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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÓÌÚÓÎÚÂÒÚ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 15-„Ó‰Ë¯ÌÓ Ô‡Á‡ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
На 25 юни т. г. Контролтест организира тържество по случай 15-годишнината от основаването на фирмата. Партньори, клиенти и приятели
от страната и чужбина вдигнаха наздравица за юбилея на домакините в
Дипломатически клуб “Глория Палас“. Крум Алексиев, управител на Контролтест, приветства гостите на събитието и отправи пожелание за още поголеми съвместни успехи и дългогодишно сътрудничество.
Фирма Контролтест е специализирана в областта на разрушаващия и
безразрушаващия контрол на качеството на продукти, материали и съоръжения, диагностика, контрол на електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 V и технически надзор на съоръжения с повишена опасност
(СПО). Екипът на списанието честити празника на колегите от Контролтест и им желае здраве и големи бъдещи успехи.

Õ˛ —ËÒÚÂÏ ËÁ„‡Ê‰‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ ”ÌËÙ‡Ï
През месец май т. г. Ню Систем спечели търг за изграждане на система
за автоматизация на климата в новостроящ се цех на Унифарм. „Това е
четвъртата реализация от страна на Ню Систем на подобна система за
фармацевтичната индустрия. При изграждането й компанията ще разчита единствено на своите служители, като ръководител на проекта ще
бъде инж. Владимир Лилов“, заявиха от Ню Систем.
„Целият процес по проектирането, доставката, монтажа и пускането
в експлоатация на системата трябва да бъде реализиран съгласно изискванията на добрата производствена практика (GMP) на американската фармацевтична асоциация (FDA). Ню Систем е единствената българска компания с такава компетенция и опит в реализацията на подобни проекти, благодарение на което Унифарм ни поканиха за участие в търга. Изграждането
и оборудването на целия цех са финансирани от европейски програми за
грантово финансиране, с подкрепата на Министерството на икономката,
енергетиката и туризма“, допълниха от компанията. Проектът стартира
на 1 юни и до края на годината производствената база се очаква да бъде
пусната в експлоатация.

ŒÚÍËÚ ·Â Á‡‚Ó‰ Á‡ ÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
В края на месец юни т. г. официално бе открит заводът за рециклиране
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
на електрическо и електронно оборудване на фирма Надин в гр. Нови Искър.
Церемонията се състоя в централната база на компанията в присъствието на множество официални лица, се твърди в официално съобщение на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Заводът включва инсталация за рециклиране на хладилници, електронна
инсталация за преработка на кинескопи, система за демонтаж на малки
електронни отпадъци, машина за рязане на флуоресцентни лампи, дестилатор за извличане на живак от различни изделия и др. Процесът на работа
позволява да се отделят частите и материалите, които могат да бъдат
използвани повторно като кабели, монтажни платки, мотори и др. „Заводът
е голямо и модерно съоръжение. Изграден е в съответствие с европейските
стандарти и директиви, както и с изискванията на германската Асоциация
за технически надзор. Проектирането, доставката и пускът в експлоатация
на инсталациите са извършени от германския партньор на Надин – фирма
Adelmann“, заявиха на откриването представители на фирма Надин.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Siemens ÔÂı‚˙ÎË Ù‡ÏËÎËˇÚ‡ SIMATIC PX/ BERO Ì‡ Pepperl+Fuchs
От 1 юли т. г. Siemens AG прехвърли продуктовата фамилия SIMATIC PX/
BERO към фирма Pepperl+Fuchs, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Сименс
ЕООД. „Продуктите BERO включват индуктивни, оптични, капацитивни и
ултразвукови датчици. Ангажиментите по отношение на поръчките, доставките, сервиза, техническата поддръжка и други вече се поемат от
Pepperl+Fuchs. Поръчковите номера на артикулите остават валидни за
момента. Клиентите ни могат да получат допълнителна информация от
офисите на Сименс и Процес Контрол“, допълниха от компанията.

œ‡ÚÌ¸Ó Ì‡ —≈Õ“»À»ŒÕ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡ÎÌ‡ ÌÓ‚ÓÒÚ ÔË AOI
ÒËÒÚÂÏËÚÂ
В рамките на европейското изложение за електроника SMT/HYBRID/
PACKAGING-2010 от 8 до 10 юни производителят на оборудване за инспекция Viscom представи новия интерфейс vVision. „Потребителският интерфейс vVision коренно променя концепцията за използване на AOI системите.
Модерният програмен дизайн е интуитивен и успява бързо и сигурно да
насочва дори неопитен оператор към оптимизация на инспекционната програма. Навигацията е улеснена посредством touch screen интерактивен дисплей. Операторите могат да се възползват от детайлните опции на менюто „expert mode“, заяви Николай Момчилов, маркетинг специалист в СЕНТИЛИОН – официален представител на Viscom за България. „Предстои vVision да
бъде въведен във всички модели на Viscom, което ще улесни работният процес, ще позволи по-бърза и качествена инспекция и гъвкавост при производството на малки и средни серии продукти“, допълни г-н Момчилов.
Нови предложения за оборудване за електронен монтаж представиха на
изложението другите партньори на СЕНТИЛИОН - ERSA, EKRA
Automatisierungssysteme и TOTECH Europe. SMT/HYBRID/PACKAGING се провежда ежегодно в изложбения център в Нюрнберг, като следващото издание се очаква да бъде от 3 до 5 май 2011 г.

Camozzi ÔËÒ˙Â‰ËÌË ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Linator
Водещата италианска компания Camozzi присъедини немския производител на пневматични пропорционални вентили Linator, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Здравка Дабижева, управител на фирма LD, представител
на Camozzi за България. „Използвайки възможностите, които се откриват
в резултат на промените в международната конкуренция и поради кризата, Camozzi заема стабилно нови позиции и преследва тази цел със стратегически план, който включва разработването на нови високотехнологични
продукти и решения в областта на „mechatronic control for pneumatic systems“,
допълни тя.
Linator е основана през 1987 г. в резултат на отделяне от RWTH (Технически университет на Рейн-Вестфалия) в Аахен и има повече от 20 години
опит в пропорционалната пневматика. „Сърцето на тази продуктова група е патентована система, състояща се от въртящ се ротор и сервомотор. Пропорционалните вентили на Linator намират приложение в хартиената индустрия, печатарските машини, лазерите, в тъкачни и предачни
машини, при обработката на стъкло и дърво. Придобитата технология позволява също разработването на продукти за медицината и фармацията“,
заяви г-жа Дабижева.

10

юли-август 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли-август 2010

11

Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ó„‡ÌËÁË‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Наскоро АББ България бе домакин на поредица от продуктови презентации в градовете София, Варна, Сливен, Стара Загора и Бургас, съобщиха за
сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. На презентациите присъстваха дистрибутори, инженерингови партньори, проектанти, енергетици и
индустриални клиенти на АББ България.
В рамките на мероприятията инж. Иво Глушков, продуктов мениджър в
АББ България, запозна участниците с новата серия продукти за контрол и
управление на двигатели до 18.5 kW. Акцент бе поставен върху моторните пускатели МS132, новите термични и електронни релета и новите
контактори AF с електронна бобина, която работи както с AC, така и с DC
управляващо напрежение.
Новата серия разединители, разединители със стопяеми предпазители
и контролерите АТS021 и АТS022 бяха представени пред аудиторията от
инж. Стефан Янков, мениджър Технически и офертен отдел в компанията.
В шоурума на фирма Никика 90 - дистрибутор продукти НН на АББ България за Бургас и региона, инж. Александър Велинов, продуктов мениджър в
АББ България, представи темата „Защита на сгради от директно попадение на мълнии и защита на електрическите инсталации от импулсни пренапрежения“. Присъстващите електропроектанти, главни енергетици,
инженери по поддръжката и инженери от електроразпределителното дружество EVN се запознаха със спецификите на продуктовата серия мълниеприемници с изпреварващо действие OPR и катодните отводители от серията OVR.

EVN ËÌ‚ÂÒÚË‡ 6 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡ ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÂÌ Ô‡Í
На 19 май т.г. бе открит фотоволтаичен парк край село Блатец, Община Сливен, собственост на Натуркрафт - дружество от групата на ЕVN,
което развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. „Фотоволтаичният парк е най-големият в цялата EVN Група и първият
за EVN, който е изграден извън Австрия. Инвестицията в съоръжението
възлиза на около 6 млн. лева. Паркът се състои от 3 групи фотоволтаични
елементи с обща мощност 836.7 kWp (киловатпика). През декември 2009
г. бе пусната в технически пробна експлоатация първата част от централата. С пълна мощност фотоволтаичната централа функционира от началото на март 2010 г. Произведената до момента електроенергия е 342
000 киловатчаса“, информираха от компанията. „Инвестицията в този
фотоволтаичен парк, изграден в близост до Сливен, е доказателство за
интереса на инвеститорите към реализацията на проекти в областта на
ВЕИ в района. Надяваме се това да е началото и занапред да се превърнем
в район, привлекателен за подобни инвестиции“, заяви г-н Христо Карабекиров, зам.-областен управител на Област Сливен.
На церемонията по откриването присъстваха д-р Петер Лайр - член на
управителния съвет на EVN AG - Австрия, Щефан Шишковиц - председател
на управителния съвет на EVN България, Йорг Золфелнер - регионален мениджър на EVN България, и Калина Трифонова - управител на Натуркрафт.
Сред гостите бяха и секретарят на Община Сливен Петя Руменова, зам.областният управител на област Сливен Христо Карабекиров и кметът на
село Блатец Димитър Вълков.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÿ‚Â‰ÒÍË ÙËÏË ÔÓÍ‡Á‡ı‡ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ¡˙Î„‡Ëˇ
На 10 юни т. г. в столичния хотел Хилтън се проведе семинар на тема
„Управление на отпадъците и отпадните води – шведският модел“. Събитието бе организирано от Шведския търговски съвет и бе официално
открито от н. п. Пол Бейер, посланик на Швеция в страната. Приветствия
към присъстващите направиха и зам.-кметът на Столична община Мария
Бояджийска и Елза Каземи, представител на Шведски търговски съвет.
В презентациите се включиха МОСВ, Столична община и Българска асоциация по водите, които представиха законовата рамка в областта и
конкретните действия, които предприемат по отношение на управлението на отпадъци и отпадни води.
Шведски компании и организации с активна дейност или сериозен интерес към българския пазар имаха възможността да се представят пред събралите се специалисти и да дадат конкретни примери за опита си в Швеция.
Сред тях бяха Avfall Sverige, Botek Systems, Presona AB, както и добре познатите в България ABB и Alfa Laval.
Една от най-интересните презентации в рамките на програмата бе тази
на фирма Alfa Laval. Виктор Николов, мениджър продажби, представи специалните гости на компанията от Дания – Андерс Йонсон и Яник Хафстейнсон. Те запознаха специалистите с дейността на Alfa Laval, както и последните решения за обезводняване на утайки. „Най-новото поколение декантер – центрофуги (отливници), които компанията ни произвежда, гарантират до 30% по-висока производителност и едновременно с това 30% пониска консумация на енергия“, заявиха представителите на шведската
фирма.
Втората част на събитието се проведе под формата на предварително
планирани срещи между шведски и български компании.

