÂÁË Ë ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓË. œÓ ˜ÂÚÂÊË Ì‡ CAD, ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ËÁ‡·ÓÚÂÌËÚÂ Ú‡·Î‡ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ ‰Ó ÏËÎËÏÂÚ˙
‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÒÂ‰ÂÏ ‰ÌË. ÕÓ‚ËˇÚ ˆÂÌÚ˙ Á‡
ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÓ‰ÂÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË
Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ’Â·ÓÌ, √ÂÏ‡ÌËˇ Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‘Ë·Â Î‡ÁÂ ÍÓÈÚÓ Ò Â‰Ì‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡ ÓÔÂ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡
Ì‡Ô‡‚Ë ËÁÂÁË ËÎË ÓÚ‚ÓË ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ÔÂÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ Ú‡·ÎÓÚÓ. “˙È Í‡ÚÓ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÂ‰Ë ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂÚÓ, Ú‡·Î‡Ú‡ ËÏ‡Ú Ò˙˘‡Ú‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ËÁˇÁ‡ÌËÚÂ ÔÓ-
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‚˙ıÌÓÒÚË. Rittal ÔÂ‰Î‡„‡ Í‡ÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ˆ‚ˇÚ RAL
7035, ÌÓ Í‡ÚÓ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÓÚ Ì‡‰ 40 ‰Û„Ë ÔÓ RAL ˆ‚ÂÚÓ‚Â.
Rittal „‡‡ÌÚË‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ IP 55
‰Ó 66 ˜ÂÁ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÓÚ ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚‡
ÔˇÌ‡, ‡ ˜ÂÁ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÍË‚ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÔË ‚˙Ì¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê. “‡·Î‡Ú‡ AE
‰ÓÒÚË„‡Ú ‰Ó Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ IP69 , Ò ‚Ó‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÒËÎËÍÓÌÓ‚Ó ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ó-ˆËÌÍÓ‚Ó ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ - Ú‡Í‡
Rittal ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÂÙÂÍÚÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ‚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡
ÒÂ‰‡. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ Rittal Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚËÎË ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÒÂËˇ Ú‡·Î‡ "Hygienic Design" Á‡
ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
AE. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ú‡·Î‡Ú‡ AE ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂËÈÌÓ
ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ Á‡˘ËÚÂÌËÚÂ ‚ÂÒËË ÒÂ˘Û ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ËÌÚÂÙÂÂÌˆËË (EMC),
Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ÒÂ‰‡ (≈ı).
“‡·Î‡Ú‡ AE ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË: ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÓÚ 300 ‰Ó 1400 mm, ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÓÚ 120 ‰Ó 350
mm Ë ‚ ¯ËËÌ‡ ÓÚ 200 ‰Ó 1000 mm.

Ритал ЕООД
София, бул."Искърско шосе" №7, жк."Дружба"-1,
Търговски комплекс „Европа" П.К. 1592
тел./факс; +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983
е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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“ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË
‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ
В рубрика Във фокус на настоящия брой на списание Инженеринг ревю
са представени някои от най-големите топлофикационни дружества
в България. В своите експозета компаниите представят най-значимите си технологични иновации и екологични проекти. Темата ще
продължи в следващия брой на списанието с представяне на продукти и доставчици в областта.

Топлофикация София
стартира
изграждането
на нова мощност за
комбинирано
производство в ТЕЦ
София
Топлофикация София е важна част
от инфраструктурата на столицата, един от трите най-големи енергийни комплекси в България и най-голямата топлофикация в страната,
която осигурява топлинния комфорт
на близо 1.5 млн. софиянци.
През 1949 г. влиза в експлоатация
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ТЕЦ София и първата парна магистрала към промишлените предприятия
в столицата, а през 1955 г. са присъединени първите битови потребители в столицата. През 1964 г. започва да работи ТЕЦ Трайчо Костов
(сега ТЕЦ София-Изток), през 1972 г.
е открита ОЦ Земляне, а през 1977
г. - ОЦ Люлин.
Сега на територията на столицата работят 2 топлоелектрически
централи ТЕЦ София и ТЕЦ София
Изток, в които се осъществява комбиниран цикъл на производство на
топлинна и електрическа енергия; 2
отоплителни централи ОЦ Земляне
и ОЦ Люлин, които произвеждат
само топлинна енергия и 7 временни

Източник: Топлофикация София

отоплителни централи (ВОЦ).
Компанията поддържа разполагаема топлинна мощност 2665 MW и
електрическа мощност 226 MW.
Топлопреносната мрежа в София е с
дължина над 950 км и чрез нея топлоносителят стига до 16 850 абонатни станции. Във всички абонатни станции са монтирани общи топломери и продажбата на топлинната енергия се осъществява чрез
търговско измерване.
Столичната Топлофикация доставя топлинна енергия на 431 000 би-
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тови, стопански и бюджетни потребители. През 2011
г. са присъединени близо 5000 нови клиенти. От миналата година като топлинен счетоводител Топлофикация
София обслужва над 4000 клиенти в 156 сгради.
Топлофикация София притежава сертификати по ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.
„2011 г. беше изключително успешна година за Тополфикация София“, коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор на дружеството. „Успяхме да стабилизираме компанията и да покажем, че тя може да работи
като пазарен субект. Топлофикация София има финансова печалба от 22 млн. лв. за 2011г. Такъв резултат е
постигнат за първи път от 1949 г., откакто съществува предприятието.
За първи път през 2011 г. и 2012 г. компанията успява
да се разплаща своевременно за консумирания през сезона природен газ. Само през 2011 г. сме превели рекордните 506 млн. лева на газовия доставчик, като сме покрили 100% от текущите ни задължения. Паралелно с това
успяваме да покрием и наследените от предишното
ръководство стари задължения към Булгаргаз, като вече
сме ги редуцирали с 40 млн. лв. За първи път в историята компанията няма текущи задължения.
Финансовите резултати минават през технологичните решения. През 2011 г., благодарение на оптималното управление на системата, произведохме 1 056 млн.
MWh електрическа енергия (с 112 хил. MWh електрически повече от 2010 г.) и над 5 млн. MWh топлинна енергия (138 хил. MWh топлинни повече спрямо 2010 г.).
Спестихме от подобряване на техническите показатели за производство близо 8 млн. лв, като намалихме загубите по преноса, относителния дял на енергия за соб-

ствени нужди и разходите по трансформация“, допълва
той.
Г-н Цветанов информира още, че

Топлофикация София е с най-ниските
загуби от целия топлофикационен сектор
в страната
около 17%, въпреки остарялата инфраструктура с обща
дължина над 960 км. Този факт беше специално отбелязан в последния доклад на ДКЕВР. Компанията работи в
посока намаляване размера на технологичните загуби
чрез възстановяване на топлинната изолация на въздушни участъци и подмяна на остарялата топлопреносна
мрежа.
„През 2011 г. успяхме да свалим технологичните загуби по преноса с 1,2%, а за първото тримесечие на 2012
г. - с още 4,45%. Ако приспаднем загубите от излъчване,
показателите ни ще се изравнят с тези на европейските топлофикации.
Винаги съм твърдял, че технологичното обновление е
решението за бъдещето на компанията, тъй като с
модернизиране на съоръженията можем да задържим
цената на топлинната енергия и тя да си остане найатрактивната на енергийния пазар. Има само един възможен път това да се случи в най-кратки срокове - проектно финансиране. Планираме да инвестираме между 320
– 350 млн. лева за реализирането на 11 проекта в
топлоизточниците и топлопреносната мрежа, като
кандидатстваме за финансиране от европейските фондове. Очакваме най-ключовите 6 проекта, за които имаме пълната подкрепа на държавата, да бъдат финансирани от Фонд Козлодуй. Най-големият проект е за

смяната на горивната база с РДФ гориво

АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични механични филтри
• Филтри за обезманганяване и
обезжелезяване
• Филтри с активен въглен
• Декарбонизация
• Деминерализация
• UV-дезинфекция
• Озониране
• EDI - електродейонизация
Обратна осмоза
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в отоплителни
и охладителни системи
• Дозиращо и контролно
оборудване

Омекотяване

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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получено в завода за преработка на софийските отпадъци. Този проект няма алтернатива, защото с него се
решава проблемът с боклука на столицата, диверсифицира се горивната база на Топлофикация и се гарантира
енергийната сигурност на София. Затова преди дни Асамблеята на донорите на МФ Козлодуй разреши отпускането на 1.5 млн. грант за предпроектно проучване.
През периода 2013 до 2015 г. предвиждаме да инвестираме близо 36 млн. лв. за подмяна на около 130 км
тръбопроводи, като годишно ще се подменят по 34 км.
По същото време ще бъдат изградени и нови когенерационни мощности за 150 MWh“, разкрива част от технологичните проекти, по които работи дружеството
неговият изпълнителен директор.
От Топлофикация София разкриват, че преди дни са
получили официално трите международни сертификата
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS18001 за успешно покриване на стандартите за качество на услугата и обслужване на клиенти, за опазване на околната среда и подобряване условията на здраве и безопасност на труда. „Така
компанията е единственото топлофикационно дружество у нас, притежаващо трите сертификата, като
изпълни процедурите по стандартизация за по-малко от
година. Сертифицирането на Топлофикация София по ISO
е доказателство, че не само планираме, но и се развиваме като модерна бизнес компания, ориентирана към клиентите си, с отговорност към служителите и съвременните изисквания на обществото, част от които е
опазването на околната среда“, разказват от там.
През 2011 г. към Топлофикация София са присъединени
близо 5000 нови клиенти, а за първите месеци на 2012-
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та - 1100. „Стремим се да се отнасяме към клиентите си с уважение и
винаги сме на тяхно разположение“,
информира Стоян Цветанов и
продължава: „Считам, че като
търговска компания успяхме да сложим началото на новите ни отношения с клиентите и да започнем да си
връщаме доверието на столичани.
След дългогодишни неуспешни опити
за

През изминалата 2011 г. предприехме няколко много успешни стъпки
за модернизирането на компанията.
В Топлофикация София когенерация
се прави от 50 години – в ТЕЦ София, а по-късно и в ТЕЦ София Изток.
Ние ще продължим да прилагаме
този най-ефективен начин за производство и в тази връзка стартирахме най-мащабната през последните
35 г. инвестиция в Топлофикация
София -

разработване и внедряване
на нова информационна
система

изграждането на нова
мощност в ТЕЦ София

в Топлофикация София, най-после
можем да зарадваме клиентите си,
че тя вече е 99% готова и ще бъде
внедрена след като мине тестовият период. Новата информационна
система реално ще облекчи обслужването на хората.
Положените усилия и добрите
резултати, които получихме, ни дадоха смелостта да стартираме през
тази година пребрандирането на
компанията. Вече имаме ново лого,
което е лесно разпознаваемо, адекватно и модерно. То е символ на
обновяването и превръщането на
Топлофикация София в търговска компания, отворена към своите клиенти.

Турбината за комбинирано производство ще замести шеста турбина – машина с отдавна изтекъл експлоатационен ресурс. В новото
съоръжение, което ще произвежда 40
MW електроенергия и 80 MW топлинна енергия инвестираме близо 32
млн. лв. собствени средства. Нещо
повече, ще изградим тази мощност
на цена, която е с една трета пониска от цената на съвременните
парогазови цикли.
През 2011 г. решихме един отдавнашен проблем с оборудване за няколко милиона лева, доставено от известна европейска фирма, което от 4
години стоеше в складовете. Апара-
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Стоян Цветанов, изпълнителен директор на Топлофикация София

турата за един от ефективните
котли в ТЕЦ София Изток вече работи и ни дава възможност да спестяваме 810 хил. нм3 природен газ. Това
прави

икономия от около 500 000
лева годишно
Монтирахме аналогично оборудване и в ТЕЦ София. Така с инвестиция
от близо 2,5 млн. лв. можем да реали-
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визионна камера, за да проверят кои
са източниците на най-големите
енергийни загуби в тяхната сграда и
на тази база да предприемат съответните мерки за енергийна ефективност.
„През 2012 г. Топлофикация София

окончателно приключи
подмяната на старите
абонатни станции

Източник: Топлофикация София

зираме автоматично управление на
всички горивни процеси и да използваме най-ефективния режим за работа и икономия на природен газ.
Енергийната ефективност е обща
цел на държавата, на компаниите и
на всеки отделен гражданин и потребител на енергия във всякакъв вид.
Като производител на топлинна и
електрическа енергия ние полагаме
максимални усилия да работим ефективно, да намаляваме разходите за
производство и технологичните загуби. През тази и следващата година ще приключим цялостното енергийно обследване на сградите на
компанията и ще започнем тяхното
саниране.“
Стоян Цветанов припомня, че изминалият отоплителен сезон беше
един от трите най-тежки в климатично отношение поради рекордно
ниските температури и споделя, че
съвместно с Асоциацията на домоуправителите в Р България дружеството е предложило на клиентите
възможност за обследване с термо-

на битовите си клиенти в столицата“, информира г-н Цветанов. По
негови думи са подменени 12 268
съоръжения в рамките на Проекта за
Рехабилитацията на топлофикационната система на град София, стартирал през 2003 г. За по-малко от
една година Топлофикация София е
успяла да подмени близо 2000 абонатни станции, както и 136 съоръжения в учебни и социални заведения
в столицата на обща стойност 10
млн. евро.
Той разказва, че автоматизираните абонатни станции позволяват на
битовите потребители да оптимизират консумацията на топлинна
енергия в сградите до 30%, без това
да оказва влияние на топлинния комфорт. В зависимост от потреблението на топлинна енергия в отделните апартаменти, както и на промените на външните температури,
новите абонатни станции реагират
незабавно и това позволява в сградата да постъпва точно толкова
топлина, колкото са пожелали потребителите.
„Топлофикация София реализира
своята политика за енергийна ефективност и чрез навлизането на ком-

ПОЛИМАТ ООД

панията в пазара на дяловото разпределение. Дяловото разпределение
даде възможност на потребителите
да управляват консумацията на топлинна енергия в жилищата си, да спестяват и така да оптимизират
сметките си. Преди година и половина столичната топлофикация правеше дялово разпределение в 17 сгради, в момента те са 156. Това са над
4000 клиенти, които са доволни от
работата ни. Факт е, че няма подадена нито една жалба за миналия
отоплителен сезон. Топлофикация
София е единствената компания,
която предлага на клиентите си
възможност за избор на 6 различни
вида уреди за дялово разпределение
на конкурентни цени“, коментира
изпълнителният директор на Топлофикация София.
„Важен ангажимент в нашата
дейност, който сме поели във връзка
със сертифицирането ни по ISO
14001, е

управлението на
въздействието върху
околната среда
Както и досега, но вече с много
повече внимание и отговорност от
всеки наш служител, ще работим в
съответствие с нормативните
изисквания по отношение опазването на околната среда, контролираното потребление на природните
ресурси, повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, изпълнението на конкретни екологични програми, каквато е въвеждането на „зелена сметка“ в компанията.

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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Модернизацията на 136-те абонатни станции учебните и социални заведения в столицата ще осигури
възможността на Столична община за ежегодно спестяване на енергия в размер на около 2 500 MWh и намаляване емисиите на парникови газове с над 530 т СО2
еквивалент за една година.
Автоматизираното управление на горивните процеси в най-ефективните мощности на ТЕЦ София Изток и
ТЕЦ София също оказва влияние за снижаване на генерираните емисии СО2 .
Ръководството и експертите в Топлофикация София
работят сериозно и по проблема за дерогацията. Вече
имаме предложен проект за рехабилитация на наши
съоръжения със средствата, които би трябвало да платим за вредните емисии. Инвестирането на тези пари
в технологично модернизиране на съоръженията ще
доведе до увеличаване на техния експлоатационен живот с 30-40 години“, очертава в заключение екологичната политика на управляваното от него дружество
Стоян Цветанов.