Õfi —»—“≈Ã ÒÂ ÒÂÚËÙËˆË‡ ÔÓ ISO 9001:2008
НЮ СИСТЕМ, компания на холдинговото дружество ВМ Финанс Груп,
премина успешно процес на сертифициране в съответствие с изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007,
съобщиха от компанията. “НЮ СИСТЕМ е една от малкото компании в своя
бранш – сградна автоматизация, енергийна ефективност и непрекъсваемо
електрозахранване, която получава и двата сертификата след проследяване на всички настоящи процеси и процедури в компанията. Предимството,
което дават сертификатите, е потвърждение на високото ниво на предлаганите услуги и на ефективното и безопасно провеждане на работния
процес. Едновременно с това, ISO 9001:2008 дава сигурност на клиентите,
че предлаганият продукт e съобразен с очакванията на потребителите“,
коментира Красимир Пунчев, управляващ съдружник на НЮ СИСТЕМ.
„Консултант на НЮ СИCТЕМ по време на сертификацията бе един от
лидерите в тази сфера - компанията Bureau Veritas Certification, с централен
офис във Великобритания, а издаденият сертификат е валиден за 3 години.
Сертификатите ни дават предимство пред конкурентите и допринасят
за допълнителната мотивация на екипа да поддържа високото качество на
работа. Те са и отговорност, защото името ни ще бъде цитирано като
пример за надеждни продукти и услуги", допълниха от НЮ СИCТЕМ.
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Висококачествена арматура и системи
Награди за дизайн:
Форум за индустриален дизайн Хановер
Награда iF
Международна награда за дизайн
Baden-Wurttemberg
Награда за дизайн Япония

Баланс вентил "Hydrocontrol": лесно регулиране

измерване +
настройка
само с един
вентил

само
изолиране

Представяне на системата
Лесен и изгоден вариант за балансиране на щранга с всички функции само
чрез една арматура:
- предварителна настройка;
- измерване;
- изолиране;
- пълнене;
- източване.
Лесната работа със системата намалява разходите. Достатъчен е само
един монтажник, който да извърши необходимите измервания и регулиране.
За допълнителна информация:
Търговско представителство
бул. "Д-р Г. М. Димитров" 58
София
Тел.:
+359 2 961 57 10
+359 2 961 57 11
Факс:
+359 2 962 44 65
E-Mail
mail@oventrop.bg
Internet
www.oventrop.bg
F.W.OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Telefon
+49 2 962 82-0
Telefax
+49 2 962 82-400
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet
www.oventrop.de
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
◊≈« ÒÚ‡ÚË‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ 55 ÂÌÂ„ËÈÌË Ó·ÂÍÚ‡
През месец юли т. г. ЧЕЗ Разпределение България започва работа по
изграждането и реконструкцията на 55 енергийни обекта на територията на Западна България, се съобщава в официално прессъобщение на компанията. Проектите обхващат следните дейности: възстановяване и
реконструкция на мрежи ниско напрежение; реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове; подмяна и полагане на нови кабели средно и
ниско напрежение; рециклиране и изнасяне на електромерни табла на
границата на собствеността; подмяна на електромерни табла и електромери и монтиране на нови табла; захранване на новопостроени жилищни сгради.
Сред по-мащабните обекти са: Промишлена зона I на кв. Яна и кв. Челопечене - реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на
ел. табла на границата на собствеността, подмяна на кабели средно напрежение в ж.к. Младост в София, изнасяне на електромерни табла, електромери и часовници в с. Блажиево, община Бобошево и други.
Общата стойност на планираните инвестиции в енергийните обекти
е 3,767 млн. лв., а след завършването им качеството на електроснабдяването ще бъде подобрено в над 25 населени места, твърдят от компанията.

œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ·Â ÚÓÏ II Ì‡ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ‡ "ÃÂÚÓÎÓ„Ëˇ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡
На специално тържество в катедра Прецизна техника към МашиностроÚÂıÌËÍ‡"
ителен факултет на ТУ - София бе представен вторият том на справочника „Метрология и измервателна техника“. Изданието обхваща темите
„Сензори и преобразувателни устройства“, „Измерване на геометрични
величини“, „Измерване на механични величини“ и „Измерване на електрични
величини“.
Справочникът е дело на 32-ма автори и разглежда огромен спектър от
проблеми в областта на метрологията и измервателната техника. На
представянето му проф. Христо Радев, под общата редакция на който се
издава справочникът, заяви, че до края на тази година се очаква да излезе
от печат и третият том. „Надявам се, че с трите издания авторският
колектив ще отговори напълно на информационните потребности на потребителите“, допълни проф. Радев.
Изказване направи и доц. Георги Дюкенджиев, който заяви пред
присъстващите: „Дължим благодарност на нашия издател - инж. Росица
Митева, която също е възпитаник на катедрата. Трудът е уникален и
може да се използва по над двадесет специалности само в ТУ. Разбира се,
има и чуждестранни издания по метрология, но те не са в този мащаб и
обем. Нека изкажем искрена благодарност и на проф. Радев за усилията,
които вложи в реализацията на този толкова значим проект“. Сред изказалите се бе и доц. Божан Троянов.
Планираните теми в третия том на справочника са: „Измерване на
време и честота“, „Измерване на температура и топлинни величини“,
„Аналитични и светлинни измервания“, „Безразрушителен контрол“ и
други.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ "ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡"
ÏÂÊ‰Û ·Ë‡Ú‡ Ë
¿„ÂÌˆËˇ ÃËÚÌËˆË
Погледнете света през студена бира в горещ летен ден и той
ще ви се стори златен, твърдят
ценители на „най-хубавата напитка“. За някои пивовари, обаче, сентенцията вероятно звучи така:
Погледнете производството на
бира през очите на Агенция Митници и то ще ви излезе златно.
Причината е в приетата в началото на годината Наредба 3 за
специфичните изисквания и контрола, осъществяван от
митническите органи върху средствата за измерване
на акцизни стоки. Наред с пивоварите, в обсега на наредбата попадат основно производители на горива, енергия, цигари, алкохол.
Въпреки че в документа няма изрично упоменати цели,
оповестената идея е Агенция Митници да следи произведените и/или съхраняваните количества акцизни стоки онлайн, за да има база за контрол върху иначе документалното плащане на акциза. За целта от всяко предприятие се изисква да изгради система, измерваща количествени и физикохимични показатели, която да предава
данните към диспечерски пункт в Агенция Митници.
Похвално намерение! В крайна сметка основна задача на
една държава е да си събере парите. Но нека не навлизаме в субективното поле на политическото говорене, а
да се концентрираме върху обективните технически
проблеми по прилагането на документа.
Явно такива има. И вероятно са сериозни, щом успяват да обединят мнозинството производители на акцизни стоки, дори и представители на сериозни инженерингови и търговски фирми. Въпреки че е логично доставчиците на техника да адмирират отварянето на
нова пазарна ниша, особено в условията на криза, нали?
Ябълката на раздора не е в самата наредба, а в реда и
начина за електронно предаване на данни от измервателните устройства. Те са приети в отделно приложение през март тази година.
Според специалисти, специфицирането на системните изисквания в приложението води до излишно оскъпяване на решението и нарушава равнопоставеността на
пазарните играчи. В подкрепа на твърдението си те
изтъкват изискването за едновременно поставяне и на
индустриално PC, и на индустриално PLC. Мнозина изразяват недоумение от задължителната комуникация по
Modbus протокол. Фиксираните изисквания, стигащи
дори до броя на USB входовете на индустриалния компютър, навеждат някои пазарни участници на мисълта,
че по този начин изборът му се свежда до точно определена марка и модел. И т.н., и т.н.
А някъде там между лобистките интереси, сериозната за малкия и средния бизнес инвестиция в подобна
система и дължимите на държавата акцизи остава
фактът, че и срокът наредбата да заработи, не бе изпълнен.
И в очакване на развитието, да отворим по една
студена бира.
Наздраве на печелившите!

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ËÌÚÂ‚˛

ËÁ‡Ú‡ ‚˙Ì‡ ÙÓÍÛÒ‡ ÌË ‚˙ıÛ
·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡
Иван Тодоровски,
директор на Краностроене Инженеринг,
пред сп. Инженеринг ревю
Разкажете накратко историята на Краностроене Инженеринг? Кои са ключовите моменти в досегашната й дейност?

Краностроене Инженеринг има
сравнително дълга история – вече 46
години. Дружеството е създадено
през 1964 г. като институт за осигуряване с техническа документация
и развитие на крановото производство. Правени са и различни разработки на пътна и строителна техника, вишки и автокранове, но с променлив успех. Доказаните през годините възможности на фирмата са в
товароподемните кранове. Ключови
моменти в историята ни, според
мен, са периодите до 1990 г., когато като институт в Краностроене
Инженеринг се създава само техническа документация, и след 1990,
когато освен документацията се
предлагат и доставки до ключ в различни точки на България, Русия, Украйна, Казахстан и др.
Каква е спецификата на дейността на фирмата днес? Опишете и търговската си дейност.

В настоящия момент Краностроене инженеринг е единственото дружество в България, което изпълнява
всички дейности, свързани с товароподемните кранове, включително:
проучване, проектиране, производство, доставка, монтаж и наладка,
изпитвания от лицензиран орган за
контрол от вид "C" с цел узаконяване, сервиз и търговия. Единствен дистрибутор за България сме на фирмите AKAPP, ITOWA и GALVI.
Основната ни дейност си остава
проектирането. Производството ни
не е в големи мащаби и по-скоро има
спомагателни функции. Въпреки
това, сме изработвали кранове с
товароподемност до Q=16 т със
собствени сили. Наред с производството, транспортирането, монтажът и особено настройката на
съоръжението са изключително важна част от цикъла. Много често, да
не кажа винаги, настройката започва още преди експедицията, при проверка на ел. таблата и ел. апаратурата, която се компанова при нас.
Разполагаме с транспортни средства и мобилни групи, готови да

20

отстранят различни проблеми, не само навсякъде в
страната, но и в Русия, Украйна, Казахстан, Македония и др.
Кой е най-емблематичният кран за Краностроене Инженеринг?

Не бих казал, че има такъв кран или
съоръжение, или по-скоро има много,
към които сме с по-особено отношение. Например, за първия кран, който
направихме за Русия, буквално изровихме материалите от отпадъците в
заводските халета. Става въпрос за
конзолен кран с дължина на конзолата Lk=7м и товароподемност Q=4т,
работещ в Далечния Север при температура на околната среда -40 градуса С. Друг случай е един мостов кран
с товароподемност Q =150 т, който
също работи при много тежки условия в Урал, недалеч от Екатеринбург.
Сред постиженията, с които се
гордеем, са и леярските кранове в
Казахстан с Q=100 т, работещи 24
часа в денонощието при температура от -40 до 60 °С. Тези кранове
транспортират разтопен метал с
температура 1400 °С. Производители сме и на напълно автоматизиран
кран-манипулатор, който самостоятелно разпознава обектите си и ги
разпределя по стелажите. Кранът
работи в ръчен и полуавтоматичен
режим, като в ръчен режим управлението е възможно и от отдалечено
място, чрез средствата на видеонаблюдението. Имаме и по-различни задачи, като задвижването на покрива
на летния театър в гр. Бургас и др.
С какво кризата в Русия и Казахстан от началото на 2008 г.
промени бизнеса ви? Как оценявате фокусирането на дейността на Краностроене Инженеринг върху българския пазар?

Основната ни дейност след 2001
г. бе износът за Русия, Украйна, а покъсно и за Казахстан, който формираше 80% от оборота на фирмата.
Естествено, не сме подценявали и
българския пазар, но тук няма такава потребност от тежки и специални кранове. Световната криза обаче
промени нещата. С поевтиняването
на суровините рязко намаляха произ-

водството и инвестициите в страните от бившия Съветски съюз. Това
ни принуди да потърсим по-целенасочено българския пазар. Освен с АЕЦ
Козлодуй, с която имаме повече от
10-годишни отношения, намерихме
реализация на наши проекти на обекти на Луфтханза, Спартан, ВРЗ в гр.
Карлово, Евромаркет и др.
Определяте краностроителния бизнес като консервативен. Какво е новаторското във
вашия подход към бизнеса?

Да, единодушното мнение е, че
краностроителният бизнес е консервативен. Ние успяхме да съчетаем
част от новите технологии на проектиране, новостите в предлаганите на пазара кранови компоненти,
съвременното управление и задвижване с опита, натрупан през годините. Не на последно място, поехме и
пресметнат риск от прилагането
им в такъв кратък срок. Това естествено ни помогна да отскочим в
развитието си.
Какво е за вас значението на
етиката за бизнес отношенията у нас и по света?

Етиката, според мен, е много важна част от всеки бизнес. Много често ръководители на фирми, с цел
печалба, пренебрегват коректността в отношенията. А бизнес отношенията се градят бавно и се рушат
много бързо. Спокойната работа и
увереността в партньора дават
възможност за развитие, вместо
губене на време и сили за застраховки. Ако фирмите бяха достатъчно
коректни помежду си, то така наречената криза едва ли щеше да има
този размер. Имам предвид, че ако
всеки от нас открито обсъжда затрудненията с партньорите си, а не
ги поставя пред свършен факт, всички ще работим много по-лесно и ще
мислим повече за развитие, отколкото за съществуването си.
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»ÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ "ŒÚ‚ÓÂÌË ‚‡ÚË" Ì‡ Hermle
привлече вниманието на многобройни посетители върху съвременни машини
и машиностроителни технологии

Õ

ад деветстотин фирми и повече от две хиляди посетители използваха възможността да посетят
традиционното изложение „Отворени врати“ на Maschinenfabrik Berthold
Hermle в Германия, съобщи Георги
Цанков, мениджър продажби в българския офис на компанията.
„По време на изложението в Учебно-технологичния център на фирмата бяха показани над 20 машини,
предназначени за най-различни браншове, включително инструментална
екипировка, формообразуване, медицина, автомобилостроене и състезателни спортове, енергийна промишленост, самолетостроене и много
други. С интересни детайли Hermle
показа своето превъзходство в 5осевата обработка“, заяви г-н Цанков.
В рамките на изложението Хермле представи и три нови машини.
Сред тях бяха C 60 U dynamic – 5осев обработващ център за детай-

¬—

ли до 2500 кг; два високопроизводителни обработващи центрове с възможност за фрезоване и струговане, в които за първи
път се използва управление
Heidenhain и обработващ
център C 42 U dynamic, който се явява естественото
развитие на 5-осевата технология на Hermle.
Във фокуса на изложението бе поставена и автоматизацията на машиностроителното производство. Представени
бяха системата IH60, както и високотехнологичното решение на
роботизирана система RS 2
Kombianlage.
На специален щанд посетителите
имаха възможност да получат съвети за управление и обслужване на обработващи центрове Hermle. Презентирани бяха и актуални тенденции
от областта на сервиза като например система за превантивна диагно-

стика и сервиз.
„Специално внимание бе обърнато
и на темата инструменти. Петдесет фирми-изложители от областта
допълниха успешното събитие със
свои щандове. Посетителите имаха
възможност да посетят производствената база на компанията и да
разгледат модерните технологии,
съвременните концепции за монтаж
и направените инвестиции във фабриката в Госхайм“, допълни Георги
Цанков.
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Представени бяха иновативни машиностроителни продукти и решения от
Kennametal, Hermle и Noga

Õ

а 16 и 17 юни т. г. фирма ВСК
Кентавър, в сътрудничество с компаниите Kennametal, Hermle и Noga, бе
домакин на двудневен семинар. Събитието се проведе в реновирания учебен център на ВСК Кентавър – ИЗ
Динамика в град Дряново. В първия ден
на семинара присъстваха компании
от областта на машиностроенето,
а на следващия ден – фирми, занимаващи се с изграждане и поддръжка на
пътната инфраструктура. Сред
присъстващите гости бяха технолози, конструктори и мениджъри.
Мероприятието бе открито от
Катя Султанова, началник отдел маркетинг във ВСК Кентавър. След нея
колегата й инж. Атанас Манев запозна гостите с производствените
възможности на ВСК Кентавър. Семинарната програма в първия ден
включваше представяне на фирма
Kennametal, чиито инструменти за
пътностроителни машини, сондажни дейности и машини, използвани в
минното дело, се предлагат у нас от
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ВСК Кентавър. Гост-лектор бе
Герд Фрай, производствен директор на Kennametal за Европа,
Азия и Африка.
Присъстващите на семинара
се запознаха със системите за
шаброване на фирма Noga, представени от инж. Ави Видовски,
мениджър продажби на Noga, Израел. Лектор бе и Георги Цанков,
мениджър продажби на Hermle за
България. Семинарният ден приключи с демонстрация на обработващ
фрезови център Hermle с инструменти на Kennametal и обиколка на всички производствени участъци.
Гост-лектор през втория ден бе
Клаудио Делкорсо, мениджър продажби за Югоизточна Европа на
Kennametal, който акцентира върху
новостите, показани от компанията
на изложението BAUMA в Мюнхен.
В останалите презентации накратко бяха представени производствените възможности на ВСК Кентавър, иновативни решения на
Kennametal в областта на металооб-

работката, инструменти за ръчно
зачистване на детайли от Noga и
фрезови центри с ЦПУ на Hermle. „Целта на срещата бе да се укрепят вече
създадени контакти, както и да се
създадат нови с фирми от областта
на машиностроенето в България. Към
събитието имаше интерес, но за
съжаление много от поканените фирми не успяха да вземат участие. Планираме за в бъдеще този тип семинари да се превърнат в традиционно
събитие и да се организират два пъти
в годината“, заявиха домакините от
ВСК Кентавър.
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Програмата на събитието акцентира върху аналитична техника за течни флуиди

«

а втора поредна година ЮМО
България, дъщерна фирма на австрийската компания JUMO Mess und
Regelgeraete, организира мащабен
двудневен семинар. Събитието се
проведе от 27 до 29 май т. г. в хотел Аква Азур на курортен комплекс
Св. св. Константин и Елена. Присъстваха многобройни гости от инженерингови фирми, компании от фармацевтичната, хранително-вкусовата,
металургичната, химическата промишленост и представители на
топлофикационни и енергийни дружества.
Семинарът бе открит от Болеслав Балев, управител на ЮМО България, който приветства присъстващите специалисти и представи
гост-лекторите инж. Ханс-Петер
Хантих от JUMO Австрия и инж.
Райнхард Манс от JUMO Германия.
В първата част на лекционната
програма господата Хантих и Балев
представиха фирма JUMO и широката й производствена програма. Инж.
Хантих наблегна на иновативното
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развитие на компанията през годините, високите изисквания към качеството на произвежданите уреди и
обема на инвестициите в нови продукти. Г-н Балев представи производствената и търговска програма на
фирма JUMO, като обърна специално
внимание на новите продукти. В
областта на аналитичната техника лекторът презентира нови клетки за проводимост и концентрация
(серия tecLine Lf-4P, нови сензори от
серията CTI-750), както и нова серия
преобразуватели/регулатори
dTRANS .02, нови защитни арматури за рН- и Redox - електроди за автоматично почистване. От продуктовата група уреди за налягане
присъстващите се запознаха с новите програмируеми преобразуватели
на налягане и диференциално налягане серия dTRANS p20/ p20 DELTA с
точност до 0,05%.
Сред новостите в продуктовата
гама на JUMO бяха и серията термостати heatTHERM AT/ DR с иновативна push-in технология на заклемване;
нови тиристори за аналогово управ-
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ление на мощност серия TYA-200 с
разширени функции; нови продукти
от серията WTrans за безжично измерване на температура и други.
През втория ден на семинара инж.
Манс представи в няколко последователни презентации видовете аналитична техника за течни флуиди на
JUMO. Обърнато бе специално внимание на уредите за измерване на рН,
редокс-потенциал, проводимост (индуктивен и кондуктивен принцип),
разтворен кислород, хлор, хлорен
диоксид, озон и други. Поради специфичния характер на измерванията в
областта на анализа на течни флуиди, особен акцент бе поставен на
практическите приложения, възможните грешки, причините за тях, както и на съветите за осъществяване
на безпроблемно измерване.
Официалната част на семинара
завърши с дискусия и викторина с
много награди, след което гостите
бяха поканени на вечеря във винарна
Дарзалас в гр. Варна. По традиция
домакините организираха и турнир
по боулинг.
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Стефан Куцаров

налоговият характер на заобикалящия ни свят и все по-голямото
значение на цифровата електроника
за обработка, обмен и съхранение на
информация са основните фактори
за незатихващия интерес към цифровоаналоговите преобразуватели
(Digital-to-Analog Converter, DAC) ЦАП
и аналоговоцифровите преобразуватели (Analog-to-Digital Converter, ADC)
АЦП. Класическите им приложения
нарастват и непрекъснато се появяват нови, което е причината за
създаването на нови модели ЦАП и
АЦП, реализирани единствено като
интегрални схеми (ИС). Статията е
посветена, с малки изключения, на
пуснатите в редовно производство
след 01.01.2008 г. Най-характерната
им особеност е подобряването на
параметрите съчетано с намаляване на постояннотоковата консумация.