Топлофикация – Велико Търново
реализирала множество
технологични проекти
Топлофикационното дружество Топлофикация - ВТ,
Велико Търново, е основано през 1977 г., като отоплителна централа за нуждите на новопостроеното ВВОВУ (сега НВУ) Васил Левски. През същата година започва
разширението на Отоплителната централа с изграждането на 2 броя водогрейни котли с мощност по 50
Гкал/ч. С това разширение тръгва и изграждането на
Първа градска магистрала до Окръжна болница, с възможност за пренос на 100 Гкал топлинна мощност. През
лятото на 1985 г. стартира подготовката за пускане
на централното отопление във В. Търново с топлоносител гореща вода от отоплителната централа. През
1986 г. влизат в експлоатация водогрейните котли ВК50. През 2005 г. Топлофикация - ВТ е приватизирана и
става собственост на частната компания Екоенергия
холдинг.
„В последните 12 години в дружеството са направени множество технологични подобрения“, коментират
от Топлофикация - ВТ. „През 2000 г. в дружеството е
внедрена

информационно-управляваща система на
производствения процес
разработена от Honeywell България, съвместно с българската фирма Технологична автоматика“.
През 2006 г. приключва газификацията на ОЦ В.Търново. Реконструкцията и промяната на горивната база
от котелно гориво на природен газ осигурява по-екологично и високоефективно производство на топлинна
енергия.
През същата година са изградени топлопровод и топлообменна станция за връзка между Първа градска магистрала и магистралата на Районна отоплителна централа. От този момент започва топлоснабдяване на потребителите, свързани към РОЦ, с топлинна енергия от
ОЦ В. Търново. РОЦ преустановява работа, тъй като
съгласно новия градоустройствен план на града подлежи
на закриване.
През 2007 г. в отоплителна централа В. Търново
стартира
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комбинирано производство
на топлинна и
електрическа енергия
Въведен е в експлоатация когенерационен модул - бутален двигател,
изгарящ природен газ и свързан към
него електрически генератор. Системата е произведена и доставена
от фирмата Wartsila Sweden. Топлинната мощност на модула е 3,2 MW,
а електрическата мощност - 2,8
MW“, допълват те.
От дружеството споделят, че
производственият капацитет на
Отоплителна централа - В. Търново
се състои от следните мощности:
водогреен котел ВК-50-2 на природен
газ с мощност 48 MW; водогреен
котел Берч HWDRS 1800 на природен газ с мощност 16 MW; парен
котел ЕКГ-12 на природен газ с мощност 12 MW;парен котел ПКГ-4 на
природен газ с мощност 2,5 MW;
когенерационен модул с топлинна
мощност 3,1 MW и електрическа
мощност 2,8 MW; водогреен котел
ВК-50-1, експериментално реконструиран за изгаряне на биомаса.

Източник: Топлофикация - ВТ

Част от производствените котелни уредби са оборудвани с комбинирани горелки за изгаряне и на котелно гориво като резервен вариант. Във връзка с това Топлофикация
- ВТ разполага с мазутно стопанство
за съхранение на котелно гориво, осигуряващо висока надеждност на производството на топлинна енергия.

След приватизацията през 2007 г.
новият мениджмънт на дружеството стартира дългосрочна програма
за развитие и модернизиране на компанията. „Тя включва както технологични нововъдения, така и подобрения
в клиентското обслужване“, информират от дружеството. „В годишните
бизнес планове се включват

мащабни инвестиционни и
ремонтни проекти по
топлопреносната мрежа и
производствените
съоръжения

Източник: Топлофикация - ВТ

ЕVN България
Топлофикация е
инвестирала над 150
млн. лева в нови
съоръжения и
топлопреносна
мрежа
Топлофикация Пловдив е създадена
през 1970 г. През 2001 г. Топлофикация Пловдив Север е преобразувана в
Топлофикация Пловдив, а през 2007 г.
дружеството е приватизирано от
концерна EVN и днес носи името ЕVN
България Топлофикация. Дружеството
притежава два лиценза - за производство на топлинна и електрически
енергия и за снабдяване с топлинна
енергия. ЕVN България Топлофикация
снабдява с топлинна енергия над 35
000 клиенти в Пловдив и Асеновград.
Дружеството притежава и оперира 160 км топлопреносна мрежа, от
които 9,8 км са новоизградени топлопроводи. Всички 1200 абонатни
станции са оборудвани със системи
за автоматика.

монтаж на секциониращи клапи по
топлопреносната мрежа, които позволяват ограничаване обхвата на
евентуална повреда, както и да не
се изключва подаването на топла
вода през лятото едновременно в
целия град“, допълват те.
От дружеството разкриват още,
че се прилага техническа програма,
която позволява своевременно откриване, както и по-бързо и сигурно
отстраняване на повреди по мрежата, реализират се проекти за въвеждане на системи за дистанционно
отчитане на консумираната топлинна енергия, внедрена е нова система
за подобряване на отчитането на
консумираната топлинна енергия в
абонатни станции.
Дружеството е въвело система за
клиентско обслужване на „едно гише“
– по всички въпроси за топло- и електроенергия в три клиентски офиса в
Пловдив, модерен денонощен телефонен център за връзка с клиенти.
Реализиран е значим

проект за изграждане на
нова когенерационна
централа
за комбинирано производство на
електроенергия и топлоенергия за
100 млн. лв. – най-модерната когенерационна централа на Балканите с

ÏÐÎÌÈØËÅÍÀ ÀÐÌÀÒÓÐÀ
Ðàçâîéíà äåéíîñò
Ïðîèçâîäñòâî
Ïðîäàæáà
Ñåðâèç

ЛДМ България
784 София, ж.к. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57
тел./ факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766
e-mail: ldm.bg@stark-net.net, e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com
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Източник: EVN България Топлофикация

високи показатели на ефективно
производство.
„През 2010 г. беше реализирано
първото разширяване на топлопреносната мрежа в Пловдив от 20 години – изградени нови 3,2 км топлопроводи и 22 нови модерни абонатни
станции“, коментират от EVN България Топлофикация и продължават:
„През 2011 г. се извърши най-мащабното разширение на мрежата: бяха
положени над 5,7 км нови топлопроводи и изградени 32 нови абонатни
станции. Беше изградена мрежа в
райони, в които досега не се е ползвало централно отопление.“
От дружеството разказват още,
че през 2012 г. ЕVN България Топлофикация ще продължи с проекти за
изграждане на нова мрежа, за рехабилитация и модернизиране на съоръженията. До момента ЕVN България
Топлофикация е инвестирала общо
над 150 млн. лева в нови съоръжения
и топлопреносна мрежа.
„През 2012 г. фокусът на инвестициите е върху

разширяване, ремонт и
модернизиране на
мрежата,
производствените
мощности в ТЕЦ Пловдив
Север и ОЦ (Отоплителна
централа) Юг
коментират от там. „Целта е да
се извърши текуща техническа про-
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филактика, за да се осигурят стабилни и сигурни режими на работа на
съоръженията при производството
на топлинна енергия.
За поредна година EVN България
Топлофикация продължава дейностите и по изграждане на нови топлопроводи и абонатни станции. Планирано е прокарването на над 4,3 км
нова топлопреносна мрежа, което
ще даде възможност на битови и
стопански обекти да използват
удобствата на екологично чистата
услуга централно топлоснабдяване.
Сред най-значимите мерки, които
дружеството предприема в посока
повишаване на енергийната ефективност, е високоефективното комбинирано производство на топло- и
електроенергия от новата когенерационна централа. По този начин се
използва по-добре и по-ефикасно суровината, с която функционира централата – природен газ.
Важно технологично предимство
на новата когенерация е, че тя осигурява 20% по-висока ефективност
спрямо съществуващата ТЕЦ. Когенерация Пловдив използва за гориво природен газ, който се изгаря в газова
турбина от ново поколение с висок
коефициент на полезно действие. В
допълнение новоизградената централа ни дава възможност за три пъти
по-голямо производство на електрическа енергия в сравнение със сегашното. Допълнително дружеството
инвестира в подобряване на енергийноефективните показатели на топлопреносната мрежа“, допълват те.
Наред с активната инвестиционна дейност, дружеството прилага и
редица мерки за опазване на околната среда. „Един от основните принципи в работата на дружеството е
да залага на екологично енергопроизводство, което не вреди на околната среда.

Конкретна мярка в тази насока се
предприе през 2010 г., когато бяха
извадени от употреба две стари
районни отоплителни централи в
гъсто населения център на Пловдив,
функциониращи с дизелово гориво. На
тяхно място беше

изградена централизирана
топлофикационна мрежа
По този начин беше осигурено
екологично чисто и комфортно отопление за граждани в центъра на
Пловдив, а и значително се подобри
състоянието на околната среда.
Друг пример отново е модерната
когенерация, която намалява значително вредните емисии, отделяни
във въздуха, което прави Пловдив почисто място за живеене“, допълват
в заключение от EVN България Топлофикация.

Топлофикация Сливен прогресивно
увеличава абонатите
си
Строителството на Топлоелектрическата централа в Сливен стартира на през май 1966 г. В началото
на м. юни 1969 г. започват първите
единични изпитания на спомагателните съоръжения.
Пара за промишлеността е подадена през 1975 г., а след въвеждането на бойлерна уредба през 1977 г.
започва топлоснабдяването с гореща вода. Централното отопление за
битови нужди започва на 22 март
1979 г. с 19 абонатни станции (АС)
и инсталирана мощност 12,71 MWh.
Дължината на топлопреносните
мрежи в промишлена зона е 9315 м,
а в градска зона – 50 997 м. В периода 1996-1999 г. са подменени 454 м
топлопреносна мрежа от пенобетон
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с предварително изолирани тръби.
Работниците и служителите на
Топлофикация - Сливен са около 230
човека. В края на 2011 г. стана ясно,
че Топлофикация - Сливен е единствената, която прогресивно увеличава
абонатите си от 2 години насам и
се очаква скоро да достигне най-големия си брой абонати - 15 000.
За осъществяване на дейността,
в топлоизточника са монтирани 2
броя въглищни парни котли 1В 160/
100 (енергийни котли), които осигуряват основния паров товар, като
доставят пара за турбогенератор,
за промишлени консуматори и чрез
топлообменници

осигурява 40 - 50% от
топлината в
топлофикационната
система
през отоплителния сезон. Котлите
са оборудвани с електростатични
филтри на всеки по един. Проектната ефективност е 99,9%. В експлоатация са още 4 броя парни котли КМ12, на гориво природен газ. Осигуряват резервна мощност, като доставят пара за промишлеността, както
и 2 бр. водогрейни котли - ВК100 и
КВГМ 100, на гориво природен газ и
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Източник: Топлофикация - Сливен

мазут. Осигуряват 50 - 60% от топлината в топлофикационната система.
Топлофикация – Сливен разполага
и с 1 турбогенератор ВПТ-30-90-12/
1,2 с електрогенератор 6Н 6176,
както и 3 броя редуциращо-охладителни устройства (РОУ).
Общата инсталирана топлинна
мощност в централата е 493 МW.
Химическата водоочистка включва
т. нар. „стара“ част - оборудвана и
въведена в експлоатация през 1969
г. Максимална производителност 80 т/ч и съответно „нова“ част построена и въведена в експлоатация през 1984 г. с българско оборудване.
Котелната централа е оборудвана с електростатични филтри за

Източник: Топлофикация - Сливен

двата парни (енергийни) котела. Проектната ефективност е 99,9%.
В началото на 2011 г. Топлофикация – Сливен стартира

пилотен проект за
дистанционно отчитане
на консумираната топлоенергия за
разпределители и водомери. Той обхваща две абонатни станции. Дистанционното отчитане се осъществява чрез датчици, които се
свързват с радиоуреди, инсталирани
в разпределителите и водомерите
на потребителите.
„Топлофикация – Сливен ще
продължава да инвестира в нови
технологии и информационни решения“, заявяват в заключение от дружеството.

69

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—Ú‡‚‡ÏÂ ‚Ó‰Â˘‡ ÙË„Û‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ

ƒ‡ÌÙÓÒÒ Â ‚Ó‰Â˘ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ë„‡˜ ‚
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÁ‰ÂÎËˇ
Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË. ŒÚ 1933 „Ó‰ËÌ‡ Ì‡Ò‡Ï
Ì‡¯ËˇÚ ÔÓÒÚ‡ÌÂÌ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
ÓÔËÚ Ì‡Ô‡‚Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˇ Ì‡˜ËÌ Ì‡
ÊË‚ÓÚ ÔÓ-ÎÂÍ Ë ÌËÂ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ‰‡
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÏÂ ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
¬ÒÂÍË ‰ÂÌ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡‰ 250 000
ËÁ‰ÂÎËˇ ÓÚ 70 Á‡‚Ó‰‡ ‚ 25 ÒÚ‡ÌË.
Разбиране за разхода на
енергия не само като средство
за постигане на комфорт
–‡Á·Ë‡ ÒÂ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, Í‡ÚÓ ‚ˇÚ˙Ì‡Ú‡
Ë ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ˘Â Ë„‡ˇÚ
ÍÎ˛˜Ó‚‡ ÓÎˇ ‚ ·˙‰Â˘ËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË
ÒËÒÚÂÏË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ÌÓ Â‰ÌÓ ÔÓ-ÂÍÒÚÂÌÁË‚ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓÊÂ Ó˘Â
ÒÂ„‡ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÏËÒËËÚÂ ÓÚ —Œ2. Õ‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ Â ‚Ó‰Â˘ËˇÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ, ÒËÒÚÂÏË Ë ÛÒÎÛ„Ë Á‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ Ë ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ (DHC), ‡
ËÏÂÌÌÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ „‡‰ÒÍË ‡ÈÓÌË,
Í˙‰ÂÚÓ ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ËÎË ÓÚÔ‡‰Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ‰‡ ÒÎÛÊË Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ë ÊËÎË˘ÌË Ò„‡‰Ë.
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Специализация в областта на
топлофикацията и
централното охлаждане
ÕËÂ ‚ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÒÏÂ ÒÂ ÔÓÒ‚ÂÚËÎË
Ì‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì‡ÏÂËÏ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË Ë ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ì‡¯Ë ÍÎËÂÌÚË, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Í‡Í‚Ë
Ò‡ ‡ÁÏÂËÚÂ, ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ ËÎË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡.
‡ÚÓ ‚Ó‰Â˘ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÚÓÚ‡ÎÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ Ë ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, Õ‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÓÒË„Ûˇ‚‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÒË ‚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ Ô˙ÎÌ‡ „‡Ï‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡, ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË, ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ËÚÓ‚‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓËÚÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ˆÂÎËˇ ÔÓˆÂÒ Ì‡
„ÂÌÂË‡ÌÂ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‰Ó ‰ÓÏÓ‚ÂÚÂ Ë Ò„‡‰ËÚÂ Ò ‰Û„Ó ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. “ÂÁË ËÁ‰ÂÎËˇ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËˇ ÍÓÏÙÓÚ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú
‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ „‡‡ÌÚË‡Ú
ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÒÂ‚ËÁÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ.

¡√¬ Ë ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË. Õ‡¯ËˇÚ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÂÌ, Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡Ì
·ËÁÌÂÒ-ÔÓ‰ıÓ‰ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ì‡‰ 30„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡ Ë ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË Ò ·ÂÁÔÂˆÂ‰ÂÌÚÂÌ Ó·ı‚‡Ú.
ƒ‡ Ú˙„Û‚‡¯ Ò ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡
ÔÓÎÛ˜Ë¯ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚
·‡Ì¯‡:
ïœÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔÓÚÙÂÈÎ Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ;
ï ÓÌÒÛÎÚ‡ˆËË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡
ÔÓÏÓ˘ Á‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ;
ïÕÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌËˇ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ;
ï—Ë„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó;
ï√ÎÓ·‡ÎÂÌ ‡‰ËÛÒ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò
ÒËÎÌÓ ÏÂÒÚÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ.
≈ÚÓ Á‡˘Ó ƒ‡ÌÙÓÒÒ Â ‡ÁÛÏÂÌ ËÁ·Ó, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ë Ì‡‰„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.

Абонатни станции на ново
технологично ниво
—ÎÂ‰ 2003 „Ó‰ËÌ‡ Õ‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÛÍÂÔË Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ ÒË ÔÓÁËˆËË
˜ÂÁ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Ó‰Â˘Ë
Ë ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ÒËÒÚÂÏË Á‡

Данфос ЕООД
Направление „Топлофикационна автоматика“
България, 1510 София, ул. Резбарска 5
тел.: 02/942 49 16
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com
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ÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
œ

Ó‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Â ÌÂ
Ò‡ÏÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ÌÓ ˜ÂÒÚÓ Ë Â¯‡‚‡˘ Ù‡ÍÚÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Í‡ÍÚÓ ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ú‡Í‡ Ë ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú Á‡ ıÓ‡Ú‡, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. ¬ ÌÂÂ‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚË Í‡ÍÚÓ ÔÂÁ ÚÓÔÎËÚÂ,
Ú‡Í‡ Ë ÔÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË,
Í‡ÚÓ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ËÁÁÂÏ‚‡Ú
ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ Ó·‡˜Â ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ Ë Í˙Ï
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Ò‡ÏËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ë ÌÂÏ‡ÎÍËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë. ¬˙ÁÏÓÊÌËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÌÂ Ò‡ Ï‡ÎÍÓ, ÌÓ ÔË
ËÁ·Ó‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú
‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÌÂ
‚ËÌ‡„Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ë Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ ÔÂ‰ËÏÌÓ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ˆÂÎÚ‡ Â ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚÂÌ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú, ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰.
◊ÂÒÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÒÎÓÊÌÂÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÚÓÔÎËÌÌË ÚÓ‚‡Ë Ë ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌË ‡·ÓÚÌË ÁÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.
œËÌˆËÔÌÓ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡
Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-

‡Ú‡, ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ë
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÍÓÂÚÓ ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ë ÒËÒÚÂÏÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ
˜Ó‚ÂÍ‡ ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ Á‰‡‚ÂÚÓ ÏÛ. Õ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÚÓÔÎËÌÂÌ
ÍÓÏÙÓÚ Ë Ò‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.