Основни параметри на
ЦАП
Разредност (Resolution) n – брой на
разредите на входното число М.
Максимална стойност на изходната величина (Full Scale Range) FSR –
тя би се получила с М=2n и е ток (Full
Scale Output Current) IFS или напрежение (Full Scale Output Voltage) UFS в
зависимост от вида на ЦАП. Реалната максимална величина се получава
с М=2n-1.
Интегрална нелинейност (Integral
Nonlinearity, Relative Accuracy) INL. При
промяна на М с 1 би трябвало изходната величина да се измени в същата посока със стъпка ∆S=FSR/2 n,
която се означава като 1 LSB. Реалната стъпка е ∆Sr, а най-голямата
разлика ∆Sr-∆S представлява INL с
мерна единица LSB.
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Диференциална нелинейност
(Differential Nonlinearity) DNL - разликата между промяната на изходната
величина на идеалния ЦАП при изменение на М с 1 и тази на реалния.
Мерната единица също е LSB.
Монотонност (Monotonicity) nr –
реалният брой разреди (nr≤n) на входното число, при промяна на което в
определена посока се гарантира изменение на изходната величина в
същата посока или (в най-лошия случай) запазване на неизменна нейна
стойност. В каталозите случаят
nr=n се означава като Monotonicity
Guaranteed.
Максимална входна честота (Maximum Input Rate, Maximum Clock Frequency). Най-голямата честота на
смяна на М за осигуряване на нормална работа - измерва се в SPS (Samples
Per Second) или еквивалентната й
единица Hz.
Време за установяване (Settling
Time) ts. То е от момента на подаване
на М до установяване на изходна величина, различаваща се от точната
с определена стойност. Времето е в
сила при определен товарен капацитет и нараства с увеличаването му.
Грешка в нулата (Zero Code Error,
Offset Error) ε0 – реалната стойност
(в LSB) на изходната величина при
М=0.
Изходното съпротивление (Output
Impedance) Ro, захранващото напрежение (Supply Voltage) VDD, консумираният ток (Supply Current) IDD или
консумираната мощност (Power Consumption) PDD, максималното напрежение на логическата 0 на входовете (Input Low Voltage) VINL и минималното напрежение на лог. 1 (Input High
Voltage) VINH имат същия смисъл, както при много други ИС.
Трябва да се има предвид, че IDD и
PDD са право пропорционални на вход-

ната честота
fCLK, поради което в каталозите се дават за
няколко честоти или само за Фиг. 1.
максималната.
Освен това твърде често ЦАП са с
две захранващи напрежения, поотделно за аналоговата им част AVDD и
цифровата част DVDD, а логическите нива на управляващите входове
(например входът за fCLK) може да са
различни от тези на входовете за М.

ЦАП с токов изход
(Current DAC)
Техният изходен ток към маса е
IOUT=mIFS/2n, където m е десетичният еквивалент на М. Характерна
особеност е, че класическите приложения използват създадени твърде
отдавна, но все още масово произвеждани ИС, докато повечето от
новите модели са главно за специфични приложения. Принципът на използването на ЦАП с токов изход (често се наричат и токови ЦАП) е даден на фиг. 1 - върху външния резистор R се получава напрежение
UR=RIOUT, чиято стойност се задава
чрез М. Реалното отстраняване на
влиянието на R върху IOUT се осигурява чрез R<<Ro.
Няколко примера за ЦАП с токов
изход са дадени в табл. 1. Тези в
редове 1 и 2 са предназначени за
предаватели (първият е с диференциални изходи), като напреженията
от две еднакви схеми като тази на
фиг. 1 се подават на входовете на
квадратурен модулатор. Даденият в
ред 3 има излизащ IOUT при "1" в старшия разред на М и влизащ при "0" и е
предназначен главно за задаване чрез
UR на постоянното изходно напрежение на ключови стабилизатори. Ос-
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Специализирани
комуникационни
интегрални схеми
CML Microcircuits Plc. Group е водещa компания в проектирането и производството
на интегрални схеми предназначени за обработка на аналогови и цифрови сигнали

CMX6x8 – Серия едночипови RALCWI гласови кодери/декодери
CMX608 Полу-дуплекс RALCWI цифров кодер
CMX618 Полу-дуплекс RALCWI цифров кодер с аналогов интерфейс (АЦП/ЦАП)
CMX638 Пълен дуплекс RALCWI цифров кодер с аналогов интерфейс (АЦП/ЦАП)
Блокова схема
Специализирано кодиране RALCWI (Robust Advanced Low Complexity Waveform Interpolation) за минимален размер на цифровите данни;
Различни скорости на
данните 2050, 2400 или
2750 b/s и 3600 b/s с FEC;
4-битово Viterbi Soft
Decision декодиране;
Други аудио функции: детектор за глас, генератор на изкуствен шум,
DTMF и STD сигнализация

Развойни платки:
EV6180 Развойна платка за CMX608
и CMX618
EV6380 Развойна платка за CMX638
DE6181 Развойна платка за CMX618
и CMX714

Îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CML

www.comet.bg
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Таблица 1. ЦАП с токов изход
¹
1
2
3
4

Ï ðîèçâ îä è ò åë
A D 9 7 8 0 (ä â .) A n a lo g D e v ic e s
AD9148 (÷åòâ.) Analog Devices
D S 4 4 3 2 (ä â .)
M a x im
DAC3283 (äâ.)
TI
Ì î ä åë

m A I N L (D N L ), f C L K , M S P S
UDD, V
n (n r) (RIFoS,, M
W)
LS B
(t s , m s )
(ID D , m A )
12 (12) 20,2 (10) ±0,25(±0,13) 500 min
3,3 (133)
16 (16) 20,2 (10) ±3,7(±2,1) 1000 (20) 1,8 è 3,3 (1380 è 750)
8 (8 ) 0 ,0 5 -0 ,2
± 1 (± 0 ,5 )
0 ,4 m a x
2,7-5,5 (0,15max)
16 2-20 (0,3)
± 4 (± 2 )
800 (10,4) 1,8 è 3,3 (340 è 149)

Ë î ã .í è â à è ë è
è í ò å ð ô å é ñ (e o )
LVDS (±0,001FSR)
LVDS (±0,001FSR)
I2C
LVDS (±0,01FSR)

Таблица 2. ЦАП с напрежителен изход
¹

Ì î ä åë

1

A D 5542A

2

AS1504
(8-êàíàëåí)

3

XRD54L10

4

M A X 5661

5

MCP4921

6 DAC121S101Q

Ï ðîèçâ îä è ò åë
Analog
Devices
Austriamicros y s te m s
EXAR

n
(n r)
16
8
(8 )
10
(10)

íàïð.
M a x im
16
òîêîâ

Microchip
N a t io n a l
S e m ic o n d .

7

M62370GP
36-êàíàëåí

R enesas

8

DAC8311

Texas
I n s tru m e n ts

I N L (D N L ),
U R E F ,V
fC LK , M H z
LS B
(f R m a x , M H z ) ( t s , m s )
2V ¸ U D D
U R E F -1 L S B ± 0 ,5 (± 0 ,5 )
5 0 m a x (1 )
(1 ,3 )

U D D ,V
(ID D ,m A )
2 ,7 -5 ,5
(0,125)

Ë îã. íèâà èëè
è í ò å ð ô . (eo )
SPI, QSPI, DSP,
Microwire (±1LSB)

(0 ,5 )

2 ,7 -5 ,5 (1 )

T T L (± 0 ,1 L S B )

0 -U D D

(13)

T T L (3 m V )

4 ,0 9 6 V

(130)
(1500)

2 ,5 -3 ,5
(0 ,0 3 5 )
13,5-15,7
13,5-40

U FS
(R o , W)

(5 0 0 0 )
U D D -0 ,4 V

±0,15(±0,1)
0 ,5 (0 ,5 )

10,24V
± 0 ,2 (± 0 ,1 )
I F S = 2 0 ,4 m A ± 2 (± 1 )

0 -U D D

(±10mV)
(-3 0 m A )

12 UREF; 2UREF ±4 (±0,25) 00,0,044¸(0U,4D5D) (4 ,5 )
2 ,7 -5 ,5 (0 ,2 ) S P I (± 0 ,0 2 % F S R )
±
2
,
6
(
0
,
1
5
;
5 ,5
SPI, QSPI, DSP,
12 UDD (1,3)
20max (8) (02,2,76-m
+ 0 ,2 5 )
ax) Microwire (±4mV)
8 UDD(5¸00),2V ±1,5(±1)
1 (100)
2,7-5,5 (6) 0,4V(±; 2ULDSDB-0) ,4V
1 ,8 -5 ,5
SPI, QSPI, DSP,
14 UDD (0,5) ±1(±0,125)
5 0 m a x (6 )
(0 ,1 1 )
Microwire (0,2mV)

новно за комуникационни системи
(например базови станции на GSMмрежата) е предназначен ЦАП в последния ред, който също е с диференциални изходи, но има и памет за
запомняне до 8 входни числа.

ЦАП с напрежителен
изход (Voltage-Output DAC)
Значително по-разпространени са
от предните, което определя и наличието на повече нови модели. По-голямата част се захранват с едно
положително напрежение, но има и
такива с второ за цифровата им
част, както и модели с двойно захранване (например дадените в редове 1
и 4 на табл. 2) за осигуряване на двуполярно изходно напрежение. Обобщената структура на съвременен ЦАП
от този вид е дадена на фиг. 2. Числото за преобразуване практически
винаги се подава на последователен
вход DIN и чрез входния управляващия
блок ICL се записва във входния преместващ регистър IREG. Управлява-

щите входове CNTR зависят от конкретната ИС, но практически винаги
един от тях (SCLK или CLK) е за тактовата честота, а друг (CS) - за избор на ЦАП-а. От паралелния изход на
IREG числото се записва във втория
регистър REG, от който постъпва в
резистивната матрица RM. Съществуват и ЦАП с един регистър, например дадените в редове 3, 6 и 8 в
табл. 2. В една част от моделите
(редове 1, 2, 4 и 7 на табл. 2) RM е R2R матрица с напрежителен изход, а
в други (редове 3, 5, 6 и 8) - делител
от последователно свързани резистори с еднакви съпротивления (String
DAC) и променян чрез числото коефициент на предаване. Често използвано наименование за последните е
потенциометрични ЦАП. Принципни
техни предимства са намалените
спрямо R-2R матриците стойности
на DNL и ts, а недостатък е броят 2n
на резисторите. Необходимото за
работата на RM опорно напрежение
UREF в някои ЦАП (редове 6-8) е само

Фиг. 2.