Поддържане на
подходяща температура
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Â
Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ú ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ıË„ËÂÌÌËÚÂ ÌÓÏË Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏË Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ÒÂÁÓÌ‡, ÓÚ Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡
ÚÛ‰ Ú. Ì. œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂ-
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≈ÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ Ì‡
Oventrop "Regucor WHS" Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë
ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÔÓ-‰Ó·‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
ÃÓ‰ÛÎÌÓ ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ Ì‡
Oventrop Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ Â‰ÌÓ- Ë ‰‚ÛÙ‡ÏËÎÌË Í˙˘Ë.
"Regucor WHS" Â ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡Ì‡
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ:
ï‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï ÚÓÔÎÓËÁÚÓ˜ÌËÍ
(Ì‡Ô. ÍÓÚÂÎ, ÚÂÏÓÔÓÏÔ‡);
ïÒÓÎ‡ÂÌ ÂÌÂ„ËÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡;
ïÒÓÎ‡Ì‡ „ÛÔ‡;
ï„ÛÔ‡ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡
‚Ó‰‡ (ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÔˇÒÌ‡ ‚Ó‰‡);
ï‚˙ÁÍË Í˙Ï „ÛÔË Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ Í˙„ Ë Í˙Ï ÚÓÔÎÓËÁÚÓ˜ÌËÍ.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ ‰‚‡ ÏÓ‰ÂÎ‡ (800 ËÎË 1.000 ÎËÚ‡). —ÓÎ‡ÌËˇÚ ·ÛÙÂÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ ËÏ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ‡ Á‡ „ÓÌ‡ Ë
‰ÓÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÁÓÌ‡, ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ÔÓ‰‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ Í˙„, ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ÔÓ‰‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ Í˙„‡ Á‡
¡√¬, ÓÒÌÓ‚ÌË ‚˙ÁÍË Á‡ ÔÓ‰‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ "Regucor WHS", 8
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ‚˙ÁÍË G1/2 Á‡ ·ÓÈÎÂ ËÎË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ·ÛÙÂË, ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÔÎ‡ÌÍË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ „ÛÔË Ë 100 mm ËÁÓÎ‡ˆËˇ.

Соларна група:
—ÓÎ‡Ì‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ˆÂÌÚ˙ "Regucor WHS" Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ì‡
Oventrop "Regusol L-130" (DN20) Ë
‚ÍÎ˛˜‚‡ Ó˘Â:
ïÔÂ‰Ô‡ÁÌ‡ „ÛÔ‡;
ïÔÓÏÔ‡: Wilo TEC ST 15/1-7 PWM;
ïÍÓÌÚÓÎÂ: "Regtronic RS-B".

Станция за прясна вода
¬„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÔˇÒÌ‡ ‚Ó‰‡ Â
Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ "Regumaq XH":
ï‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÔÓÏÔ‡;
ïÒ ‰Â·ËÚ ÓÚ 10 ‰Ó 25 l/min.

Аксесоари:
ï‡Á¯Ëˇ‚‡˘ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ (·ÂÁ ÔÓÏÔ‡ ËÎË Ò
Wilo-Star-Z NOVA);
ï‡Á¯Ëˇ‚‡˘ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Á‡ ‚ÚÓË
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ Í˙„.
ÃÛÎÚËÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËˇÚ ÒËÒÚÂÏÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ "Regtronic RS-B" ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÓÎ‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ Í˙„Ó‚Â ÒÔÓÂ‰ ÏÓÏÂÌÚÌ‡Ú‡ ÌÛÊ‰‡ Ë ÓÍÓÎÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ. √ÓÎÂÏËˇÚ ·ÓÈ ‚ıÓ‰Ó‚Â Ë ËÁıÓ‰Ë ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÒËÒÚÂÏÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ Ë Á‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡, ˜ÂÁ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò„‡‰Ë Ì‡ Oventrop "DynaTemp ST"
Â ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡.

Предимства:
ïÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò
ËÁÓÎ‡ˆËˇ;
ïËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ ÔÓ‰‚˙Á‚‡ÌÂ Ë ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ;
ïbus- ÍÓÌÚÓÎÂ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚ıÓ‰Ó‚Â/
ËÁıÓ‰Ë;
ïÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡‰„‡Ê‰‡;
ïË ÚËÚÂ Í˙„‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ ‡ÁÒÎÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ ‡ÁÒÎÓÂÌËÂ (‚‡ÊÌÓ ÔË ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡);
ï‚˙ÁÍËÚÂ Í˙Ï ‡Ï‡ÚÛÌËÚÂ „ÛÔË Ò‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë;
ï‚ËÒÓÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ;
ïËÁˆˇÎÓ ËÁÓÎË‡ÌË ‡Ï‡ÚÛÌË „ÛÔË ÔÓ
EnEV.

Отоплителен кръг
√ÛÔ‡Ú‡ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ
Í˙„ Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Ì‡
Oventrop "Regumat M3-130" DN 20 Ò
ÔÓÏÔ‡: Wilo Stratos PICO 15/1-6
«‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ˆÂÌÚ˙ "Regucor WHS"
Oventrop ÔÂ‰Î‡„‡ Ë

Представителство в България:
София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58
тел.: +359 2 961 57 10, факс: +359 2 962 44 65
www.oventrop.bg, mail@oventrop.bg
Централа в Германия:
Oventrop GmbH & Co.KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Telefon +49 29 62 82-0, Telefax +49 29 62 82 400
www.oventrop.de, mail@oventrop.de

Œ¬
ÏË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÙËÒ Ò„‡‰Ë, Ì‡Ë˜‡ÌË Ë ÍÓÏÙÓÚÌË ÍÎËÏ‡ÚËˆË,
‡·ÓÚˇÚ Ì‡ 60-70% Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë
ÓÍÓÎÓ 30 - 40% Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Î‡„‡Ú‡. œÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ‡·ÓÚÂ˘Ë Ë ÛÏÂÂÌ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ‚ÎËÁ‡˘Ë Ë ËÁÎËÁ‡˘Ë
ıÓ‡. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÔÂˆËÁÌËÚÂ
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò‡ Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 0,85-0,95 ËÎË ÔË
Úˇı 85-95% ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÓÚË‚‡ Á‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ‡ 5-15% - Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ‚Î‡„‡. “Ó‚‡ „Ë Ô‡‚Ë
ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â¯ÂÌËÂ ÔË ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ
ËÏ‡ ÒÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ „ÂÌÂË‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÚÓÔÎËÌ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÚÂ ÛÒÔˇ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÚÓ˜ÌÓ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Ô‡‡ÏÂÚË. “Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ó·ËÍÌÓ-
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‚ÂÌÓ Â ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 2 Ó—.

Поддържане на
подходяща влажност и
скорост на въздуха
¬ ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
„‡ÌËˆË ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Î‡„‡ ‚˙ıÛ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡,
Ò˙Á‰‡‚‡ ÒÂËÓÁÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌË ÔÓˆÂÒË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ ÔË ÌËÒÍ‡
ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ, ÔÓ‡‰Ë
ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ë
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú Ì‡Û¯ÂÌËˇ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Á‡„Û·‡ Ì‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‰Ó
ËÁÎËÁ‡ÌÂ ÓÚ ÒÚÓˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ÔÎ‡ÚÍË Ë
‰Û„Ë ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. œÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË,

ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. œËÌˆËÔÌÓ ‚ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ ËÎË
ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.
œÓ‰‚ËÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò˙˘Ó
Â ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ◊ÂÒÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ì‡Ú‡
‡·ÓÚ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú. ÓÏÙÓÚÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡
Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ „‡ÌËˆËÚÂ
ÓÚ ÓÍÓÎÓ 300 ‰ÓÍ˙Ï 800 Ï 3/˜‡Ò.
œÂˆËÁÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚËˆË ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ Ò‡ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚
„‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 900 ‰Ó 2500 Ï3/
˜‡Ò Ò Ó„ÎÂ‰ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÚÓÔÎËÌÌË
ÚÓ‚‡Ë Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‰-
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Œ¬
‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚÂÌ ÂÊËÏ.
œÓ‡‰Ë „ÓÎÂÏËˇ Ó·ÂÏ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ë ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ ÏÛ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ ˆÂÎËˇ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ë ÔÓ-‰Ó·Ó ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Í‡ÚÌÓÒÚ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÂˆËÁÌË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ Ë ‰Ó·ÓÚÓ ÙËÎÚË‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-˜ÂÒÚÓÚÓ ÏÛ
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÔÂÁ ÙËÎÚ˙‡ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚËÍ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Á‡Ô‡¯ÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
Ë ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ.

Възможности на
секционните климатични
камери
◊ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú ‚ Ò„‡‰Ë Ò ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ò‡ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Í‡ÏÂË. “Â ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú
Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
Ò ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡. — Úˇı
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Í‡ÍÚÓ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, Ú‡Í‡ Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ,
Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡
Ì‡ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Í‡ÏÂË Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ ‚ ÚÂÒÌË „‡ÌËˆË Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ˜ÂÁ
ÍÓÈÚÓ ‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡, Ó·‡·ÓÚ‚‡ ÒÂ Ë ÏÛ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
ËÏ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË,
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË,
ÓÓÒËÚÂÎÌË Í‡ÏÂË Ë ÙËÎÚË. “Ó‚‡
Ò‡ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ò‡ ÓÙÓÏÂÌË
‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÒÂÍˆËË Ë ·ÎÓÍÒÂÍˆËË.
¬ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡
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‡ÁÎË˜Ì‡ ÙÛÌÍˆËˇ - ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, Á‡„ˇ‚‡ÌÂ, ¯ÛÏÓËÁÓÎË‡ÌÂ, Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë Ú. Ì.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë
Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË. “ÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇÚ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡, Ô‡‡ ËÎË
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ, ‡ ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎˇÚ - ‚Ó‰‡, ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË ËÎË
‚Ó‰ÂÌ ‡ÁÚ‚Ó Ì‡ ÂÚËÎÂÌ „ÎËÍÓÎ.
‡ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÒÚÛ‰ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ıÎ‡‰ËÎÌË Ï‡¯ËÌË. Õ‡ÔËÏÂ ÔË
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò ‚Ó‰ÂÌ
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ ËÁÚÓ˜ÌËÍ˙Ú Ì‡
ÒÚÛ‰ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ˜ËÎ˙.
¬ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ
ËÎË ‚Ó‰ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ. ◊ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ
‚Ó‰‡ - ‚˙Á‰Ûı, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÏÂ‰ÌË Ú˙·Ë Ò ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë Î‡ÏÂÎË. œË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ Í˙Ï ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÚÓÔÎ‡
‚Ó‰‡ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ËÎË ÓÚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ
ÍÓÚÂÎ.
«‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÂÌÂ„Ëˇ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ
ËÎË ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı,
˜ÂÒÚÓ ‚ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË
Í‡ÏÂË ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ÒÚÛ‰.
—ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó 80% Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
”ÚËÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ
Ô˙Úˇ Ì‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ
‚˙Ì¯ÂÌ ‚˙Á‰Ûı Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡/ÒÚÛ‰‡ Ì‡ ËÁı‚˙ÎˇÌËˇ ÓÚ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Á‡„ˇÚ ËÎË ÓıÎ‡‰ÂÌ
‚˙Á‰Ûı. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË, Í‡ÚÓ ÒÂ‰
Ï‡ÒÓ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò‡ ÔÎ‡ÒÚËÌ˜‡ÚËÚÂ Ë ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË.
ƒÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌËˇ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌ‡Ú‡
ÒÂÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Ò ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ. ¬ ÍÓÌÒÚÛÍ-

ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂÍˆËÓÌÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË Í‡ÏÂË ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ¯ÛÏÓÁ‡„ÎÛ¯ËÚÂÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú
Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡
¯ÛÏ.
«‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡
Ó‚Î‡ÊÌËÚÂÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡
‰˛ÁÓ‚‡ ÓÓÒËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ ËÎË Ô‡ÂÌ Ó‚Î‡ÊÌËÚÂÎ.
‘ËÎÚ˙Ì‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ
ÔÂÁ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡
‚˙Ì¯ÂÌ Ë ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÂÌ ‚˙Á‰Ûı
ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔËÏÂÒË. œË ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚Â
ÙËÎÚ˙ÌË ÒÂÍˆËË. ¬ Ô˙‚‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÙËÎÚË Á‡ „Û·‡
Ó˜ËÒÚÍ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÍÓËÚÓ Á‡‰˙Ê‡Ú ‰Ó ÓÍÓÎÓ 60% ÓÚ Ô‡ıÓ‚ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË. «‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙËÎÚË Á‡ ÔÓ-ÙËÌÓ Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, Á‡‰˙Ê‡˘Ë ÓÍÓÎÓ 90% ÓÚ Ô‡ıÓ‚ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË.
–‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÂÌ ÔËÌˆËÔ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡, ÍÓÈÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ Ò‚ÂÊ‰‡ ‰Ó Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÂÍˆËË. œÓ‰Ó·Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂ Ë
ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÂÍˆËË
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂ Ë
ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı.
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰
Ë ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÂËÓ‰Ë ‚ „Ó‰ËÌ‡Ú‡. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÔË ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍË
ËÎË, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ‚ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰ÂÌÓÌÓ˘ÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡.
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—Ú˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë
Ú˙·Ë
¬

ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë Ì‡ÏË‡Ú ‚ÒÂ
ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÂ ÔË ÔÂÌÓÒ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡
ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÚÓ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë
Á‡ ‰˙Ê‰Ó‚Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚ „‡‰ÒÍ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, Í‡ÚÓ Ì‡ÔÓÌË/·ÂÁÌ‡ÔÓÌË Ú˙·ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ë „Î‡‚ÌË ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË, ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÔÓÊ‡Ó„‡ÒÂÌÂ, ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÏÓÒÍ‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡
ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‡„ÂÒË‚ÌË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚ ¯ËÓÍ
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‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ‡ÁÏÂË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ë ‰Ë‡ÏÂÚË, Í‡ÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë Ò ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ‡ÁÏÂË. ’‡‡ÍÚÂÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ ÚÂÁË Ú˙·Ë Ò‡ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÚÂ„ÎÓ Ë ÍÓÓÁËÓÌÌ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë Ú˙·Ë,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ
ÒÓÍ, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÌËÒÍË ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ë
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ. ¬ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚ ÒË-

ÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ÍÓÌÍÛË‡Ú Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë - ÏÂÚ‡ÎÌË, ‡Á·ÂÒÚÓ‚Ë, ·ÂÚÓÌÌË Ë ‰Û„Ë.

Стъклопластът като
материал
—Ú˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚ˙Ú Â ÍÓÏÔÓÁËÚÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î, Ò˙˜ÂÚ‡‚‡˘ ‚ËÒÓÍ‡ Á‰‡‚ËÌ‡ Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌÂ„ÓÎˇÏ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË
Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ‰‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡Î‡. Œ·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂıÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ‚ Â‰ËÌ Ó·˘
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Í‡ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ. “ÂıÌËÚÂ ÏÓÎÂÍÛÎË
ÌÂ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú, ‡ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÍÓÏÔÓÁËÚÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î ˜ÂÁ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÌË˜ÌËÚÂ ËÏ ÒÎÓÂ‚Â.
¬‡ÊÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Â ÚÂıÌËÚÂ
Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ‰‡ Ò‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏË ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë Ó·‡·ÓÚÍ‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ
Ú˙·Ë ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÔÓÎËÂÒÚÂÌ‡ ÒÏÓÎ‡, ÒÚ˙ÍÎÂÌË ‚Î‡ÍÌ‡ Ë ÛÍÂÔ‚‡˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË. —Ú‡Ì‰‡ÚÌ‡Ú‡
ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â ‚ÒÂÍË ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÒË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÚÂÁË Ì‡ Í‡ÈÌËˇ
ÍÓÏÔÓÁËÚ. —Â‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ, ÏˇÒÚÓÚÓ Ë Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ò‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ ·‡Á‡ÎÚ, ÒÚ˙ÍÎÂÌË
ËÎË ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ‚Î‡ÍÌ‡, ÒËÌÚÂÚË˜ÌË ‚Î‡ÍÌ‡ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË,
„ÛÏË, ÙÎÛÓÓÔÎ‡ÒÚË, Ò‚˙Á‚‡˘Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÏÓÎË Ë ÒÎÂÔ‚‡˘Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ¬ËÒÓÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Á‰‡‚ËÌ‡ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ‚Î‡ÍÌÂÒÚËÚÂ ÍÓÏÔÓÁËÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ì‡Â‰ Ò ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ,
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍÓÚÓ ÚÂ„ÎÓ Ë ‰Û„Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ú˙·Ë Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

Характеристики на
стъклопластовите
тръби
≈‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË
ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË
Ú˙·Ë Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ·ÂÚÓÌÌËÚÂ
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÎÂÍÚÓË ·˙ÁÓ
ÒÂ ‡ÁÛ¯‡‚‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÒˇÌ‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡, Ó·‡ÁÛ‚‡˘‡ ÒÂ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÓÍËÒÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÂÓ‚Ó‰ÓÓ‰‡. «‡ ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ Ú˙·Ë ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ë ·ÎÛÊ‰‡Â˘ËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â. ÃÂÚ‡ÎÌËÚÂ Ú˙·Ë
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÍÓÓ‰Ë‡Ú, ‡ÍÓ Ò‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÌÂ‰Ó·Â ‰ÂÌË‡ÌË Ë ÒÎ‡·Ó
‡ÂË‡ÌË ÌÂÒÚ‡·ËÎÌË ÔÓ˜‚Ë. ¬
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÛÎÙ‡ÚÂ‰ÛˆË‡˘Ë ·‡ÍÚÂËË ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÍÓÓÁËˇ
ÒÂ ÛÒÍÓˇ‚‡. — ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë „ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Â¯ÂÌË.

78

—Ú˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë Ò‡
ÌÂÔÓ‰‡ÚÎË‚Ë Ì‡ „‡Î‚‡ÌË˜Ì‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÎËÚÌ‡ ÍÓÓÁËˇ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ò‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÒÔˇÏÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ ÍËÒÂÎËÌÌË ÒÂ‰Ë ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË.
“Â Ò‡ Ò „Î‡‰Í‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ë Ï‡ÎÍÓ
ÚÂ„ÎÓ Ë Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò „ÓÎÂÏË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ. ”ÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ò‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌË
Ë ‚˙Ì¯ÌË ÒËÎÓ‚Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ë Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Û‰‡Ë. ’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó Ë Ò
‚ËÒÓÍ‡ ‡·‡ÁË‚Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ
Ú˙·Ë ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÔÓ ÍÓ‡‚ËÌ‡, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ‰Ë‡ÏÂÚ˙.
Ó‡‚ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ (SN) ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ú˙·‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙ÔÓÚË‚Îˇ‚‡ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ë ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë Ì‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌËÚÂ ‚˙ÚÂ¯ÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ. ÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-‰Â·ÂÎ‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Â ÍÓ‡‚ËÌ‡Ú‡ Ë
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë Ò‡ Ò ÍÓ‡‚ËÌ‡ 1250,
2500, 5000, 10 000, 20 000.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ
Ú˙·ËÚÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÒÔˇÏÓ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÛ ÒÚÓÈÌÓÒÚ (PN).
œÓ‰ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÚÓ Á‡ Ú˙·‡Ú‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ Ã–‡, ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ +20 ∞—, ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ
ÒÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Â ÓÍÓÎÓ 50
„Ó‰ËÌË. “˙·ËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò
ÍÎ‡Ò Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 1, 6,
10, 16, 25, 32.
ƒË‡ÏÂÚ˙˙Ú Ì‡ Ú˙·ËÚÂ Ì‡È˜ÂÒÚÓ ‚‡Ë‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 300 mm
‰ÓÍ˙Ï 3000 mm.

Видове стъклопластови
тръби
—Ú˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë, ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Á‰ÂÎÂÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡
Ò‚˙Á‚‡˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î, ÔÓ Ì‡˜ËÌ‡
Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ Ë
ÒÔÓÂ‰ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Í‡ÚÓ Ò‚˙Á‚‡˘
Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓÎËÂÒÚÂÌ‡
ËÎË ÂÔÓÍÒË‰Ì‡ ÒÏÓÎ‡, ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË-

ÚÂ ÒÚ˙ÍÎÂÌË ÌË¯ÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ì‡‚ËÚË Ì‡ ÛÎÓ, Ì‡Í˙Ò‡ÌË
ËÎË ‡ÏË‡ÌË.
—˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ. Î‡ÒË˜ÂÒÍË ‚‡Ë‡ÌÚ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Â‰ÌÓÒÎÓÈÌËÚÂ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë,
‚˙ÔÂÍË ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÔË ÒÎÓÊÂÌ
ÂÎÂÙ Â Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ. «‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË Ù‡ÍÚÓË
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ú‡Ì¯ÂËÚÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ú‡Ì¯ÂË Ò „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË, ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔˇÒ˙˜Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ Ë Ú.
Ì. ≈‰ÌÓÒÎÓÈÌËÚÂ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë
Ú˙·Ë ÔËÌˆËÔÌÓ Ò‡ Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌËÚÂ, ÌÓ Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ‡·ÓÚË
Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÓÚ Â‰ÌÓÒÎÓÈÌË Ú˙·Ë Ò‡ Ò
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡.
ƒ‚ÛÒÎÓÈÌËÚÂ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë
Ú˙·Ë ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË. ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰‚ÛÒÎÓÈÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
ÓÚ Á‡˘ËÚÂÌ Ë ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÒÎÓÈ. ◊ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ Á‡˘ËÚÌËˇ
ÒÎÓÈ Â ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ˙Ú ‚ËÒÓÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ ÓÚ 1 ‰Ó 3 mm.
œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Â ‰‡ ÔÓ‚Ë¯Ë
ıËÏË˜Ì‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
Ú˙·ËÚÂ Ë ‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÚˇıÌ‡Ú‡
ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚˙Ì¯ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÒÎÓÈ Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚ. “ÓÈ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙËÁËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÔÓ ÓÒÚ‡ Ë ÔÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡
Ú˙·‡Ú‡. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÒÎÓÈ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ, ÒÂ
ÔÓÎ‡„‡ ‚˙ıÛ Á‡˘ËÚÌËˇ Ë Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÚÂÏÓÓ·‡·ÓÚÍ‡ (ÔÓÎËÏÂËÁ‡ˆËˇ), Ó·‡ÁÛ‚‡ÈÍË ÏÓÌÓÎËÚÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚËÒÎÓÈÌËÚÂ Ú˙·Ë ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡
‰‚ÛÒÎÓÈÌËÚÂ Ò Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ ÒÎÓÈ. ¬˙ÚÂ¯-
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ÌËˇÚ ÒÎÓÈ ÌÂ ÔÓÌ‡Òˇ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ
ÔÓ ÓÒÚ‡ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Â ÓÔÚËÏËÁË‡Ì‡ Á‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Á‰‡‚ËÌ‡
‚ ÔÂËÙÂÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡. ¬˙ÚÂ¯ÌËˇÚ
ÒÎÓÈ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ËÁ„Î‡Ê‰‡ÌÂ
Ì‡ ˆËÍÎË˜ÌÓ ËÁÏÂÌˇ˘ÓÚÓ ÒÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚˙ÚÂ ‚ Ú˙·‡Ú‡, ‚˙ÁÌËÍ‚‡˘Ó
ÔË ‡ÁÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ ‚ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ
„‡ÁÓ‚Â. ƒÂ·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ
ÒÎÓÈ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ 3 ‰Ó 6 mm, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡.
ŒÚÎË˜ËÚÂÎÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡
ÚËÒÎÓÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò‡ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë, ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚Ë Î˙˜Ë
Ë ‰Û„Ë ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË Ù‡ÍÚÓË
ÓÚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡
Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ ÓÍÓÎÓ -50 ∞—
‰ÓÍ˙Ï +100 ∞—.

Ролята на свързващия
материал
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ
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Ú˙·Ë Â ÚËÔ˙Ú Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î. ‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â¯Â ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ÌÓ, Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÔÓÎËÂÒÚÂÌËÚÂ Ë
ÂÔÓÍÒË‰ÌËÚÂ ÒÏÓÎË.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎËÂÒÚÂÌË ÒÏÓÎË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÒÚÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ ÒÂ ÙÓÏË‡
Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡ÏË‡ÌË ÒÚ˙ÍÎÂÌË
‚Î‡ÍÌ‡, ÔÓÎËÂÒÚÂÌ‡ ÒÏÓÎ‡ Ë
ÔˇÒ˙Í Í‡ÚÓ Ô˙ÎÌËÚÂÎ. “ÂÁË Ú˙·Ë
Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÍÓÓÁËˇ Ë Í˙Ï ıËÏË˜ÂÒÍË ‡„ÂÒË‚ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. —˜ËÚ‡Ú ÒÂ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë
Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ.
— ÔÓ-‰Ó·Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë Ò ÂÔÓÍÒË‰ÌË ÒÏÓÎË. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 240
‡ÚÏÓÒÙÂË, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó
130 Ó—. œÓ‡‰Ë ÚÂÁË ÚÂıÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ Ò‡ ËÁÔÓÎ-

Á‚‡ÌË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë.
«‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‰‚Â ÏÂÚÓ‰‡ - ˜ÂÁ Ì‡‚Ë‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË ÒÚ˙ÍÎÂÌË ÌË¯ÍË Ë
˜ÂÁ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ ÎÂÂÌÂ. “˙·ËÚÂ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ˜ÂÁ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ ÎÂÂÌÂ.

Монтаж на
стъклопластови тръби
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚ËÚÂ Ú˙·Ë ÔË
ÏÓÌÚ‡Ê Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÛÙË. «‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‰Ó·‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ ÏÛÙËÚÂ Ò‡
Ò ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË Ô˙ÒÚÂÌË.
—‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ò ÏÛÙË ÓÒË„Ûˇ‚‡
·˙ÁÓ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙·ËÚÂ Ë Ù‡ÒÓÌÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔË Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ˙ÍÎÓÔÎ‡ÒÚÓ‚Ë Ú˙·Ë Ò
Ú˙·Ë Ë ‡Ï‡ÚÛ‡ ÓÚ ÏÂÚ‡Î ÒÂ
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÎ‡ÌˆÓ‚Ó Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ.
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EN ISO 13849-1 Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡
Ï‡¯ËÌÌ‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Водещи български специалисти в областта коментират влезлия
в сила от началото на годината нов стандарт

œ

редотвратяването на инциденти, които биха могли да застрашат здравето и живота на хората,
е основна цел на стандартите и директивите, свързани с машинната
безопасност. Развитието на технологиите и все по-високите изисквания по отношение на безопасността предполага и промяна на директивите и стандартите с оглед на
пригодността им към променените
условия.
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В тази връзка на 29 декември
2009 г. влезе в сила Директивата
2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския
съюз относно машините, която замества Директива 95/16/ЕО. По
отношение на стандартите е предвидено използваният до тогава
стандарт за безопасност на машините EN 954-1 да бъде заменен от
стандартите EN ISO 13849-1 и EN
62061. Съответно бе предвиден
гратисен период, който изтече в
края на 2011 г. От началото на

2012 г. стандартът EN ISO 138491 окончателно влезе в сила, а EN
954-1 е отменен.

Директивата 2006/42/ЕО
Тази директива е преработен вариант на Директивата относно
машините, чийто първи вариант е
приет през 1989 г. Директивата
има две цели: да хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето, които се прилагат
към машините въз основа на високо ниво на защита на здравето и
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безопасността и да гарантира свободното движение на машини на
пазара на Европейския съюз (ЕС).
Преработената Директива относно машините не въвежда радикални
промени в сравнение с предишните
варианти. Тя изяснява и консолидира разпоредбите на Директивата
с цел да се подобри нейното приложение в практиката. Тъй като това
е свързано с функционалната безопасност, използваният до този
момент стандарт EN 954-1, който
категоризира нивото на безопасност, бива заменен от два стандарта, които съществуват успоредно:
EN ISO 13849-1 (Безопасност на
машините. Части от системите за
управление, свързани с безопасността. Част 1: Общи принципи за
проектиране/разработване) и EN
62061 (Безопасност на машините.
Функционална безопасност на безопасно свързани електрически, електронни и програмируеми електронни системи за управление), които
се основават на концепцията за
функционална безопасност.

EN ISO 13849-1
Стандартът EN ISO 13849-1 осигурява изискванията за безопасност и насоки относно принципите
за проектиране и интегриране на
свързани с безопасността части на
системи за контрол (SRP/CS), включително софтуерното проектиране. За тези части на SRP/CS той
уточнява характеристики, които
включват нивото на изпълнение, необходимо за осъществяване на функциите за безопасност. Стандартът се прилага за SRP/CS, независимо от вида на технологията и
използваната енергия (електрическа, хидравлична, пневматична, механична и т.н.), за всички видове машини. EN ISO 13849-1 не конкретизира функциите за безопасност или
нивата на изпълнение, които трябва да бъдат използвани в конкретен
случай. В него се предвиждат и специфични изисквания за SRP/CS използване на програмируема електронна система. Този стандарт не
дава специфични изисквания за дизайна на продукти, които са части
от SRP/CS. Въпреки това, посочените принципи, като например категории или нива на изпълнение,
могат да бъдат използвани.
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EN ISO 13849-1 е приет през 2006
г. През месец май 2007 г. е хармонизиран с Директивата относно машините на ЕС с идеята да замени
EN 954-1. Първоначално е предвидено използването на EN 954-1 да бъде
преустановено на 30 ноември 2009
г. Впоследствие обаче гратисният
период е удължен до края на 2011 г.
Съответно окончателното влизане
в сила на стандарта EN ISO 138491 е от началото на 2012 г. През
този преходен период на производителите е дадена възможност да
избират кой от двата стандарта
да използват - EN 954-1 или EN ISO
13849-1.

Защо бе необходима
промяната?
Стандартът EN 954-1 е публикуван за първи път през 1997 г. Поради бързото развитие на технологиите, той до голяма степен не
успява да отрази действителното
състояние на техниката в момента. Счита се, че този стандарт
не може да гарантира напълно безопасността за сложни или много
опасни машини и прилагането му в
подобни случаи би довело до потенциално по-ниска безопасност на
съответната машина. Сред посочваните недостатъци е и фактът,
че EN 954-1 до известна степен ограничава използването на нови
технологии. Прилагането на EN
954-1 е свързано предимно с използването на релейни системи за логическо управление при системите
за безопасност. Съвременните конфигурируеми и програмируеми контролери за безопасност обаче
предлагат на производителите и
на потребителите на машини полесно изпълнение на системите
при по-ниски разходи, поради което
те се превръщат и в по-предпочитаното решение.
Често при използването на стандарта EN 954-1 се наблюдава ситуация, при която проектантите се
презастраховат при разработването на системата за безопасност и
включват допълнителна предпазна
апаратура, което води до излишни
разходи. Най-често това се случва
при машини, в чиято конструкция
има зона, която се категоризира
като много опасна, вследствие на
което цялата машина се третира

като такава. Използвайки стандарта EN ISO 13849-1, се дава възможност на проектантите да създават системи за управление, свързани с безопасността, които изискват по-малко компоненти и по-малко окабеляване. Много от компонентите са и с по-ниска спецификация,
което определя и по-ниските разходи.
Недостатък на стандарта EN
954-1 е фактът, че той е преди всичко европейски, а не международен. А
EN ISO 13849-1, от своя страна, е
добре познат международен стандарт.
Част от производителите, доставящи машини за европейския пазар, до последно предпочитаха да
използват стандарта EN 954-1.
Сред посочваните причини за това
е по-лесното му прилагане и по-опростената работа с него. За преодоляване на този проблем са създадени безплатни софтуерни инструменти, които значително улесняват работата със стандарта EN ISO
13849-1.
Във връзка с изтичането на гратисния период за въвеждане на
стандарта EN ISO 13849-1 и окончателното отпадане на EN 954-1,
списание Инженеринг ревю – в качеството си на водещ източник на
информация за машиностроителния сектор у нас, организира дискусия по темата. Потърсихме мнението на представители на компании, работещи в областта на автоматизацията и машинопроизводството по следните въпроси:
каква част от продуктите на представляваните от тях производители са сертифицирани по този
стандарт; мнението им относно
ползите и недостатъците на
стандарта EN ISO 13849-1 и кои
са най-новите продукти и технологии, производство на представляваната от тях марка, сертифицирани по EN ISO 13849-1.
В настоящия брой, в рубриката
Машини, публикуваме получените
коментари от фирмите: Атикс,
Бюро за развитие техника, ВиВ Изоматик, Ес Ем Си Индъстриал Аутомейшън България, ЕСД България, Ехнатон Ко, Сензомат, Сименс, Хермле Югоизточна Европа, Шнайдер
Електрик, подредени по азбучен ред.
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EN ISO 13849-1
гарантира по-висока
сигурност за
работния персонал
Атикс представлява на българския пазар два европейски и един американски производители на техника
и софтуер за индустриална автоматизация: ICONICS, VIPA и LEUZE.
Широка гама от продуктите на
LEUZE са сертифицирани по стандарт EN ISO 13849-1.
Това са: лазерни safety скенери;
светлинни завеси и бариери; магнитни датчици, аварийни стопове, предпазни ключалки, изключватели за
въже; safety релета и контролери.