постоянно и се осигурява от вградения блок REF, а в други се подава отвън
и може да бъде и променливо. В този
случай ЦАП работи и като умножаващ (Multiplying DAC) с приложения,
подобни на цифровите потенциометри и параметърът му fRmax е максималната честота на UREF. Буферът
BUF е за осигуряване на малко изходно съпротивление, но в някои случаи е
усилвател с програмируем коефициент на усилване (например със стойности 1 и 2) за увеличаване на изходното напрежение. Част от съвременните ЦАП с напрежителен изход
имат вграден блок POR (Power-OnReset, Power Down Future) за автоматичното им изключване при захранващо напрежение под определена
стойност (редове 1-3, 5, 6 и 8).
В табл. 2 са дадени основните
параметри на ЦАП с напрежителен
изход. Особеност на МАХ5661 е, че
работи като напрежителен и токов
с отделни изходи, поради което в
таблицата някои от параметрите
му са дадени поотделно за всеки от
тях. Напрежителният изход може да
бъде натоварен със съпротивителен
товар над 2 kΩ или капацитивен до
1,2 µF, докато токовият изход осигурява върху резистивен товар напрежение до 37,5 V, но позволява и
свързване на индуктивности до 1 Н.
Специфично предимство на МСР4921
е буферният усилвател на входа за
осигуряване на много голямо входно
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Таблица 3. Делта сигма ЦАП
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1 AK4421A (äâîåí)
A sahi KA SE I
2
A K4399
A sahi KA SE I
3 TDA7535 (äâîåí) STMicroelectronics

n

fs, k H z

24
32
20

8-192
30-216
3 6 -4 8

съпротивление, но по програмен път
той може да бъде даван накъсо. Двете стойности на UFS се осигуряват
чрез споменатото програмиране на
изходния усилвател. Особеност на
DAC121S101Q е използването на захранващото напрежение като опорно,
с което е намалява броят на изводите на ИС. Единствената засега ИС с
36 ЦАП е M62370GP, предназначена
главно за използване в домакински
уреди. И накрая в таблицата е
DAC8311, който вероятно е ЦАП с
най-малкото изходно съпротивление.

Делта сигма ЦАП
Наименованието им се дължи на
използването на ∆Σ модулатор със
същия принцип на действие, както в
съответния клас АЦП. Голямата разредност на тези ЦАП засега е недостижима за другите видове, а основните приложения са във висококачествени звуковъзпроизвеждащи апаратури с цифрови входни сигнали, например в DVD. Особености са използването на едно до три захранващи
напрежения и множеството специфични параметри, които се виждат
от табл. 3. Тактовата честота
(Input Sampling Rate) fs е на постъпващите входни данни, THD+N е съвкупността на нелинейните изкривявания и собствения шум и Vrms е максималната средноквадратична стойност на изходното напрежение. Допъ-

TH D +N ,
dB
-9 2
-105
-9 6

U rm s ,
V
2
±1
0 ,9

UDD, V
(ID D , m A )
3-3,6 (16)
3 x 5 (6 0 )
2x3,3 (21,5)

Ë îã. íèâà èëè
èíò åðô åéñ
I2S
0 ,8 m a x / 2 ,4 m in
0 ,2 U D D / 0 ,8 U D D

лнително качество на дадените в
първите два реда ЦАП е наличието
на вграден цифров атенюатор (255
стъпки с големина 0,5 dB) за регулиране на изходното напрежение.

Същността на n, INL и DNL е както при ЦАП.
Обхват (Input Voltage Range, Full
Scale) FS - най-голямото входно напрежение, което може да бъде преобразувано.
Вид и брой на входовете (Channel)
– на всеки от тях може да се подава
различно напрежение от това на
останалите, но във всеки момент се
преобразува само едно от тях. При
несиметрични входове тяхното напрежение е само еднополярно и почти
винаги положително, докато диференциалните входове позволяват
двуполярни напрежения. Тогава старшият разред на изходното число
показва полярността - обикновено
"0" за положителни напрежения.
Време на преобразуване (Conversion Time) tCONV – от момента на
подаване на входното напрежение до
получаване на съответстващото му
изходно число М.
Максимална честота на преобразуване (Maximum Sampling Rate) fCONV
– най-големият брой преобразувания
за 1 s с мерни единици kSPS и MSPS.
Теоретически fCONV=1/tCONV, но прак-

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

Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ
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è êîíâåêöèîíàëíî
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тически тя е по-малка и се понижава с намаляване на захранващото напрежение UDD.
Горна гранична честота (FullPower Bandwidth) FPBW - при нея и
входно напрежение FS преобразуваното напрежение намалява с 0,1 dB или
3 dB (в зависимост от модела АЦП).
Отношение сигнал-шум (Signal-toNoise Ratio) SNR=20lg(FS/UoN),dB, където UoN е изходното напрежение на
шума, генериран в АЦП. Теоретически SNR=6,02n+1,76, dB, докато практически е с 2-4 dB по-малко.
Отношение сигнал-шум и изкривявания (Signal-to-Noise+Distortion Ratio)
SINAD. При преминаване на входните сигнали през аналоговата част
формата им леко се променя, което
се оценява чрез коефициента на нелинейни изкривявания THD, а съвместното им влияние заедно с шума чрез SINAD с теоретична стойност
10lg(1/(10-0,1SNR+100,1THD)), dB. Практически THD е твърде малък и SINAD
е с 1-2 dB по-малък от SNR. Това позволява за приблизителна негова
стойност често да се приема изчислената на SNR. По същия начин може

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
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Основни параметри на АЦП
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да се постъпи и за реалния брой на
разредите ЕNOB=0,166SINAD dB 0,292, по-малък или равен на n.
Важна група параметри са логическите нива на изходните импулси,
техните продължителности и тези
на фронтовете им, чиито определения се дават с времедиаграми в каталозите. Трябва да се прибави, че
все по-често изходните импулси са в
съответствие с някой от последователните интерфейси. За намаляване на постояннотоковата консумация на устройствата голяма част
от съвременните АЦП имат вход
SHDN за изключването им (всички
блокове или с оставяне на включен
интерфейс), когато не се използват.
Допълнителен техен параметър е
токът в изключено състояние (Power
Down Current), отбелязван с IDD както този в работен режим.
Начинът на свързване към АЦП на
други схеми има съществено значение за работата им и гарантиране
на параметрите. Поради това в каталозите често се дават препоръчвани схеми на свързване, един пример
за каквато е показан на фиг. 3.

АЦП с последователно
приближение (SAR)
Наименованието им (Successive
Approximation Register ADC, SAR ADC)
се определя от принципа на действие
– стойността на входното напрежение Ui се запомня в следящо-запомнящ
блок S&H или T&H и най-напред се
сравнява с половината от опорното
напрежение UREF за формиране на
старшия разред на М, който се записва в регистър. След това в зави-
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Таблица 4. АЦП с последователно приближение
¹

Ì î ä åë

1

A D 7 9 9 5 -A

2

AS1542

3

X R D 64L43

4 KAD5612P-25
5

LTC2301

6

LTC2392H

7

MAX11045

Ï ðîèçâ îä è ò åë

n

A n a lo g
Devices 10
Austriamicro12
systems
EXAR

10

I n t e r s il

10

L in e a r
Technology 12
L in e a r
Technology 16
M A X IM

16

Microchip

13

a t io n a l
9 ADC081S101 SN
e m ic o n d .
a t io n a l
10 ADC088S022 SN
e m ic o n d .

8

11 ZADC5125

ZM D I

12

12 ZADCS1282

ZM D I

12

8 M C P 3 3 0 4 -B

8

tC O N V , ms FP B W, S N D N
FS
(fC O N V ,
M Hz
(I D D ,
(Â õî ä î â å ) M
S P S ) (U R E F , V )
mA )
± 0 ,4 m a x
U REF
14
5
,
3
Ä
à (1 )
(± 0 ,4 m a x ) (4 í å ñ è ì )
(1 ,2 -U D D )
±1max
Äà
0-2UREF (16
35
(-0,95/1,2max) íåñèì 8 äèô) 0,8 (1)
(1 -U D D ) (0 ,5 m a x )
Äà
± 0 ,5 (± 0 ,2 5 ) (2 ä è ô )
(0 ,1 -5 0 )
400
(100)
1300
Äà
±0,8 (±0,3) 1,47 (2 äèô) (40-250)
(1 ,2 5 )
(1100)
4 ,0 9 6 V
Äà
± 0 ,4 (± 0 ,3 )
1 ,3
(2 ,5 )
(1 ä è ô )
(7 )
± 4 ,0 9 6 V
Äà
± 1 (± 1 )
(
0
,
5
)
5
0
(1 ä è ô )
(3 5 )
±0,7 (±0,5) (6 ±í5å,2ñVèì) (0,10-0110-000,25) 4 (4,096) (22Ämàax)
± 1m ax
± U REF
Äà
(0 ,1 )
(0 ,4 -5 )
(± 1 m a x )
(0 ,0 5 )
(4 ä è ô )
± 0 ,0 5
U DD
(0 ,0 5 -1 )
11
Íå
(±0,07)
(1 í å ñ è ì )
± 0 ,2 m a x
U DD
Ä
à
8
(± 0 ,2 m a x ) (8 í å ñ è ì ) (0 ,0 5 -0 ,2 )
(0 ,0 3 )
Äà
U REF
± 0 ,4 (± 0 ,5 )
0,8125 (1) 39 (2,5)
(1 )
(6 ä è ô )
± 1m ax
Äà
UREF (8
3
,
7
5
(
0
,
2
)
3
,
8
(
2
,
5
)
(±1max) íåñèì 4 äèô)
(0 ,5 m a x )
I N L (D N L ),
LS B

симост от него Ui се сравнява с UREF/
4 или 3UREF/4 за формиране на следващия разред и т.н. до младшия, т.е.
необходими са n стъпки и значително tCONV за сметка на проста структура на ИС. Тъй като това са сравнително бавни АЦП изходът им практически винаги е последователен.
Напрежението UREF е от външен
източник (АЦП в редове 1, 2 и 8 на
табл. 4) или от вграден източник
(редове 3-7 и 9-12), като в някои от
последните съществуват и двете
възможности. Задължителният вграден ЦАП в значителна част от новите модели е капацитивен (Capacitive
DAV, Charge Distribution DAC, CDAC),
който вместо резистори използва
капацитети (АЦП в редове 1, 2, 5, 912). Предимствата са липсата на

юли-август 2010

UDD, V
(ID D , m A )

Ëîã. íèâà
èëè
èíò åðô .