Източник: Leuze electronic

Ползите от въвеждането
на стандарта EN ISO
13849-1
Явявайки се наследник от 2006 г.
на EN 954-1, новият стандарт повишава изискванията за машинна безопасност, което означава по-висока сигурност за работния персонал,
респективно по-малко загуби на човешки живот и трудоспособност.
Смятаме, че основните недостатъци на стандарта са свързани
с високата цена на неговото изпълнение. Клиентите трябва да решат дали да продължат постарому
или да прескочат високата бариера
на стандарта с инвестиции от
тяхна страна. Продавайки от дълго
време safety техника на българския
пазар виждаме, че българските заводи, собственост на големи световни фирми, реално прилагат safety
техника на LEUZE – в много от тях
тя е стандарт. В почти всички останали обаче това се отлага във
времето. Ясно е, че кризата още не
е отминала, но тя не би трябвало
да бъде оправдание за безотговорността към човешкия живот. „Сигурността преди всичко„ е мотото
на LEUZE.

LEUZE предлага цялостна
модулна safety система
LEUZE предлага редица продукти,
които представляват основни елементи от една завършена safety
система. И независимо, че най-продаваните в България продукти са
светлинните завеси и бариери, ние
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бихме искали да акцентираме върху
компактния контролер MSI100 и
модулния safety MSI200. Това са компактни средства, позволяващи лесно и сигурно да се реализира завършена система за машинна безопасност. Структурата на тази система се конфигурира със сертифициран
софтуер за контролерите. Има
възможност за удобна интеграция в
модерни съвременни системи с децентрализирана структура и визуализация. Клиентите могат да реализират своите системи с предпочитани от тях доставчици на стандартен индустриален хардуер и да
използват контролерите на LEUZE
и другите safety елементи, които се
грижат за машинната сигурност.
Safety подсистемите, изградени с
техника на LEUZE, работят самостоятелно и независимо от основната управляваща система и много
лесно могат да се интегрират в нея.
Описаната концепция е трети
вариант в изпълнението на управля-

ващи системи с включена машинна
сигурност. При първия вариант се
залагат стандартни контролери за
управление, а safety системата се
изгражда независимо на базата на
многобройни safety релета. При втория вариант се появяват safety модулни контролери с децентрализирана структура и единна комуникация.
Само с една система се реализират
както управляващите, така и safety
функциите. Предлаганият трети
вариант обединява предимствата
на първите два - системите отново са самостоятелни, но връзката
между тях е значително опростена.
Намаляват се разходите по окабеляването (предимството на втория
вариант) и се повишава сигурността на системата (предимството на
първия вариант).
SAFETY елементите на LEUZE, заедно с останалите продукти на VIPA
и ICONICS, представлявани от фирма Атикс, идеално се допълват и
могат да формират една завършена
система за индустриална автоматизация, отговаряща на изискванията на стандарта.
Ивелина Цанкова,
технически сътрудник, Атикс

Стандартът дава
насоки за
систематично
подобряване на
безопасността на
машините
Безопасността на системи за
управление на машините вече се
оценява на базата на функционалността. В тази връзка стандартът
EN 954-1 бе заменен със стандарта
EN ISO 13849-1, който отговаря на
изискванията за безопасност на Европейската Директива 2006/42/ЕО
относно машините. С новия стандарт се дава изцяло нова перспектива за проектиране на системите за
контрол.
Директивата 2006/42/ЕО влезе
в сила на 29 декември 2009 г. В резултат от нейното въвеждане производителите, предлагащи машини
в рамките на Европейското икономическо пространство, са длъжни да
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шината и намаляване на разходите
за поддръжка.
Изискванията за безопасност за
всяка функция, свързана с безопасност, са описани в EN ISO 13849-1
под формата на необходими нива на
изпълнение (PLr), основаващи се на
въпроси, свързани с въздействието,
честотата, продължителността, а
също и с възможността за предотвратяване на рискове.

Концепция за машинна
безопасност Safety on
Board

Източник: Bosch Rexroth

изпълняват допълнителни изисквания за безопасност. Гаранция за спазването на тези изисквания е съответствие със стандарта EN ISO
13849. Ако този стандарт не е спазен и се случи злополука, производителят е необходимо да докаже, че
машината отговаря на изискванията, заложени в Директивата 2006/
42/ЕО.
Стандартът EN ISO 13849 въвеж-
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да нова процедура за проектиране на
системите за управление, свързана
с безопасността. Сега различните
компоненти от системата за контрол е необходимо да бъдат разгледани от различни гледни точки спрямо безопасността. Стандартът
дава насоки за систематично подобряване на безопасността на машините. По този начин се постига и
оптимизиране на годността на ма-

С концепцията за машинна безопасност Safety on Board клиентите
ни могат да бъдат сигурни, че тяхната система ще издържи на всяка
проверка от инспектиращите органи на местния пазар, без значение в
коя държава ще бъде използвана машината. Независимо дали е електрическа, хидравлична, пневматична
или механична система, дали са отделни компоненти или интегрирани
решения, Rexroth разбира изискванията към тях и в тази връзка компанията е съставила богато портфолио за клиентите си в цял свят. Концепцията за безопасност Safety on
Board се прилага на всички нива - от
оценката на риска и разработването на схеми за безопасност до избора на подходящи компоненти, производство на изделията и обучение на
служителите.
Безопасна и по-продуктивна ма-
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шина не са взаимоизключващи се понятия. Напротив, Safety on Board дефинира съвсем ясни предимства за
приложението си:
l Защита на служителите и машината
l Съответствие с местните закони и стандарти
l Повишена производителност, ергономичност и гъвкавост
l Намалено време за производство
и усилия от страна на служителите
l Намалено време за реакция и минимизиране на необходимото пространство
l Снижена себестойност на продукта.
По този начин се дава възможност за постигане на нужната сигурност на машините и в същото
време увеличаване на тяхната производителност и рентабилност.
Антоанета Генчева,
управител на
Бюро за развитие техника

Стандартът
за безопасност
на машините
ISO EN 13849-1 е
сериозно
предизвикателство
за повечето
потребители
Влизането в сила на стандарта
за безопасност на машините ISO EN
13849-1 представлява сериозно предизвикателство за повечето потребители по отношение на спазването на всички негови разпоредби. В
допълнение те трябва да изберат
подходяща концепция за безопасност, което също не е лесна задача.
Phoenix Contact предлага обширна
гама продукти и системи които
осигуряват лесно, изгодно и съобразено със стандарта решение за почти всяко приложение.
По-простите приложения с помалък брой условия за безопасност
се реализират с традиционни аварийни релета от серията PSR. Тези
електромеханични модули отговарят на всички нормативни изисквания и позволяват бърза и лесна реализация на веригите за безопасност.
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Спазването
на стандарта
гарантира
безопасността
на хората

Източник: Phoenix Contact

Компонентите, които са подходящи
за това приложение, включват аварийни релета с конкретна логическа функция и фиксиран брой аварийни превключващи контакти, както
и модулни PSR релета за безопасност. Не е необходимо релетата да
бъдат конфигурирани. Модулната
система релета се състои от основен (master) логически модул и разширителни релейни модули с различна
функционалност. Модулите се
свързват помежду си чрез специален
PSR Т-BUS конектор. Това позволява
реализиране на система за безопасност напълно съответстваща на EN
ISO 13849-1, без необходимост от
извършване на сложни изчисления.

Гъвкавост
с PSR- Trisafe
Колкото по-голяма е инсталацията, толкова повече допълнителни
задачи трябва да бъдат реализирани. Сигналите за безопасност се
събират децентрализирано. Конфигурируемият модул PSR Trisafe предлага 20 „safe“ входа и 4 „safe“ изхода в компактен 67,5 мм корпус с
възможност за добавяне на разширителни модули. Trisafe се конфигурира лесно чрез графичен софтуер
SAFECONF, който освен това позволява симулация на заложената
програма. Има възможност за интегриране на модулите към полеви системи - например Profibus. Накратко, PSR-Trisafe е защитен модул, който комбинира гъвкавостта
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на контролер с простотата на
защитното реле, правейки го идеален за реализиране на сложни задачи на достъпна цена.

Safety
Bridge технология
SafetyBridge технологията (SBT)
от Phoenix Contact е ново, децентрализирано „safety“ решение за Interbus,
Profibus и Profinet. Сертифицираните
SBT модули прехвърлят „safe“ пакети данни, използвайки стандартна
съществуваща мрежа за данни в системите за автоматизация. Всички
задачи, свързани с безопасността, се
изпълняват от логическите модули,
които комуникират чрез т. нар.
SafetyBridge протокол, използвайки
съществуващата мрежа само като
комуникационна среда. По този начин се елиминира необходимостта
от използване на „safety“ контролер,
а входно-изходните модули могат да
бъдат монтирани във всяка точка
на системата.
Trisafe и SafetyBridge притежават
PLе сертификация и са лесни за конфигуриране. Проектът се генерира,
тества и записва в модулите на
три стъпки, с помощта на безплатния софтуер Safeconf. В допълнение,
редицата интегрирани функции гарантират правилното и безпроблемно прилагане на изискванията на EN
ISO 13849-1.
Марин Шишков,
продуктов мениджър
ВиВ Изоматик

Стандартът ISO13849-1 гарантира, че проектирането и изпълнението на частта от управлението
на машината, която е свързана с безопасността, е в състояние да защити хората от опасностите, които машината би могла да причини.
В този смисъл спазването на този
стандарт има изключително важно
значение.
Ние в SMC подпомагаме нашите
партньори в три основни направления:
l Предоставяне на разпределители
за освобождаване на остатъчното
налягане, оборудвани със сензор за
положение, отговарящи на категории 2 до 4 (сертифицирани изделия).
l Предоставяне на всички стойности за надеждностните характеристики, касаещи живота и аварирането на отделните елементи (B10/
MTTFd).
l Предоставяме компоненти, които
осигуряват безопасността на системата за контрол на безопасността.
Пламен Тюркеджиев,
управител на SMC Industrial
Automation Bulgaria

Сертифицирането
по EN ISO 13849-1
е гарант
за качеството
на машината
HEIDENHAIN още преди гратисния
период за въвеждане на стандарта
имаше сертифицирани продукти и
това бяха цифрови програмни управления за металорежещи машини, линейни енкодери, кръгови и ъглови енкодери. Де факто по отношение на
дефинирането на стандарта относно линейните и ъгловите енкодери
HEIDENHAIN участваше в създаването на стандарта.
Въпросът за ползите и недостатъците на стандарта EN ISO
13849-1 касае предимно машинопро-
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изводителите. Но една от целите
на стандарта е да се бори с вноса
са нискокачествени машини от знайни и незнайни производители от далечни дестинации. Т.е. да се защити
вътрешния EU пазар.

Източник: Pilz

Източник: HEIDENHAIN

Сред най-новите продукти и технологии,
производство
на
HEIDENHAIN сертифицирани по EN
ISO 13849-1 са: новото CNC управление за стругово-фрезови центри
модел TNC 640 и ъгловия енкодер RCN
8310.
Стефан Мичев,
ръководител Направление CNC
Технологии & Автоматизация,
ЕСД България

Времето за
преминаване към
стандарта EN ISO
13849-1 бе
достатъчно
От 2006 г. насам ЕN 13849-1
беше валиден паралелно с ЕN954-1.
Имаше достатъчно време, за да се
подготвим за променените изисквания. Производители на системи и
компоненти за безопасност първи
поведоха щафетата в това отношение и те вече прилагат новия
стандарт. Като утвърден доставчик на цялостни решения, системи и
услуги за безопасност, всички продукти, предлагани от нашия партньор Pilz (актуални и налични), са
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сертифицирани по стандарта EN
ISO 13849-1. В това число влизат:
l Сензорни технологии за безопасност: сензори за позиция и скорост,
сензори за безопасност (механични,
магнитни, кодирани), системи за
безопасност на врати, оптоелектронни устройства за безопасност
(светлинни лъчи, завеси и решетки)
и система за безопасност с 3D камери.
l Технологии за управление и безопасност: релета за електрическа
безопасност (мониторинг на електрични величини), релета за функционална безопасност за всички
приложения, конфигурируеми контролери за безопасност, програмируеми контролери и децентрализирани периферни устройства за управление.
l Мрежи за безопасен трансфер на
данни: SafetyBUS p (CAN базирана
система), SafetyNET p (Ethernet базирани системи), InduraNET p (безжични системи).
l Задвижвания: системи за управление на задвижвания (motion control),
двигатели, серво усилватели, софтуер.
l Системи за мониторинг и визуализация: устройства за сигнализация,
операторски терминали, софтуер.
Същото трябва и може да се случи и с функциите за безопасност.
Защото всеки, който вече е избрал
правилната категория на съответните функции за безопасност, може

да работи и с новия стандарт. Процедурата не е изцяло нова: просто
са добавени няколко допълнителни
стъпки. Разбира се, срещат се и някои първоначални трудности при
определяне на характеристиката на
безопасността. Но цялата необходима информация е налична и достъпна.

Структурата на EN
13894-1 се основава
на база качеството
При EN 954-1 фокусът беше върху
структурата - архитектурата на
системите за управление, която се
трансформираше в категории. За
разлика от стария стандарт,
структурата на EN 13894-1 просто се основава на база на качеството, което води до добавянето
на количествени променливи като
МТТFd (Mean time to a dangerous
failure), DC (Diagnostic coverage) и CCF
(common cause failure). Всички тези
параметри влияят на нивото на безопасност PL (Performance Level),
което може да бъде постигнато.
Възможността за варирането им
позволява да се определят оптимални конфигурации с тези параметри.
Освен това новият стандарт отчита и аспекти като вероятността за появата на повреда и възможността за откриване на грешки.
Всичко това не се отнася само до
логическата част на системата за
контрол на безопасността, а обхва-
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ща цялата функция за безопасност
от сензора до изпълнителния механизъм. Тази нова оценка не представлява нищо ново сама по себе
си, но има различен приоритет.
Фокусът сега може да е насочен и
към компоненти например вентили,
които бяха с по-нисък приоритет,
съгласно EN 954-1. В съответствие
с новия стандарт, те трябва да
бъдат включени с техните характеристики и стойности за надеждност в изчисляването на функциите за безопасност.

По-голяма гъвкавост
при определяне
на функциите за
безопасност
Новият стандарт за безопасност на машини предлага по-голяма
гъвкавост по отношение на определянето (проектирането) на функции за безопасност. От друга страна, това води до по-големи първоначални разходи за инженеринг и за
изчисляване на функциите за безопасност. Което не е чак толкова
важно, като се вземе предвид, че
общите разходи за системи за безопасност рядко надхвърлят 3% от
цената на цялостна машина или
съоръжение. По-важното е стандартите да се прилагат правилно,
като се започне от оценка на риска, концепцията за безопасност,
проектиране и се стигне до инсталиране и въвеждане в експлоатация.
Факт е, че ако се спазват настоящите стандарти при проектирането на машини и изготвянето на документация, презумпцията за съответствие влиза в сила. В този случай, машина, която е в съответствие със стандартите, се счита
за безопасна.

начин Pilz да запази позициите си на
лидер и експерт в сферата на безопасността. За целта компанията
работи винаги близо до клиентите
си, сътрудничейки си с университети и колежи, комитети за стандартизация и сертификационни организации. В резултат на което доста
преди изтичането на гратисния период, всички актуални и нови продукти на Pilz, свързани с безопасността, бяха сертифицирани по стандарта EN ISO 13849-1. Пример за такива продукти са: новата програмируема децентрализирана система за
безопасност и автоматизация PSS
4000; конфигурируемите контролери PNOZ multi/mini; новата гама релета за безопасност PNOZsigma; релетата за безопасност с полупроводникови изходи и логически входове PNOZelog; 3D системата за мониторинг и безопасност SafetyEYE;
системите за безопасност на врати PSENsgate, Psen slock и всички останали.
Иван Василев,
Ръководител направление Pilz,
Ехнатон Ко

Сертифицирането по
EN ISO 13849-1 е начин
за съгласуване на
продуктите с
Директива 2006/42/ЕО
В ЕС има законово изискване уредите и съоръженията да се съобразят с Директива за машиностроене
2006/42/ЕО. За компонентите за
безопасност тази съвместимост
трябва да бъде потвърдена от оторизиран орган. Най-лесният начин
устройствата да се съгласуват с
Директивата е да се сертифицира
продуктът спрямо EN ISO 13849-1
или да му се даде ниво на надеждност (PL). Има и друг начин това да
стане, като пътят е през IEC62061
и SIL нивата на безопасност. Но да
бъде убеден оторизираният орган,
че има съвместимост с Директивата за дадено устройство, без то да
е сертифицирано по някой от споменатите стандарти, не е реалистично на практика.
Повечето от системите за сигурност на нашия партньор Банер инженеринг - САЩ са категория 4 ( PLe),
Източник: Banner Engineering

Всички продукти
на Pilz са сертифицирани
по стандарта
EN ISO 13849-1
Гратисният период за въвеждането на новият стандарт за безопасност на машини изтече на 31 декември 2011 г. и оттогава насам е
валиден само стандарта EN ISO
13849-1. Разработването на продукти, изпреварващи клиентските и
пазарните изисквания, е основният
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светлинните бариери 2 EZ-screens са
категория 2, а лазерните скенери за
безопасност са категория 3 (PLd).
Малка част от изделията на Банер, най-вече по-стари серии, не са
сертифицирани по тази Директива,
това обаче не означава, че те са помалко надеждни. Напротив, приемат
се с голямо доверие в Канада, САЩ и
повечето страни извън ЕС. В Европа
те могат да бъдат оферирани за
замяна на резервни части, но не и за
изграждане на нови инсталации.

Голяма част
от продуктите
на Банер инженеринг
отговарят на Директива
2006/42/ЕО
Важното е, че голямата част от
системите за машинна и човешка
безопасност на Банер инженеринг –
САЩ отговарят напълно на посочената Директива и мнението на колегите от САЩ е, че щом един закон е въведен и важи за всички страни членки на Европейския съюз, той
трябва да се спазва от всички. Особено, когато се отнася за безопасност на хора и машини.
Най-често прилаганите за тази
цел изделия от Банер са светлинни
бариери с различен брой и разстояние на лъчите, бутони за авариен
стоп или стоп-въжета, оптични
бутони за контрол на двете ръце
DUO-TOUCH, Interlock ключове за врати и охрана на периметър. Най-новите попълнения към този вид техника са лазерните скенери за контрол на периметър и новите контролери за безопасност, които могат
да предложат комплексен подход за
управлението на цялата safety система на дадена машина. Предлагат
се и бус-системи и бус-съвместими
устройства за системи за сигурност.
Оборудването на съвременните
машини с модули и решения за безопасност вече не е въпрос на желание, а е регламентирана необходимост, а със системите за безопасност от Банер това може да бъде
постигнато просто, надеждно и
нормално като цена.
Грациела Димитрова,
Сензомат - Представителство
Банер - САЩ
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Пазарът налага
въвеждането на
Интелигентна
безопасност при
стриктно
съответствие с
новите стандарти
за безопасност на
машини: EN 62061 и
EN ISO 13849-1
Коментирайки темата машинна
безопасност, трябва да отчетем,
че производителите на машини и
потребителите в България не са достатъчно информирани, за това
какво следва да се има предвид при
производство, доставка или експлоатация на машини и оборудване на
европейския пазар. Необходимо е познаване на фундаменталните изисквания за безопасност, произтича-

ната среда, при повишаване на производителността и без необходимите защитни мерки ненужно да се
превръщат в пречки. Това може да
се постигне например чрез гъвкаво
дефиниране на защитените зони
или чрез въвеждане на селективен
авариен стоп, респективно, ограничаване до безопасна скорост вместо тотален стоп на машината.
Директният подход да се осигури
безопасност на машините е те да
бъдат в съответствие с хармонизираните стандарти. В противен
случай, машинопроизводителят е
длъжен да докаже детайлно, че покрива изискванията на европейската
директива. Това означава допълнително натоварване, свързано с валидиране на машината. Основната
процедура, която трябва да бъде
следвана от машинопроизводителите, е свързана с: оценка на риска;
ограничение на риска, чрез безопасен

Източник: Siemens

щи от европейските директиви за
машини и оборудване. Българските
машинопроизводители би следвало
да са мотивирани да произвеждат
оборудване, съответстващо на европейските директиви, като в
същото време се възползват
напълно от предимствата на интелигентната безопасност. С други
думи, машините следва да бъдат в
съответствие със стандартите
за безопасност на персонала и окол-

дизайн, защитни мерки и предупредителна информация за потребителя; валидиране; издаване на декларация за съответствие за машини,
предназначени за европейския пазар.
Когато говорим за безопасност
на машини и оборудване, визираме
два стандарта - EN 62061 и EN ISO
13849-1, като първият третира
функционалната безопасност на
електрически, електронни и програмируеми системи за контрол, дока-
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то вторият обхваща и неелектрически части от системи за контрол, като задава основните принципи за
безопасност при проектирането.

Siemens предлага решения в няколко
направления
Следвайки политика на иновативност, ние можем да
съдействаме на машиностроители и потребители в
няколко направления. С концепцията Safety Integrated,
Siemens постоянно отговаря на нарастващите изисквания за производителност и функционална сигурност
на машини и инсталации чрез интелигентно интегриране на технологични компоненти за безопасност в архитектурата на автоматизираните системи. Компанията лансира автоматизирани системи за безопасност като единна съвкупност от сертифицирани хардуерни модули и софтуерни библиотеки. Продуктовото
портфолио включва апаратура за детекция, сигнализация, контрол и пуск от фамилията Sirius, автоматизирани системи за безопасност, базирани на контролери,
периферия и средства за визуализация Simatic, изпълнителни механизми и задвижвания Sinamics. Голяма част
от интелигентните устройства са с вградени функции за безопасност съгласно стандартите. Сертифицираните „жълти“ блокове за безопасност са заложени в
софтуера Step7 Safety. Поддържаният от Siemens стандарт за безопасна комуникация Profisafe е базиран на утвърдените комуникационни протоколи Profinet, Profibus
и IWLAN.
За да осигури адекватно съдействие на клиента и
оптимално ползване на технологиите за безопасност,
Siemens предлага свободно достъпно онлайн приложение
за оценка на безопасността, както и инструкции и функционални примери. Освен пълната техническа информация и възможността за консултации на страницата
ни, предлагаме и специализирани технически обучения в
сертифицирани учебни центрове Sitrain.
Здравко Александров,
инженер продажби
индустриална автоматизация,
Сименс

Прилагането на EN ISO 13849-1
започна преди изтичането
на преходния период
В края на 2009 г. влезе в сила Директивата 2006/42/
ЕО на Европейската общност относно машините, която замени Директива 95/16/ЕО. Директивата хармонизира изискванията за безопасност и опазване на здравето и гарантира свободното движение на машини на
пазара на Европейския съюз (ЕС).
Всички обработващи центри Хермле подлежат на
Директивата за безопасност на машините на Европейската общност и са подсигурени с Декларация за съответствие.
Стандартът EN ISO 13849-1 се съдържа в Директивата на ЕО. В Германия стандартът EN ISO 13849-1 се
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Източник: Hermle

прилага от преди изтичането на
преходния период в края на 2011 г.,
през който се дава възможност на
производителите да изберат кой
от двата стандарта да използват
- EN 954-1 или EN ISO 13849-1.
Ние от Хермле гарантираме, че
нашите машини винаги съответстват на най-актуалните норми.
Съответно към всяка наша машина
се прилага необходимата Декларация
за съответствие.
Георги Цанков,
мениджър продажби,
Хермле Югоизточна Европа

Стандартът
EN ISO 13849-1
определя
характеристиките
на обезопасяването
Стандартът EN ISO 13849-1 не
дава специфични изисквания към дизайна на продукти, които са част от
обезопасяващата (safety) система на
системите за управление. EN ISO
13849-1 е тип B1 и се отнася за поконкретни аспекти на безопасността.
Целта на стандарта е да предостави изисквания за безопасност и
насоки относно принципите за проектиране и интегриране, свързани с
обезопасяването на системите за
управление. Стандартът определя
характеристиките на обезопасяването, включително нивото на ефективност, което се изисква за осъ-
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ществяване на функции за безопасност.
Независимо от типа на технологията и използваната енергия
(електрическа, хидравлична, пневматична, механична и т. н.), той
се прилага за свързаните с безопасността компоненти на системата за управление за всички видове
машини.
В нашата документация упоменаваме EN ISO 13849-1 (както и EN/
IEC 62061, като проектантът решава кой стандарт да използва при
проектирането) за продукти, предназначени за употреба в системи за
безопасност в съответствие с машинните директиви. Става въпрос
за продукти за контрол и сигнализация, сензори и изчислителни модули,
наричани в нашата оферта Preventa.

EN 954-1 е лесен за
използване, но трудно
приложим за
съвременните системи
Първоначалният стандарт EN
954-1, базиран на качествен подход, специфицира изискванията за
поведение на елементите за безопасност при настъпване на повреда. Той е доста лесен за използване, тъй като потребителите субективно преценяват сериозността на нараняване, честотата на
излагане и шансът за избягване на
нараняване. Оценяването представлява „леко – тежко“, „рядко –
често“, „възможно – практически
невъзможно“. Целта е да се достигне до желаната категория за всеки
елемент, свързан с безопасността.
Главната причина за разработването на стандарта EN ISO
13849-1 (и EN IEC 62061) е проблемът, че старият стандарт EN
954-1 не обхваща разработването
на електронните и програмируемите системи за управление и не
разглежда надеждността на елементите за безопасност. EN 9541 е базиран изцяло на качествен
подход и няма никакви изисквания
към програмируемите компоненти
и софтуера. Също така комбинирането на няколко компонента, отговарящи на дадено изискване, не
означава, че получената система
също отговаря на това изискване

и съответно на стандарта. Така
че накратко, детерминистичният
подход на този остарял стандарт
не е достатъчен за съвременните
системи, базирани на нови технологии.

EN ISO 13849-1
е стандарт
за функционална
безопасност
Всъщност функционалната безопасност, както е споменато в новия стандарт, е „част от цялостната безопасност на управляваното оборудване, и зависи от правилното функциониране на електрическата, електронната, и програмируемата системи за безопасност“. Важно е да се отбележи, че
тя е атрибут на оборудването, управлявано от системата за управление, а не на отделен компонент
или устройство. Тя се отнася за
всички компоненти, които изпълняват функцията за безопасност,
включително ключове, използвани
за вход, PLC или модул за безопасност, използвани за логиката, и
контактори или честотни задвижвания, използвани за изход. В миналото дизайнерите на машини, отговарящи на EN 954-1, използваха
компоненти с висока категория EN
954-1, вместо такива с по-ниска.
Причината за това беше погрешното схващане, че категориите са
йерархични, или например „категория 3 е по-добра от категория 2“. В
момента стандартите за функционална безопасност целят да
насърчат дизайнерите да се фокусират повече върху функционалността, необходима да се намали
даден риск, както и върху това
какъв резултат се изисква от дадена функция, а не просто да разчитат на отделните компоненти.
Новият стандарт EN ISO 138491 (EN IEC 62061) е

базиран
на качественовероятностен подход
Този стандарт използва новата
концепция за функционална безопасност. Главната разлика спрямо стария стандарт EN 954-1 е, че EN ISO
13849-1 включва фактора на надеж-
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Източник: Schneider Electric

дност на даден компонент, като
взима предвид вероятността от
опасна авария спрямо броя операции
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на машината. Дизайнерът на машината трябва да изпълни спецификацията за функционална безопасност,

за да отговаря тя на необходимите
условия. Следователно тази спецификация трябва да бъде приложена
за всички компоненти (вход, логика,
изход), които имат отношение към
нивото на безопасност.
Стандартът класифицира необходимите нива на безопасност в
различни категории според вероятността от опасни повреди за час.
Ако потребителят изисква ниво на
безопасност, отговарящо на стандарта EN ISO 13849-1, ние можем
да предложим цялостно решение за
изграждане на напълно обезопасена
система. Това означава, че всички
продукти за безопасност на
Schneider Electric от серията
Preventa отговарят на EN ISO
13849-1. Preventa предлага широка
гама компоненти за безопасност –
от бутони, сигнализация и сензори
до контролери и PLC.
Милан Крайчевич, технически
експерт по машинна
безопасност в Prague Automate
– Регионален център за
техническа експертиза на
Schneider Electric
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бемните ротационни помпи
(ОРП) са хидравлични машини, при
които се реализира т. нар. обемен
принцип на работа благодарение на
непрекъснатата промяна на обема
на работните камери, образувани
между елементите на ротора и
статора в процеса на работа. 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.
Обемните ротационни помпи се
разделят на две основни подгрупи.
При първата работните елементи
извършват само въртеливо движение. Типични примери са зъбните и
винтовите помпи. При зъбните помпи работните камери с течност се
преместват в равнина, перпендикулярна на оста на въртене на ротора,
а при винтовите помпи - по оста на
въртене.
Към другата група ротационни
помпи спадат тези, при които елементите, изтласкващи течността
извършват освен въртеливо, и постъпателно движение. Такива са пластинковите и бутално-ротационните помпи (аксиално-бутални и радиално-бутални).
При ротационните помпи изолирането на смукателното от нагнетателното пространство се извършва от самите работни елементи и за разлика от буталните машини тук липсват смукателни и нагнетателни клапани. Тази и някои
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други конструктивни особености
на обемните ротационни помпи
обуславят някои общи свойства,
съществено отличаващи ги от буталните помпи.

Могат да работят
като силова машина
Обемните ротационни помпи
принципно са обратими, т. е. ако се
подаде течност под налягане могат
да работят като силова машина хидродвигател. На практика не всички конструкции ОРП са достатъчно
ефективни при използването им
като хидродвигатели. Това се дължи
най-вече на особеностите на уплътненията и широкия диапазон на изменение на честотата на въртене
и въртящия момент, което е характерно за хидродвигателите.
ОРП са бързоходни, като честотата на въртене обикновено е 3000
min-1, но има специални изпълнения,
например на аксиално-бутални помпи,
при които честотата достига до
20 000 min-1. Големият брой работни камери, особено при зъбните помпи, обуславя значителна равномерност на дебита.
ОРМ с общо предназначение работят с максимално налягане 7,5 - 42
МРа. Съществуват и специални изпълнения за налягания до 70 MPa.
ОРМ са с висока енергийна ефективност (висок к. п. д.) и се характеризират с ниско тегло и обем за
единица мощност. Най-широко приложение намират в системите за хидравлични задвижвания.
ОРМ работят в широки диапазони по отношение на работното налягане и честотата на въртене при

запазване на висок к. п. д.

Могат да осигурят
постоянен дебит
Поради наличието на механичен
контакт и съответно триене между повърхнините на ротора и статора, те се използват за работа
само с чисти и неагресивни течности, притежаващи добри смазващи
качества (например минерални масла, синтетични работни течности,
течни горива и др.), което изключва
работата им с вода.
Тук е уместно да се напомни найважната особеност на всички обемни помпи, която ги отличава найсъществено от лопатъчните (центробежни и осови), а именно: при постоянна честота на въртене ОРП
създават практически постоянен
дебит, като налягането може да е
произволно високо (теоретично
може да е и безкрайно голямо, ако
например се блокира изходящият
отвор на машината) и се определя
от хидравличните съпротивления и
натоварването на конкретната система. Това е причината в хидравличните системи с обемни помпи
винаги да се включва предпазен клапан, който ограничава максималната
стойност на работното налягане.