2 ,7 -5 ,5
2 xI2C
(0 ,2 5 )
2 ,7 5 -5 ,2 5
SPI, QSPI,
(3 )
DSP Microwire
0 ,5 V m a x /
2,7-3,3 (74)
2 ,5 V m in
1 ,7 -1 ,9
LVDS
(240)
LVCMOS
4 ,7 5 -5 ,2 5
1 ,5 V m a x /
(2 ,3 )
2 ,8 5 V m in
4 ,7 5 -5 ,2 5
1 ,5 V m a x /
(2 2 )
4 ,2 V m in
4 ,7 5 -5 ,2 5
0 ,5 8 V m a x /
(4 2 )
2 V m in
2 ,7 -5 ,5
0 ,3 U D D /
(0 ,3 )
0 ,7 U D D
I, QSPI,
2,7-5,25 (2) DSSPPM
icrowire
2 ,7 5 -5 ,2 5
SPI, QSPI,
(1 ,1 )
DSP Microwire
2 ,7 5 -5 ,2 5
S P I, Q S P I,
(3 ,5 )
Microwire
2 ,7 5 -5 ,2 5
S P I, Q S P I,
(1 ,2 m a x )
Microwire

блок S&H (ЦАП изпълнява и неговата
функция) и по-малките размери и цена
на ИС, а известен недостатък са
неголемите стойности на f CONV.
Възможността за преобразуване на
повече от едно напрежение обикновено се осъществява чрез аналогов
мултиплексор на входа, като числото за всяко напрежение се записва в
отделен регистър. По-рядко са ИС
(дадените в редове 3, 4 и 7) с отделни преобразуватели за всеки от каналите, както и комбинация на двете възможности – например дадения
в ред 11 съдържа два преобразувателя, всеки с мултиплексор с 3 диференциални входа. При промяна на работните условия на АЦП и с течение на
времето върху входното напрежение
се наслагва нежелана постоянна
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Таблица 5. Делта-сигма АЦП.
Ï ðîèçâ î- n
FS
tC O N V , m s F P B W , k H z U D D , V
Ëîã. íèâà
fO U T, k H z
¹ Ì î ä åë
ä è ò åë
( Â õ î ä î â å ) ( f C O N V ,k H z ) ( U R E F , V ) ( I D D , m A ) è ë è è í ò å ð ô .
(IN L )
A n a lo g
2 ,7 -5 ,2 5
1
AD7170
12 0,125 (±0,1LSB) (±1 UäRèEôF )
(0,5¸UDD)
SPI
D e v ic e s
(0,135)
A n a lo g
0,0047-4,8
4 ,7 5 -5 ,2 5 0 ,8 V m a x / 2 V m in
± U R E F /G
2
AD7195
24
(1¸UDD)
D e v ic e s
(± 5 p p m )
(5 ,5 m a x )
(4 í å ñ è ì )
± 2 V rm s
3 AK5367A AsahiKASEI 24
(
9
6
)
2
3
4
,
5 -5 ,5 (2 2 ) 0 ,3 U D D / 0 ,7 U D D
(4 ä è ô )
L in e a r
± U REF
2 ,7 -5 ,5
4
LTC2473
(1 ,2 5 )
I2C
Technology 16 0,25; 1 (±2LSB) (1 äèô)
(3 ,5 )
;
2 ,7 -5 ,5
± U R E F /G
5 MCP3424
Microchip 18 0,006,0;003,7254; (010,0p1p5m
(2 ,0 4 8 )
I2C
) (4 í å ñ è ì )
(0,135)
± U REF
2 ,7 -5 ,5
0 ,4 V m a x /
6 M CP3550
Microchip 22
(± 2 p p m )
80
(0,1¸UDD)
(0,12)
U D D -0 ,5 V
(1 ä è ô )
N
a
t
i
o
n
a
l
0
,
7
5
V
7 ADC12EU050 Semicond. 12 1000 (±0,75LSB) (8 äèô)
(5 0 0 0 0 )
4400
1 ,2 (2 8 0 )
LVDS SLVS
T
e
x
a
s
0
,
0
0
8
0
,
8
6
±
U
/
G
REF
8 ADS1115 Instruments 16
(4 ,0 9 6 )
2-5,5 (0,15) 0,3UDD/0,7UDD
(1 L S B m a x )
(1 ä è ô )

съставка (Offset) и се нарушава линейната зависимост
на изходната от входната величина. Съществуват АЦП
(например в ред 3) с блок за самокалибровка, чрез който
частично се компенсират тези влияния.
Основните параметри на АЦП с последователно приближение са дадени в споменатата табл. 4, като логическите нива в изходите на тези в редове 1, 2 и 9-12 са
съвместими с посочените интерфейси. Особеност на
АЦП в ред 1 е, че автоматично се включва само при
подаване на входно напрежение и се изключва при завършване на преобразуването. В АЦП от ред 4 е използвана
т.нар. FemtoCharge Technology, която при използване на
стандартен CMOS процес осигурява голяма fCONV при
сравнително малка постояннотокова консумация и позволява „нетипични“ приложения в радари, микровълнови

и Wi-MAX приемници. Паралелният
изход е АЦП в ред 6 може да се използва и като последователен, докато
АЦП от ред 7 е с необичайно голямото входно съпротивление от 1 GΩ.

Делта-сигма АЦП

Освен това наименование (DeltaSigma ADC, ∆Σ ADC) се използва и
Sigma-Delta ADC (Σ∆ ADC). Това са найевтините АЦП с n до 24, чиято минимална стойност доскоро бе 16, но
вече има значително производство и
на 12-разредни. Засега няма сериозно
основания в скоро време да се очаква
появата на АЦП с повече разреди.
Сред основните предимства на ∆Σ АЦП са отпадането
на необходимостта от схема S&H, от малки толеранси
на изграждащите ги елементи и използването на цифрова схемотехника в около 90% от схемата. Най-важната
им разлика от останалите видове АЦП е, че честотата
на дискретизация е много по-голяма от максималната
честота на преобразуваното напрежение (т.нар. Oversampling), което е причина за малката FPBW. Областта
на приложение е прецизното преобразуване на нискочестотни напрежения, а специфичен параметър е честотата на импулсите на последователния изход (Output Data
Rate) fOUT. Освен това в значителна част от АЦП за INL
се използва измерението 10-6xFS, т.е. ppm of FS. Някои
модели (например дадените в редове 2, 5 и 8 на табл. 5)
имат вграден усилвател за входното напрежение с програмируем коефициент на усилване (обикновено 6-8 дискретни стойности), позволяващ преобразуването на
много малки напрежения.
В табл. 5 са дадени основните параметри на ∆Σ АЦП.
Този в ред 3 е двоен поради предназначението му за звуковъзпроизвеждащи стерео системи. В ред 7 е АЦП по
новата технология Continuous-Time Sigma-Delta ADC, характеризираща се с нов тип интегратори, позволяваща
много по-голяма fCONV от класическите ∆Σ АЦП и осигуряваща преобразуването на много малки напрежения поради по-ниския й собствен шум. Обща особеност на всички АЦП в таблицата са постоянните захранващи напрежения поотделно за аналоговата (АUDD) и цифровата
(DUDD) част.

Бързи АЦП
Английският термин Flash ADC показва ясно, че те са
с много голяма fCONV, чиито максимални стойности са
над тези на останалите видове АЦП и от около 2 години навлязоха в GHz-овия обхват. Това е за сметка на
малката n и значителната постояннотокова консумация, независимо от използваното от някои производители наименование маломощни АЦП (Low Power ADC).
Сред многото специфични особености са блокът от
регистри или памет с малък обем за запомняне на няколко изходни числа с паралелен изход за тях и корпусът с
голям брой (между 100 и 300) изводи. В табл. 6 са дадени
3 примера за бързи АЦП.

Стъпални АЦП
Те също имат значително по-голяма fCONV от SAR ADC,
но са с по-малка постояннотокова консумация от бързите АЦП. Основната причина за това е стъпалната им
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 6. Бързи АЦП
¹

Ì î ä åë

1

MAX109

2 A D C08B3000
3 AD(Cä1â0îDå1í5) 00

Фиг. 4.

Ï ðîèçâ îäèò åë

n

M A X IM

8

N a t io n a l
S e m ic o n d .
N a t io n a l
S e m ic o n d .

8

IN L (D N L ),
LSB

FS , V
fC O N V , M S P S ,
(Â õî ä î â å ) (F P B W , M H z )
±0,25 (±0,25) (10ä,1è8ô)
2 ,2 (2 ,5 )
0
,
2
1
± 0 ,3 5 (± 0 ,2 )
3 ,4 (3 )
(1 ä è ô )
0
,
2
1
± 0 ,6 5 (± 0 ,2 5 ) (2 ä è ô )
1 ,5 (3 ,1 )

U REF,
V
2 ,5

UDD, V
Ë îã. íèâ à
( I D D , m A ) (î á å ì ï à ì å ò )
+ 3 ,3 ; 3 x + 5 ;
LVDS (32b)
-5 (1380)

1 ,2 6

1 ,8 -2 (8 5 8 )

LVCMOS (4kb)

1 ,2 5

1,8-2 (1525)

LVDS (36b)

Таблица 7. Стъпални АЦП

структура (Pipeline Architecture),
съдържаща р-стъпала (от 2 до 4),
всяко от които е k-разреден бърз
АЦП (k също е 2 - 4). Действието й
се изяснява чрез блоковата схема на
фиг. 4.
Входното напрежение Ui се преобразува от стъпало 1 и се получават старшите k-разреда на изходното число М. На тях им съответства напрежение U1, като разликата UI - U1 се подава за преобразуване от второто стъпало. На неговия
изход са следващите k-разреда на М,
а съответстващото им напрежение е U2. По аналогичен начин разликата Ui - U 1 - U2 формира последните k-разреда. И тук голямото бързодействие прави практически задължителен паралелният изход за М,
който в не малко случаи е с двойна
скорост (Double Data rate, DDR). Специфична особеност е, че ENOB може
да се различава значително от n,
като стойността му намалява с
увеличаване на честотата fIN на
входното напрежение. Например
АЦП от ред 1 на табл. 7 има
ENOB=12,6 при fIN=9,7 MHz и 11,2 за
200 MHz.
Характерни примери за стъпални
АЦП с основните им параметри са
дадени в табл. 7. Особености са диференциалният вход (или входове) за
преобразуваните напрежения, сравнително тесните граници на малкото захранващо напрежение и голямата постояннотокова консумащия,
достигаща в някои модели до 6 W.
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Ï ð î è ç â î - n IN L (D N L ), FS , V
fC O N V , FP B W, M H z
ä è ò åë
LSB
(Â õî ä î â å ) M S P S (U R E F , V )
A n a lo g
± 3 (1 AD(ä9â2î6å9í-8) 0
Devices 16 0,5/+1,1) 0,7 (2äèô) 80 700 (0,993)
2 LTC2259I-16 TecLhinneoalor gy 16 ±3 (±0,5) 0,7 (1äèô) 1-80 800 (1,25)

¹

Ì î ä åë

4

MAX19517

M A X IM

10 ±0,25 (±0,2) 0,5 (1äèô)

a t io n a l
5 AD(Cä1â0îDåVí2) 00 SN
emicond. 10 ±0,3 (±0,17) 0,9 (2äèô)
7

ADC1410S

9 TSA1204 (äâ)
10 ADS5400

NXP

14

STM
TI

12 ±0,8 (±0,4) 0,7 (2äèô)
12 ±2 (±0,7) 0,7 (1äèô)

± 1 ,5 (± 0 ,5 ) 0 ,7 (1 ä è ô )

SNDN
UDD, V Ë î ã . í è â à è ë è
(I D D , m A ) (I D D , m A ) è í ò å ð ô å é ñ è
Äà (550) 1(,174-18,)9
CM OS
; DDRCMOS;
Äà (275) 1,(75-31),9 CMODSD
RLVDS
1
,
7
1
,
9
;
65-130 850 (1,25) Äà (650) 2,3-3,5
CM OS
1
,
7
1
,
9
2 0 0 9 0 0 (0 ,5 -1 )
CMOS; LVDS
(2 0 0 )
2
,
8
5
3
,
4
CM OS;
125
600
(210)
DDRLVDS
0,5-20 1000 (0,89)
2,25-2,7(48)
CM OS
1000
2100 (2)
3 ,3 ± 5 %
LVDS