Основни параметри
на ОРП
В техническата документация и
каталозите на фирмите се използват различни единици за едни и същи
параметри. За да не се получат грешки при изчисленията е добре да се
използват единиците на системата
SI: за обем - m3 ; за честота на върте-
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не и ъглова скорост - s-1 ; за дебит m3 /s; за налягане - Ра; за момент Nm и за мощност - W. Във формулите, дадени по-долу, се използват
именно тези единици.
Специфичният обем (наричан още
и работен обем) q е обемът течност, който се изтласква за един
пълен оборот на задвижващия вал,
без да се отчитат обемните загуби и свиваемостта на работната
течност. Той зависи от максималната Vmax и минималната Vmin стойности на обема на работната камера, броя z на работните камери и,
при някои конструкции, броя i на нагнетателните ходове в една камера за един оборот на вала. Този обем
зависи само от геометрията на
помпата, затова понякога се нарича още и геометричен обем. Специфичният обем на всяка обемна помпа може да се определи по изчислителен път, т. е. теоретично, по найобщия израз q = (Vmax - Vmin )iz. Практически този обем може да се измери чрез завъртане на празен ход
при равни налягания на входа и изхода.
Ако разгледаме идеалния случай,
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Фиг. 1.

когато в помпата няма вътрешни
протечки, липсват триене и загуби
на налягане, лесно се получават прости зависимости между основните
параметри на помпата.
Теоретичният дебит Qt се дава
от израза Qt = qn.
На фиг. 1 е показано типично
свързване на обемна ротационна
помпа към хидравлична задвижваща
система. Приемайки допускането за
идеална помпа, нейната теоретична
мощност Nt може да се изрази по два
начина - чрез нарастването на налягането в помпата ∆p = p2 – p1 и
теоретичния дебит Qt, и чрез теоретичния момент Mt и ъгловата скорост ω: Nt = ∆pQt = Mt ω. От тук, като

се замести даденият по-горе израз
за Qt и се отчете, че ω = 2πn, за
теоретичния момент се получава Mt
= ∆pq/2π.
Тъй като в хидравличните задвижващи системи на практика налягането на входа на помпата p1 е многократно по-малко от налягането на
изхода p2, диференциалното налягане числено се приема за равно на
налягането на изхода и се означава
само с р, т. е. ∆p = (p2 – p1 ) ≈ p2 = p
и се използва широко терминът налягане на помпата.

Загуби
на мощност
В реалния случай действителният
дебит Q на помпата винаги е помалък от теоретичния. Това се
дължи в най-голяма степен на наличието на вътрешни протечки (обемни загуби) ∆Q през хлабините Q = Qt
- ∆Q.
Това е първата причина за загуби
на мощност. Допълнителен ефект за
намаляване на дебита може да окаже частичното запълване на работните камери, дължащо се на инертността на течността.
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Фиг. 2.

Фиг. 4.

Фиг. 3.

Течението през тесните хлабини
на практика е ламинарно и обемните загуби нарастват линейно с нарастване на налягането р, и съответно действителният дебит на
помпата намалява. Това се илюстрира от фиг. 2. Намалението на дебита обаче дори при максималното
налягане не е голямо, затова понякога това не се взима под внимание.
Обемните загуби се отчитат чрез
въвеждане на т. нар. обемен к. п. д.
ηQ и за дебита Q се получава Q = Qt
ηQ = qnηQ.
На фиг. 3 е показано изменението
на теоретичния и действителния
дебит в зависимост от честотата
на въртене. Фигурата демонстрира
една много важна особеност на ротационните помпи. Поради наличието
на обемни загуби, при честоти на
въртене по-малки от една гранична
стойност nmin, при която теоретичният дебит става равен на обемните загуби, Qt =∆Q, помпа не подава
дебит към системата. Както се вижда, до определени стойности при увеличаване на честотата на въртене,
обемните загуби остават постоянни, а след това нарастват поради недозапълването на работните камери.
Втората причина за загубите на
мощност е триенето. Вискозното
триене и механичното триене между работните елементи е съпроводено с дисипация (разсейване) на енергия. Част от задвижващия момент
се използва, за да се преодолеят
триещите сили. Загубите от трие-
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не се отчитат с механичния к. п. д.
ηm, като действителният момент
М е: M = Mt /ηm = pq/2π ηm.
Третият източник на загуби на
мощност са загубите на налягане в
каналите на работните камери.
Създаденото в тях налягане е по-голямо от налягането на изхода на
помпата, за да компенсира загубите
от протичането на флуида през каналите на машината – т. нар. хидравлични загуби. Последните се характеризират чрез хидравличния к.
п. д. ηh. При нормални условия на работа тези загуби са пренебрежимо
малки и обикновено не се отчитат,
т. е. приема се, че ηh = 1.
Мощността на вала на помпата
N може да се определи от момента
и честотата на въртене: N = pqn/
ηm или с дебита и налягането: N =
pQ/ ηQηm .
Пълният к. п. д. е η = ηQηmηh или
ако се пренебрегнат хидравличните
загуби - η = ηQηm.

Кавитация при ОРП
Кавитационните характеристики
на обемните помпи описват влиянието на входното налягане pin върху
дебита. Намаляването на налягането на входа на помпата под т. нар.
налягане на насищане води до изпаряване или кипене на работната течност. Течението на входа на помпата вече представлява смес от течност, свободни газове и пари. При
нулево или много ниско налягане на
изхода на помпата, например при
разтоварване чрез байпасиране, парите не кондензират и парните мехурчета не се свиват. При обичайните работни условия помпата е натоварена с високо налягане на изхода. Парните мехурчета се свиват
поради бързата кондензация при преноса им към зоните с високо налягане и като резултат дебитът нама-

лява. Като цяло увеличаването на обема на парата в работната течност с 1% намалява
обемния к. п. д. с около
1%. Фиг. 4 показва ефекта на входното налягане pin върху дебита при
едно и също налягане на
изхода и различни честоти на въртене. В случая
се използва абсолютното налягане. В действителност, намаляването
на к. п. д. при възникване на кавитация не е най-съществената вредна
последица. Работните елементи на
помпата са подложени на голямо
ударно въздействие в резултат на
това, че освободеното пространство при свиване на мехурчетата се
запълва бързо от околния флуид, при
което се получава местно увеличаване на налягането от порядъка до
7000 bar. Тъй като процесът е повтарящ се с висока честота, настъпва
бързо разрушаване на вътрешните
повърхнини - т. нар. кавитационна
ерозия. При настъпване на кавитация
забележимо се увеличават нивата на
шум, особено в областта на високите честоти. За да се предотврати
възникването на кавитация, абсолютното налягане на входа на помпата трябва винаги да е по-високо
от налягането на насищане при максималната очаквана работна температура Tmax с една достатъчно голяма стойност, наречена кавитационен запас - фиг. 5. Този запас е поне
0.3 - 0.4 bar. На фигурата с т. 1 е
означена точката на кипене при
атмосферно налягане, а с т. 2 - точката на кипене, при максималната
работна температура Tmax. Линията
между двете точки отделя зоните
на течното и парообразно състояние
на работния флуид. Приетият кавитационен запас определя минимално
допустимото налягане на входа на
помпата pmin.
Някои препоръки за избягване на
това нежелано явление са:
l Намаляване на загубите на налягане в смукателната линия чрез увеличаване на диаметъра на смукателния
тръбопровод, по възможност, намаляване на неговата дължина.
l Да се избягва употребата в смукателната линия на филтри и други
елементи, създаващи хидравлични
съпротивления.

юни 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ıË‰‡‚ÎËÍ‡

Фиг. 5.

Фиг. 6.

l Увеличаване на налягането на зас-

мукване по някои от следните начини:
l Използване на бустерна помпа.
l Използване на затворен резервоар
под налягане.
l Монтиране на помпата на достатъчно разстояние под резервоара.

Пулсации на дебита при
обемните помпи
Теоретично дебитът на помпата
се изчислява по Qt = qn. Този израз
дава една осреднена стойност или
теоретичния среден дебит. В дей-
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ствителност дебитът на помпата
не е постоянен. Всяка работна камера създава дебит, равен на скоростта на намаляване на обема й. Дебитът на помпата в даден момент,
т. нар. моментен дебит, се получава като сума от дебитите на работните камери, които в разглеждания
момент са свързани към изходящия
отвор на машината. Дебитът, генериран от работната камера, започва от нулева стойност в началото
на нагнетателния ход и нараства
непрекъснато до достигане на максимална стойност в средата на хода.

След това намалява непрекъснато до
стойност нула в края на нагнетателния ход. Следователно действителният дебит на помпата е пулсиращ,
както е показано на фиг. 6. Големината на пулсациите се характеризира
чрез степента на неравномерност,
която се изчислява с максималния,
минималния и средния дебит: ηQ =
((Qmax - Qmin)/Qm )100%.
Средният дебит е Qm = qn.
Пулсациите на дебита водят до
пулсации на налягането и неравномерно движение на хидравличните
цилиндри и двигатели.
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–‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë „‡ÁÓ‚Â
Воден от интереса на своите читатели, екипът на сп. Инженеринг ревю
инициира дискусия, посветена на калибрирането на разходомери за течности и газове. За коментар на актуални въпроси, свързани с калибрирането и проверката на разходомерите, акредитирането на лабораториите, валидността на сертификатите, издавани от чуждестранни лаборатории, одобрените типове измервателни устройства и други се обърнахме към Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ към Българския
институт по метрология (БИМ) и трите акредитирани от ИА БСА лаборатории за калибриране на разходомери Калибра България, Денев-Д и Емсист. Материалът включва и коментар от инж. Пламен Пантелеев, главен метролог на Неохим, на когото редакцията изказва специална благодарност за оказаното сътрудничество при подготовката на материала.

Коментар на Христина
Соколова, началник на
отдел „ИТСИ“, ГД „Мерки
и измервателни уреди“
към Български институт
по метрология
Проверка и калибриране на
средствата за измерване
Проверката (първоначална и последваща) на средствата за измерване е дейност, която е част от метрологичния контрол на средствата
за измерване. Регламентирана е в
Закона за измерванията, съгласно
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който първоначалната проверка на
средства за измерване се извършва
с цел пускането им на пазара и/или в
действие и се удостоверява със знаци от първоначална проверка. Последващата проверка се извършва на
средства за измерване в употреба и
се удостоверява със знаци за последваща проверка. Съгласно чл. 43, ал.
2 на ЗИ последващата проверка се
извършва периодично или след ремонт на средства за измерване.
Периодичността на проверките се
определя със заповед на председателя на ДАМТН, която се обнародва в

Държавен вестник и се обявява в
официалния бюлетин на агенцията.
Първоначалните и последващите
проверки на средствата за измерване се извършват от БИМ или от
лица, оправомощени от председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).
Калибрирането е доброволна дейност и представлява съвкупност от
действия, които при определени условия установяват зависимостта
между стойностите на величината,
показани от измервателен уред или
измервателна система или стойностите, представени от мярка или
сравнителен материал и съответните стойности, реализирани от еталоните. Резултатите от калибриране се представят в свидетелство
(сертификат) от калибриране. Въз
основа на проучване, анализ и прогнози за нуждите от калибриране на
индустрията, Главна дирекция Национален център по метрология към
БИМ (ГД НЦМ) създава и поддържа
Национални еталони. В случаите,
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когато ГД НЦМ няма осигурена проследимост или не съществуват акредитирани лаборатории за калибриране, проследимостта се получава
от международно признати акредитирани лаборатории в чужбина. Процесът на представяне и преглед на
възможностите за измерване и калибриране на ГД НЦМ се организира
съгласно документи (процедури и
ръководства) на EURАMET. Международно признатите възможности за
калибриране (СМСs редове – общо
189 броя) на БИМ/ГД НЦМ съгласно
процедурата на EURАMET са публикувани в базата данни на Междуна-
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родното бюро за мерки и теглилки
(BIPM).

Освен свидетелство за
акредитация, какви други
документи са необходими на
акредитираните
лаборатории, за да се
признават техните
проверки?
Извършването на първоначални и
последващи проверки на средства за
измерване (СИ) се извършва от
Българския институт по метрология
или от оправомощени лица. Няма
задължение оправомощените лабора-

тории да са акредитирани за проверка на средства за измерване. Съгласно чл. 50, ал. 1 оправомощаването на
лабораториите за проверка на СИ се
извършва със заповед за оправомощаване, издадена от председателя на
ДАМТН. Чл. 52 на ЗИ определя задълженията на оправомощените за извършване на проверка на СИ лица, а
именно:
l ал. 1 – да извършват заявените
проверки на СИ, за които са оправомощени, съгласно наредбата по чл. 28
и условията в заповедта за оправомощаване;
l ал. 2 – да отчитат пред ДАМТН
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извършените проверки и знаците за проверки;
l ал. 3 – да изпълняват предписанията и указанията,
дадени им от ДАМТН по чл. 77, т. 1 от ЗИ;
l ал. 4 – при промяна в обстоятелствата по чл. 47 в 14дневен срок да уведомят ДАМТН.
Всички технически средства, използвани като еталони от лабораториите на БИМ и оправомощената лаборатория за извършване на проверка, трябва да бъдат
калибрирани и това се удостоверява със свидетелства
за калибриране на всяко техническо средство.

На колко години се прави одобрен тип за
измервателно устройство?
Одобряването на типа на средствата за измерване е
част от метрологичния контрол. Раздел II на Глава четвърта на ЗИ регламентира реда за одобряване на типа
на средства за измерване. Одобряването на типа на СИ
се извършва на етапа на производство или при внос на
СИ от неодобрен тип за допускане на СИ до проверка.
Допълнително се одобрява типът на СИ при модификация или допълнение към одобрен тип, които влияят или
биха могли да оказват влияние на резултатите от измерване или на условията за използване на СИ.
Когато при производството на СИ са използвани нови
технологии и за тези средства в наредбата по чл. 28
няма определени изисквания, може да се извърши ограни-

чено одобряване на типа при условия и ред, определени в
наредбата по чл. 28.
Съгласно чл. 30, ал. 1 на ЗИ срокът на валидност на
одобряването на типа на СИ е 10 години. Ал. 2 на същия
член допуска удължаване на срока на валидност на одобряването на типа за следващ период от 10 години.
Срокът на валидност на ограниченото одобряване на
типа на СИ е до две години и може да бъде продължен за
следващ период не по-дълъг от три години според разпоредбата на ал. 3 на същия член. Според чл. 30, ал. 4 за
срока на валидност на одобряването на типа броят на
СИ, които могат да бъдат произведени или внесени в
съответствие с одобрения тип, е неограничен, с изключение на случаите по чл. 29, ал. 3 с ограничено одобряване на типа. Съгласно чл. 30, ал. 5 на ЗИ, когато срокът на
валидност на одобрения тип е изтекъл, намиращите се
в употреба средства за измерване, които отговарят на
одобрения тип, се считат за одобрен тип.

Как се контролира качеството на работа
на лицата, оправомощени да проверяват
средствата за измерване?
Съгласно изискванията на чл. 74, т. 5 председателят
на ДАМТН осъществява метрологичен надзор за спазване задълженията на лицата, които са оправомощени да
извършват проверка на СИ. Според разпоредбите на чл.
75, ал. 1 метрологичния надзор се извършва чрез наблюдение и надзорни проверки от длъжностни лица от главна дирекция „Метрологичен надзор“, определени от председателя на ДАМТН.

Валидни ли са сертификатите, издавани от
чуждестранни лаборатории за калибриране
у нас?
Относно сертификатите за калибриране, издадени от
чуждестранни лаборатории, валидни са всички, които са
издадени от акредитирани лаборатории от национален
орган по акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по
Многостранно споразумение за взаимно признаване на
схемите по акредитация за област Лаборатории за калибриране. Също се признават сертификати за калибриране, издадени от национални метрологични институти,
които имат признати възможности за измерване и калибриране, вписани в базата данни на Международното
бюро за мерки и теглилки (http://kcdb.bipm.org/appendixC).

Лаборатории за калибриране на
разходомери с актуална акредитация
от ИА БСА
След отправено официално запитване към Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация, стана ясно,
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че лабораториите за калибриране на
разходомери с актуална акредитация
от ИА БСА към момента са три –
Калибра България, Денев-Д и Емсист.
По-долу е представена кратка информация за дейността им, както и коментари във връзка с темата. От
трите лаборатории единодушно заявяват, че не са срещали проблеми
при акредитацията и преакредитацията си. Метролозите се обединяват и около становището, че три
лаборатории за калибриране на разходомери са напълно достатъчни да
покрият нуждите на българския пазар.

Лаборатория за калибриране
на средства за измерване
при Калибра България
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и дизелово гориво; разходомери, монтирани на стендове за проверка на водомери; везни с неавтоматично действие I, II, III и IV клас; везни с авто-
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матично действие; лентови, бункерни, пълнещи везни - в т. ч. бетонови
възли и асфалтосмесители; теглилки клас М и нестандартни тежести;
съдове измервателни за обем, спектрофотометри.
„Първата акредитация на лабораторията е от 2000 г. Настоящата
ни акредитация е валидна до
31.08.2012 г. Обхватът за калибриране на нашата лаборатория е до
150 m3“, сподели инж. Христо Тилев,
ръководител на лабораторията.

Лаборатория за калибриране
при Денев-Д
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и водомери; разходомери за течности,
различни от вода; средства за измерване и задаване на вакуум и налягане;
хоризонтални и вертикални резервоари; мерки за обем; термометри;
шублери, микрометри, мерки за
дължина /щрихови, краищни/; мерки
за обем на течности.

„Обхватът на акредитацията ни
е за разходомери за вода и водомери
в обхват на измерване от 0,001 кубични метра за час до 150 кубични
метра за час; разходомери за течности, различни от вода в обхват на
измерване от 0,001 кубични метра
за час до 150 кубични метра за час“,
допълни Данаил Денев, ръководител
на лабораторията.
Лабораторията е акредитирана
за първи път на 01.08.2003. Настоящата й акредитация е валидна до
31.03.2016 г.

Лаборатория за калибриране
Емсист
Лабораторията за калибриране
Емсист е акредитирана със заповед
на ИА БСА 32/ 21.01.2008 г. и притежава сертификат за акредитация
с валидност до 21.07.2012 г. Обхватът на акредитация на лабораторията е калибриране на портативни
разходомерни станции и разходомери, калибрирани с работна течност
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вода; еталонни електромери, индукционни и статични, еднофазни и
трифазни, за активна и реактивна
енергия; уредби с еталонен статичен електромер за проверка на електромери, еднофазни и трифазни, за
активна и реактивна енергия.
„При калибрирането на портативни разходомерни станции използваме гравиметричен метод, който
се основава на определянето на преминалия през разходомера обем вода
чрез измерване на масата й. За тази
цел разполагаме със съответното
оборудване и калибрирани еталони.
Лабораторията има възможност да
калибрира разходомери, работещи в
обхвата по разход от 0,006 m3/h до
70,0 m3/h. Основни наши клиенти са
лабораториите за проверка на водомери и топломери, чиито еталонни
разходомери калибрираме, както и
изпитвателни лаборатории, използващи разходомери като еталонни
средства. Част от работата на
лабораторията е свързана и с калибрирането на портативните разходомерни станции и еталонни разходомери на стендовете за проверка,
които фирмата произвежда. Така
нашата продукция достига до клиентите със съответните свидетелства за калибриране. Важно е да се
отбележи, че тъй като ИА БСА е
пълноправен член на Европейската
организация за акредитация (ЕА) и е
страна по многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за област калибриране, нашите свидетелства се
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признават и в чужбина“, коментира
С. Шурулинков, ръководител на лабораторията.
„В системата за управление на
лабораторията, изградена на базата
на стандарта БДС EN ISO/IEC 7025,
имаме разработени процедури за
контрол на качеството на резултатите, които създават и поддържат
увереност и доверие в коректността на измерванията и достоверността на получаваните резултати.
Като допълнително потвърждение
на качеството на работата ни и
компетентността на персонала бе
успешното ни участие в организираните от Чешкия метрологичен институт междулабораторни сравнения, където постигнахме един от
най-добрите резултати сред 21 лаборатории“, допълниха от Емсист.

Коментарът на
инженера-метролог
За коментар на най-често срещаните проблеми при проверката и
калибрирането на разходомерите за
течности и газове, качеството на
самите уреди и взаимоотношенията
с държавните институции по тези
въпроси, потърсихме главния метролог на Неохим, на чиято територия
са разположени около 14 000 средства за наблюдение и измерване на
геометрични величини, маса, температура, налягане, разход, ниво, физико-химични и електрически величини.
За тяхното метрологично осигуряване отговарят лабораториите към
служба Метрология, които са оборуд-

вани с необходимата апаратура за
извършване на метрологичните проверки в дружеството. Инж. Пламен
Пантелеев е главен метролог на
дружеството от март 2010 г. „Повечето от предлаганите на българския пазар разходомери идват с всички необходими документи, свързани
с метрологичните им проверки. Голяма част от тях при допълнителна
заявка могат да бъдат придружени и
със сертификат от калибриране.
Относно периодичните проверки (т.
нар. бивши държавни проверки) тук
нещата стоят малко по-сложно. Основният проблем е, че при заявка на
последваща проверка на разходомер
от ГД МИУ обикновено дават много
дълъг срок след заявката на извършване на самата проверка. При
телефонен разговор с тях ми беше
обяснено, че са малко хора и са претрупани с работа и затова сроковете са такива“, коментира инж. Пантелеев.
„Единственият ни проблем относно калибрирането на разходомерите, които са инсталирани при нас
е, че разполагаме с доста разходомери, които са извън обхвата на акредитираните лаборатории в България.
За останалите модели не сме имали
проблеми с калибрирането в български лаборатории. Обикновено реагират бързо на нашите заявки и винаги проявяват гъвкавост относно
датата на калибриране, начина на
пренасяне на самите прибори и всякакъв род възникнали проблеми“, допълни инж. Пантелеев.
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ри изграждането на осветителни уредби в складове основно приложение намират системите за
общо осветление, монтирани на таваните или на специални конструкции под тях. Осветителите се ориентират в редове над проходите
между стелажите или местата за
складиране на продукция и суровини.
В енергетично отношение поставените изисквания се решават чрез
използване на газоразрядни светлинни източници, имащи добро и много
добро цветопредаване, с голям светлинен добив [lm/W] и дълъг експлоатационен живот.
С цел намаляване на експлоатационните разходи се използват осветителни тела от висококачествени
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материали, които не променят или
променят минимално физическите и
оптичните си параметри в течение
на времето. Също така в помещения
със силно замърсяване и агресивна
среда се използват осветители с
висока степен на защита срещу проникване на прах и вода.

Проектиране и изпълнение
на осветителни уредби в
складове
Основно правило в процеса на проектиране и изпълнение на осветителни уредби в складове е постигането на ниски разходи в процеса на
експлоатация и поддръжка при високо качество на изкуствената светлина. За целта е необходимо да се
използват светлинни източници с
висока ефективност и дълъг експло-

атационен живот. Основно приложение при осветлението на закрити
складови площи намират луминесцентните лампи с триивичен луминофор, металхалогенните и натриевите лампи с високо налягане. Напоследък като възможно екологично и
енергийно ефективно решение се
предлага и естествено осветление
на помещенията, реализирано на базата на светлопроводи с газообразна или плътна среда.

Осветителни тела с Т5
луминесцентни лампи с
триивичен луминофор
Съвременните технологии за производство на оптични материали
дават възможност за създаване на
осветителни тела за луминесцентни лампи, които осигуряват изисква-
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нията за осветеност при монтаж на
голяма височина. Предпочитан вариант са луминесцентните лампи с
триивичен луминофор, които удовлетворяват всички по-горе описани
условия. Светлинният им добив достига 110 lm/W, а индексът им на
цветопредаване е над 80. При някои
модели лампи той е 92. По отношение на експлоатационния им срок,
може да се каже, че осигуряват оптимално съотношение цена/качество. Лампите Т5 (диаметър 16 mm)
имат среден живот 18 000 - 24 000
часа. Напоследък все по-голямо приложение намират лампите с екстремно дълъг живот - 50 000 - 60 000
часа, предлагани от водещи производители. Както вече бе споменато,
дългият експлоатационен срок обуславя ниските разходи по поддръжка
на осветителната уредба. Сред предимствата им специалистите посочват високия светлинен добив на
W, както и факта, че работят само
с електронен баласт и имат много
малки енергийни загуби.
Друго преимущество на този тип
осветителни тела е лесното управление на светлинния им поток в
широки граници (от 1 до 100%), което ги прави предпочитан източник
в осветителни уредби с регулиране
на нивата на осветеност. Осветителни тела с Т8 луминeсцентни лампи с електронен баласт и огледален
рефлектор, увеличаващ светлинния
поток, намират много добро приложение в складове с височина до 7
метра, поради ниските енергийни
загуби, равномерността, която се
получава при използването им и пониската цена.

Осветителни тела с
металхалогенни лампи с
керамична горелка
Друг масово използван светлинен
източник в осветлението на складове са металхалогенните лампи
(МХЛ). Съвременно решение е използването на МХЛ с керамични горелки. Поради малкия си размер и голямата си габаритна яркост тези източници позволяват разработване
на оптични системи за осветителни тела, имащи много висок КПД и
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разнообразни светлоразпределителни криви. По правило, осветителите
с МХЛ се използват в помещения с
голяма височина. Техническите им
параметри включват среден живот
около 16 000 часа и индекс на цветопредаване над 80 (за лампите с
керамични горелки). При употребата
им трябва да се имат предвид някои
недостатъци. Така например МХЛ
използват конвенционален баласт,
което води до енергийни загуби. При
изключване на напрежението им
трябват 10-15 минути до постигане на 100% от светлинния поток.
Също така, при промяна на напрежението лампите променят цвета си.

Осветителни тела с
натриеви лампи с високо
налягане
Натриевите лампи с високо налягане са предпочитана форма на осветление в търговски складове в
продължение на много години. Предлагат висока ефективност и се характеризират с дълъг експлоатационен срок (около 25 000 часа). Отличават се с жълт оттенък на излъчваната светлина, което се дължи на
преминаването на електрическата
дъга през натрия при високо налягане. Въпреки че много хора смятат
жълтеникавата им светлина за неприятна, те все още се използват
широко в области, където цветопредаването не е от съществено значение. Предлагат се в мощности 50,
70, 100, 150, 250, 400, 600 и 1000 W
с висок светлинен добив (70 – 150
lm/W). Компактната им форма дава
възможност за добро фокусиране в
оптичната система на осветителните тела и ефективно преразпределение на светлинния им поток в
пространството. Натриевите лампи с високо налягане имат същите
недостатъци, както и МХЛ, по отношение на енергийните загуби, промяната на цвета и т. н.

Пусково-регулираща
апаратура (ПРА)
С редки изключения (освен ако не
се търси много ниска стойност на
инвестицията), конвенционалните
ПРА (електромагнитни дросели) вече

не намират приложение в съвременните осветителни уредби. Използват се електронни ПРА, които осигуряват оптималната работа на
лампите и се отличават с редица
преимущества пред дроселите: чувствително по-малки загуби на електроенергия (следователно и по-икономична работа на уредбата); помалка маса; отсъствие на пулсации
на светлинния поток, надежден
старт във всякакви експлоатационни условия; безшумна работа; удължаване на живота на лампите; защити
от пренапрежение; надеждно изключване на повредена лампа.
С цел елиминиране на човешкия
фактор в управлението на осветителните уредби, в съвременните
складове се препоръчва внедряването на системи за автоматично управление и регулиране (димиране) на
осветлението.

Естествено осветление
Системите за естествено осветление, познати като светлопроводи,
добиват все по-голяма популярност
и се доказват като оптимално решение за осветяване на закрити помещения с различна височина. Използването им оказва влияние върху визуалния комфорт на служителите в склада и редуцира разходите за изкуствено осветление. В зависимост от
преносната среда за транспортиране на светлината се разделят на
светлопроводи с газообразна и с
плътна среда. Първият вид са съставени от три основни компонента –
оптична система, която улавя светлината, система за нейното транспортиране и излъчвател.
Оптичните системи или концентраторите на светлината се отличават с голямо разнообразие във
формата (куполни, частично сферични, кристалообразни и др.), което
улеснява приложението им във всякакви покривни конструкции. Заоблената форма на купола не позволява
задържането на сняг и премахва нуждата от поддръжка. Благодарение на
значително по-малките отвори в
покрива в сравнение с традиционните решения за естествено осветление (капандури, прозорци, оберлихти),
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системата подобрява и показателите на топлоотдаване на сградите
(предотвратява се възможността
от парников ефект). Оптичната система на концентраторите улавя
светлината и блокира UV лъчите
чрез уловителен купол, снабден с
рефлектор. Някои от предлаганите
модели са снабдени със специална
леща, вградена в купола, която пренасочва светлината, идваща от
малък ъгъл. Резултатът е повече
уловена и, съответно, излъчена светлина в складовите помещения. Други
модели колектори разполагат с подвижни отражатели, а при трети се
върти самият концентратор и проследява траекторията на слънцето.
Светлината се пренася чрез ивични или тунелни светлопроводи, в
зависимост от изискванията на
приложението. При ивичните светлопроводи тя се отвежда в хоризонтална посока, като оста на ивицата е с ориентация изток – запад. Тунелните светлопроводи, които отвеждат светлината във вертикална посока, биват призматични,
гъвкави и цилиндрични. В зависимост от принципа си на действие,
светлопроводите биват с директно отвеждане на светлинните лъчи
или с многократно отразяване. За
ефективността на втория метод
влияние оказват площта и формата
на напречното сечение. Повечето
от съвременните светлопроводи
имат специално покритие, което
позволява достигането на над 90%
светлоотразителна способност в
целия спектър на слънчевата светлина. По този начин се редуцират
светлинните загуби по продължение
на целия светлопровод и до вътрешността на склада достига максимална част от уловената светлина. Дължината на светлопроводите
може да бъде различна. При част от
предлаганите модели достига до 20
метра, без това да оказва влияние
върху качеството на светлинния
поток.

Видове излъчватели
Уловената светлина се разпределя чрез излъчвателя в края на светлопровода. Повърхността му може
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да бъде вдлъбната или изпъкнала в
зависимост от използвания тип система за транспортиране на лъчите. При ивичните светлопроводи
често пъти отсъства излъчвател,
тъй като неговата функция се изпълнява
от
прилежащата
повърхност на тавана. При някои
модели контролирането на интензивността на слънчевия поток се
извършва чрез димер, а системата е
снабдена с дифузорни лещи, които
разпръскват светлината равномерно в цялото помещение и намаляват
излишния блясък.
В светлопроводите с плътна среда за пренос на светлината се използват материали като полиметилметакрилат или оптично стъкло (плоско или във вид на нишки). Полиметилметакрилатът е синтетичен термопластичен прозрачен полимер.
Среща се и под търговските наименования плексиглас, лимакрил, органично стъкло, акрилно стъкло или
акрил. В сравнение с него оптичното стъкло издържа на по-високи температури и има по-висока ефективност. Възможно е повърхността да
бъде гравирана в строго определени
оптични схеми с помощта на въглероден лазер.
Оптичните нишки използват прозрачни диелектрични материали, които провеждат светлината по
продължение на цялото им сечение.
Влакната могат да бъдат направени от прозрачна пластмаса или от
стъкло. Принципът на предаване на
светлина по оста на влакното използва ефекта на пълно вътрешно
отражение в средата, който се постига с изработването на влакното от ядро и външен слой с различен показател на пречупване на
светлината. Оптичните нишки, с
изключение на някои видове за телекомуникационни приложения, са
съставени от два отделни и различни типа оптически проводими материали. В центъра е разположена
стъклена нишка, която фактически
пренася светлината и има висок
коефициент на пречупване. Около
нея се разполага втори слой, също
от стъкло, но с нисък коефициент
на пречупване.
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Íîâ íåèçîëèðàí èìïóëñåí ðåãóëàòîð
â êîìïàêòåí êîðïóñ çà çàìÿíà íà
ëèíåéíè ðåãóëàòîðè îò AIMTEC
3 ïèíîâ SIP êîðïóñ; Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà -40°C äî +85°C; Ñúâìåñòèì ñúñ ñåðèÿòà LM78XX ëèíåéíè ðåãóëàòîðè; Øèðîê îáõâàò íà âõîäíîòî íàïðåæåíèå; Çàùèòà
îò êúñî ñúåäèíåíèå; Âèñîêà åôåêòèâíîñò äî 96%; Íåèçîëèðàí ðåãóëèðàí èçõîä;
Íèñêè ïóëñàöèè è øóì â èçõîäà.
Ìîäåë

Âõîäíî
íàïðåæåíèå, V

Èçõîäíî
íàïðåæåíèå, V

Èçõîäåí
òîê, À

Åôåêòèâíîñò,
ìàêñ., %

Åôåêòèâíîñò,
ìèí., %

AMSR1-783.3-NZ

4.75-28

3.3

1

90

83

AMSR1-7805-NZ

6.5-32

5

1

93

88

AMSR1-786.5-NZ

9.0-32

6.5

1

94

90

AMSR1-7809-NZ

12-32

9

1

95

92

AMSR1-7812-NZ

16-32

12

1

96

94

Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà AIMTEC

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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