Таблица 8. Основни приложения на ЦАП и АЦП
Ï ð è ëî æ å í è å
Àâòîìîáèëíà åëåêòðîíèêà
Óñòðîéñòâà ñ áàòåðèéíî çàõðàíâàíå
Áèòîâè åëåêòðîííè óñòðîéñòâà
Âèñîêî÷åñòîòíè ãåíåðàòîðè è ïðåäàâàòåëè
Âèäåîàïàðàòóðà
Àóäèîàïàðàòóðà
Èçìåðâàòåëíè óñòðîéñòâà
Èíäóñòðèàëíè ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå
Êîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà
Ìåäèöèíñêà àïàðàòóðà
Ïðîãðàìèðóåìè ãåíåðàòîðè íà òîê è íàïðåæåíèå
Ïðîãðàìèðóåìè ëîãè÷åñêè óñòðîéñòâà
Ñèñò åì è çà ñúá èð àíå íà äàííè
Òîêîçàõðàíâàíèÿ
Óïðàâëåíèÿ íà åëåêòðîäâèãàòåëè
Ôîòîâîëòàè÷íè ñèñòåìè
Ö èô ð î âà î á ð àá î ò êà íà ñèãíàëè
Ö èô ð î âè ïð èåì íè óñò ð î éñò âà

ÖÀÏ ñ ÖÀÏ ñ
À Ö Ï ñ ï î ñ ëå úïàëò î ê î â íàïðåæ . ÖDÀSÏ äîâàò åëíî ÀDÖSÏ ÁÀúÖðÏç è Ñíò
è ÀÖÏ
è ç õ î ä è ç õî ä
ïð èá ëèæ åíèå
l

l

l
l
l
l

l
l

l

Повечето АЦП имат отделни захранващи напрежения за аналоговата и
цифровата част, но в таблицата са
дадени само тези за аналоговата
част. Трябва да се отбележат и неголемите стойности на входното
напрежение, което при това влияе
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l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l

l

l

l

l
l

l

l

l
l

върху максималната fCONV – тя намалява с увеличаването му.

Приложения
Основните приложения на разгледаните в статията съвременни ЦАП
и АЦП са обобщени с табл. 8.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ –Â„ËÒÚ˙‡ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡,
ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ,
ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ π —239 Í‡ÚÓ ÎËˆÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ, ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙-
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Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
u ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
ã Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·Ë‚Ë Ò ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ã ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë:
ï≈ÎÂÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ï ÓÌÚÓÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
ï¿‰ıÂÁËˇ
ïƒÂ·ÂÎÓÏÂÚËˇ

„‡‡ÌˆËÓÌÂÌ ÒÂ‚ËÁ. œÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
ÒÍÎ‡‰ Ì‡ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË, ÂÎÂÏÂÌÚË Ë
‚˙ÁÎË Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

u À‡·Ó‡ÚÓËË Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡:
ã œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ã œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ã√‡Á‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
ãŒ‰Ó‡ÌÚÏÂÚË
u À‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ‚ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
u —˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡
‰Ó Í‡ÈÌË ÍÎËÂÌÚË Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á

u ƒÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÔÛÒÍ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡:
ã–Â„ÛÎ‡ÚÓÌÓ Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ã—ËÒÚÂÏË Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ Ë ËÁ‚˙Ì

ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ АД
Божурище 2227, ул. "Мура" 10
тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57
www.overgas-service.com
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ÙËÏÂÌ‡ ÒÚ‡ÚËˇ

ƒÂÌ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË ‚˙‚ ÙËÏ‡
’Ë‰‡Í ≈ŒŒƒ
Õ‡ 10 ˛ÌË Ú. „. ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇÚ ÓÙËÒ
Ì‡ ÙËÏ‡ ’Ë‰‡Í ≈ŒŒƒ Ó„‡ÌËÁË‡ ƒÂÌ
Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË. ÎËÂÌÚË Ë Ô‡ÚÌ¸ÓË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÓÚ —ÓÙËˇ Ë
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ËÏ‡ı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡Ú‡, ÎÓ„ËÒÚË˜Ì‡ Ë ÒÂ‚ËÁÌ‡ ·‡Á‡ ‚ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ·ËÁÌÂÒ
ˆÂÌÚ˙ »ÒÍ˙-fi„. —Â‰ ÓÙËˆË‡ÎÌËÚÂ
„ÓÒÚË Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·ˇı‡ –‡ÈÌı‡Ú
÷ËÏÂÏ‡Ì, Ú˙„Ó‚ÒÍÓ ‡Ú‡¯Â ÔË ¿‚ÒÚËÈÒÍÓÚÓ ÔÓÒÓÎÒÚ‚Ó, œÂ‰Ó √ÓÏÂÒ, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ’Ë‰‡Í ’Ë‰‡‚ÎËÍ, ¿‚ÒÚËˇ,
Ô‡ÚÌ¸ÓË ÓÚ –ÂÔÛ·ÎËÍ‡ Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÏÂ‰ËË ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÏÂÓÔËˇÚËÂÚÓ ÓÚ‰ÂÎ œÓ‰‡Ê·Ë Ì‡ ÙËÏ‡ ’Ë‰‡Í
≈ŒŒƒ ËÁÌÂÒÂ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Á‡ ÌÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÁÌ‡˜ËÏË ÔÓÂÍÚË, Â‡ÎËÁË‡ÌË Ò ÔÓ‰ÛÍÚË
ÓÚ „‡Ï‡Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ - ıË‰Ó‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË, ÙËÎÚË, Ï‡ÒÎÓÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË, ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡„Â„‡ÚË Ë ‰Û„Ë.
Нови серии филтърни агрегати
»ÌÊ. –‡‰ÓÒÎ‡‚ ƒÊÛÌ‰ÊÂ‚, ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ œÓ‰‡Ê·Ë «‡Ô‡‰Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÏÓ·ËÎÌËˇ ÙËÎÚË‡˘ ‡„Â„‡Ú OF7 Á‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ë ÙËÎÚË‡ÌÂ Ò ‰Â·ËÚ 15 l/min
Ë ‚„‡‰ÂÌ ÒÂÌÁÓ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ÍÎ‡Ò‡ Ì‡
˜ËÒÚÓÚ‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÓÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂËËÚÂ
ÙËÎÚ˙ÌË ‡„Â„‡ÚË OLF5/15, FAM Ë
TransformerCare Unit TCU. "»ÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ FAM Á‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, ‰Â„‡ÁË‡ÌÂ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÒÎ‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò Û‰‚ÓÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ‚
Ï‡ÒÎÓÚÓ. —Â‰ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡
‡„Â„‡Ú‡ Ò‡ ÌÓ‚Ë ÙËÎÚ˙ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË
MegaRheo, ÓÔÚËÏËÁË‡Ì‡ ‚‡ÍÛÛÏÌ‡ Í‡ÏÂ‡ Ò ‚„‡‰ÂÌ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ, „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ËÁ·Ó Ì‡ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ë ‰Û„Ë", Á‡ˇ‚Ë ËÌÊ. ƒÊÛÌ‰ÊÂ‚.
—Â‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ „‡Ï‡Ú‡ ÙËÎÚ˙ÌË ‡„Â„‡ÚË Ì‡ HYDAC ·Â
Ë ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡
Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÓÌ‡Ô˙ÎÌÂÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ˜ÂÁ

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰Â„‡ÁË‡ÌÂ, Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ë ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌÓÚÓ Ï‡ÒÎÓ
TransformerCare Unit TCU.
Модули за мониторинг на
флуиди HMG510 и HMG3000
¿ÍˆÂÌÚËÚÂ ‚ „‡Ï‡Ú‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
Ì‡ HYDAC ·ˇı‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ‚˙ıÛ ÏÓ‰ÛÎËÚÂ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë
HMG510 Ë HMG3000. "HMG510 ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÌ
ÛÂ‰, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË ‰‚‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ Ò Hydac Sensor Interface Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‰Â·ËÚ. ŒÒ‚ÂÌ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË, Í˙Ï ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÓ‰‚˙Á‚‡Ú Ë Ú‡ÍË‚‡ Á‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ, ÏÂı‡ÌË˜ÌË
ÔËÏÂÒË Ë ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÒÎÓÚÓ.
˙Ï ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÌ
ÛÂ‰ HMG3000 Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË ‰Ó ‰ÂÒÂÚ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎˇ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÂÌ ‚Ë‰. ŒÒ‚ÂÌ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‰Â·ËÚ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë Ó·ÓÓÚË,
ÒÂ ÔÓ‰‚˙Á‚‡Ú Ë Ú‡ÍË‚‡ Á‡ ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ, ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔËÏÂÒË Ë ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
Ï‡ÒÎÓÚÓ. HMG3000 Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ ÓÚ ÚÓÁË ‡Ì„ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÛÂ‰Ë Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË", ‰ÓÔ˙ÎÌË ËÌÊ. ƒÊÛÌ‰ÊÂ‚.
—ËÎÌÓ Á‡ÒÚ˙ÔÂÌË ·ˇı‡ Ë ËÁˆˇÎÓ ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë „ÛÔË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ HYDAC - ÔÎ‡ÒÚËÌÍÓ‚Ë, Á˙·ÌË Ë ‡ÍÒË‡ÎÌÓ-·ÛÚ‡ÎÌË ÔÓÏÔË,
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ë
ÍÎ‡Ô‡ÌË Á‡ ·ÎÓÍÓ‚ ÏÓÌÚ‡Ê, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò ˙˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‰Û„Ë.
Хидравлични агрегати и
акумулатори
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ ’Ë‰‡Í ≈ŒŒƒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡„Â„‡ÚË Ë ÒÚ‡ÌˆËË, ‡Á‡·ÓÚÂÌË

”‚‡Ê‡ÂÏË „-Ì ÃÂÚÓ‰ËÂ‚,
Í‡Í ·ËıÚÂ ÍÓÏÂÌÚË‡ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ƒ≈Õ Õ¿ Œ“¬Œ–≈Õ»“≈ ¬–¿“» - Í‡Í‚Ó Â ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Í‡ÚÓ
ˆˇÎÓ Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ’»ƒ¿ ≈ŒŒƒ Û Ì‡Ò?
–‡‰‚‡Ï ÒÂ, ˜Â ÔÓÒÚË„Ì‡ıÏÂ Ì‡¯ËÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌË ˆÂÎË
Ò ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ò˙·ËÚËÂ. “‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ Â Ô˙‚‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ
Ó„‡ÌËÁË‡ÏÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÏÂÓÔËˇÚËÂ. ÎËÂÌÚËÚÂ ÌË Ò‡ Ò‚ËÍÌ‡ÎË Ò ÂÊÂ„Ó‰ÌËÚÂ ÒÂÏËÌ‡Ë ÔÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡ ıË‰‡‚ÎËÍ‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ‡Ú‡ÍÚË‚- Красимир Методиев,
ÌË Í˙Ú˜ÂÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÌÓ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ÚÂ ÒÚ‡Ì‡ı‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡- управител на фирма
¯ÂÚÓ "ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó". ŒÚ‚ÓËıÏÂ ¯ËÓÍÓ ‚‡ÚËÚÂ Ì‡ "‰ÓÏ‡" ÒË, Á‡ ‰‡ ÒÂ Хидак ЕООД
Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ Ò ÌÓ‚ËÚÂ ÎËˆ‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡, ‰‡ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú ÓÚ·ÎËÁÓ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡, ‰‡
ÒÚ‡Ì‡Ú Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ Ë ‰‡ ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚‡Ú ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ ÌË
ÓÙËÒ, ÒÍÎ‡‰ Ë Ï‡ÒÎÂÌ‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ƒÂÌˇÚ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË ÌÂ ·Â
˜ËÒÚÓ ÙÓÏ‡ÎÂÌ ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÒÂ˘‡ ÏÂÊ‰Û ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ë ÍÎËÂÌÚ, ‡ ÒÚËÏÛÎ Á‡ ÒÍ˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ÔÓÏÂÊ‰Û ÌË Ë ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌËÚÂ ÌË Ô‡ÚÌ¸ÓÒÍË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-‰Ó·Â ÒÂ ÔÓÁÌ‡‚‡ÏÂ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ‡·ÓÚËÏ Á‡Â‰ÌÓ Ë Ì‡ÏË‡ÏÂ Ó·˘ Ô˙Ú ‚ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ.ŒÚÁ‚ÛÍ˙Ú ÓÚ ÔÓÚÂÍÎÓÚÓ Ò˙·ËÚËÂ ÌË
‰‡‚‡ ÔÓ‚Ó‰ ‰‡ ÒÏˇÚ‡ÏÂ, ˜Â ÚÓ Â Ô˙‚ÓÚÓ ÓÚ ÒÂËˇ Ú‡ÍË‚‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂÍ‡ ÍÎËÂÌÚË Ë
Ô‡ÚÌ¸ÓË Ì‡ ’»ƒ¿ ≈ŒŒƒ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡Ú ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÌË ÔÓÍ‡Ì‡.
◊ÂÁ ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ "»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛" ·ËıÏÂ ÊÂÎ‡ÎË ‰‡ ·Î‡„Ó‰‡ËÏ Ó˘Â ‚Â‰Ì˙Ê Ì‡
‚ÒË˜ÍË ÔÓÒÂÚËÚÂÎË Á‡ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Í˙Ï Ì‡¯ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË, Ë ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, Á‡
ÒÔÓ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÒËÏÔ‡ÚËË Í˙Ï ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡.
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Ë ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ. "’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Í‡ÍÚÓ ‚ ÌÓ‚Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË,
Ú‡Í‡ Ë ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ·‡Ì¯Ó‚Â Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ - ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡,
ıËÏËˇ Ë ÌÂÙÚÓıËÏËˇ, ı‡ÚËÂÌ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ˜ÂÌ‡ Ë ˆ‚ÂÚÌ‡ ÏÂÚ‡ÎÛ„Ëˇ, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ, Û‰Ó‰Ó·Ë‚ Ë
‰Û„Ë. √ÓÚÓ‚‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡ Ì‡ ÒÂËˇ ÓÚ ËÁÔËÚ‡ÌËˇ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. ◊ÂÁ Ì‡¯Ëˇ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ Ë
ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÏÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓ Ë ·˙ÁÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ", Á‡ˇ‚Ë ËÌÊ. «‚ÂÁ‰ÂÎËÌ
ŒÒÏ‡ÌÓ‚, ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ œÓ‰‡Ê·Ë ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
»ÌÊ. ƒËÏËÚ˙ »ÎËÂ‚, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ
œÓ‰‡Ê·Ë «‡Ô‡‰Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÂ‰ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË
Ì‡ HYDAC - ·‡ÎÓÌÌË, ÏÂÏ·‡ÌÌË Ë ·ÛÚ‡ÎÌË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌË ıË‰Ó‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ÒÚ‡ÌˆËË.
"‘ËÏ‡ HYDAC Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ıË‰Ó-ÔÌÂ‚ÏÓ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË. ŒÒ‚ÂÌ
„ÓÎˇÏÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ, ÌËÂ ÔÂ‰Î‡„‡ÏÂ
Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡
‚ÒˇÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ’Ë‰Ó‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡ Á‡‚Ó‰ÒÍË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ
ÔÓ DIN 55350 - 18, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔËÂÏ‡ÚÂÎÌ Ë ËÁÔËÚ‡ÌËˇ ÔÓ TU V, Lloyd's
Register of Shipping Ë ‰.", Á‡ˇ‚Ë ËÌÊ.
»ÎËÂ‚. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ ËÌÊ. »ÎËÂ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰Ó·ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 9723 Ì‡ ≈— Á‡ Ò˙‰Ó‚Â ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
“ÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡Ú‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ ·Â Á‡ÒÚ˙ÔÂÌ‡ ‚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ËÌÊ. —Ú‡ÌÍÓ ƒËÏËÚÓ‚, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚ
œÓ‰‡Ê·Ë ‚˙‚ ÙËÏ‡ ’Ë‰‡Í EŒŒƒ. œÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ ËÏ‡ı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ Ë Ò „‡Ï‡Ú‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Á‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ‚Ó‰Ë.
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·ˇı‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË Ì‡
ÒÂ‚ËÁÌË ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÒÎ‡ ‚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ë
Ï‡ÁËÎÌË ÒËÒÚÂÏË (ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔËÏÂÒË Ë ‚Î‡„ÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂ). Õ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ Ë ÒÂ‚ËÁÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰Ó‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË
(ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÂÁÂ‚ÌË ·‡ÎÓÌË, Ô˙ÎÌÂÌÂ Ò
‡ÁÓÚ, ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ).
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
Характеристики и монтажни схеми на хидравличните
разпределители

–

‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË (ıË‰ÓˆËÎËÌ‰Ë Ë ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË). «‡ ˆÂÎÚ‡ ÚÂ ÔÛÒÍ‡Ú, ÒÔË‡Ú Ë ËÁÏÂÌˇÚ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÙÎÛË‰ ‚
ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌËÚÂ Í˙Ï Úˇı Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ·Ó„‡ÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÔËÁÌ‡ˆË Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË. Õ‡ÔËÏÂ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
·Óˇ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë
(Í‡Ì‡ÎË, ÎËÌËË ËÎË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌË
Ô˙ÚË˘‡), Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ, ÚÂ ·Ë‚‡Ú 2-Ô˙ÚÌË, 3Ô˙ÚÌË, 4-Ô˙ÚÌË Ë Ú. Ì. —ÔÓÂ‰ ·Óˇ
Ì‡ ÔÓÁËˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ Á‡ÂÏ‡ Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú 2ÔÓÁËˆËÓÌÌË, 3-ÔÓÁËˆËÓÌÌË Ë ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË. ÿËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ËÏ‡Ú ÔÎÛÌ-
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ÊÂÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË (spool
valves). «‡ ÌˇÍÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙Úˇ˘Ë
(rotary valves) Ë ÒÂ‰ÎÓ‚Ë (poppet
valves) ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË.

Обозначение на
хидравличните
разпределители
√‡ÙË˜ÌËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Ò‡ ËÌÚÛËÚË‚ÌË. “Â
ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÚˇıÌ‡Ú‡
ÙÛÌÍˆËˇ, Í‡ÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÙËÁË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. —ËÏ‚ÓÎËÚÂ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË Ë ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË. —˙ÒÚÓˇÚ ÒÂ ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÓÈ
‰ÓÔÂÌË Í‚‡‰‡ÚË, ‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Â‰Ì‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ
ÔÓÁËˆËË. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÚÂÁË Í‚‡‰‡ÚË Ò‡ ÓÁÌ‡˜ÂÌË „‡ÙË˜ÌÓ ÔÓÒÓÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ ËÎË ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡
Ú‡ÍÓ‚‡. –‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË ÏÓ-

„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ò ·ÛÍ‚ËÚÂ ìaî, ìbî , ìcî Ë Ú. Ì., ‡
Ò ì0î ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ (ÌÂÛÚ‡ÎÌ‡) ÔÓÁËˆËˇ ÔË ÚË- Ë ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË.
—˙Í‡ÚÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ
ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú Ò ‰‚Â ˆËÙË, Í‡ÚÓ
Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÍ‡Á‚‡ ·Óˇ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, ‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ·Óˇ Ì‡ ÔÓÁËˆËËÚÂ. Õ‡È-ÔÓÒÚÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Â 2/2-‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Â
Ò‡ÏÓ Ò ‰‚‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë ‰‚Â ÔÓÁËˆËË (Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ë
ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ). Õ‡ÔËÏÂ,
ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ 4/2-‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ÒÂ
ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ 4-Ô˙ÚÂÌ, 2-ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, Ú. Â. Ò‚˙Á‡Ì Â Ò
˜ÂÚËË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë ËÏ‡ ‰‚Â
ÔÓÁËˆËË.

Основни характеристики
на разпределителите
ŒÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ú‡ ËÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. œË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Ò‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚËÚÂ. œË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë Ï‡„ÌËÚË ‚ÂÏÂÚÓ
Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ 40 - 80
ms, ‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Â 20
- 60 ms. ¡˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ï‡„ÌËÚË Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ. “Â ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Á‡ ÓÍÓÎÓ 5 - 25 ms.

Фиг. 2.
Фиг. 1.

Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ.
«‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ‰Â·ËÚ, ÙË„.
1, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓıÓ‰ÌËÚÂ ÒÂ˜ÂÌËˇ Ë ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
Í‡Ì‡ÎËÚÂ. ƒ‡‚‡Ú ÒÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ‚˙ÁÍ‡: –-¿,
–-¬, ¿-“ Ë Ú. Ì.
œÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Â
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇÚ ‰Â·ËÚ
ÔË ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ƒÂ·ËÚ˙Ú
ÔÂÁ Â‰ËÌ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ‰Ó Â‰Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
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Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÒÎÂ‰ ÍÓˇÚÓ
ÚÓÈ ‚Â˜Â ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‡‰Ë „ÓÎÂÏËÚÂ ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÒËÎË. œÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓıÓ‰ÌËÚÂ ÒÂ˜ÂÌËˇ, ‚Ë‰‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ (ÔË ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÎËˇÌËÂ ÓÍ‡Á‚‡ ‚Ë‰˙Ú
Ì‡ Ï‡„ÌËÚ‡), ÒıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ë ‰. œËÏÂÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡ ÙË„. 2. ¬ËÊ‰‡ ÒÂ,
˜Â ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇÚ ÔÓ ÒıÂÏ‡ 1 ËÏ‡
‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
¡˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ (‚ÂÏÂÚÓ Á‡
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ) ‚ÎËˇÂ ÔˇÍÓ ‚˙ıÛ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡-

Монтажни изпълнения на
хидравличните клапани
“˙·ÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ. œË
ÚÂÁË ÍÎ‡Ô‡ÌË, ‚ÒË˜ÍË ËÁ‚Ó‰Ë Á‡‚˙¯‚‡Ú Ò ÂÁ·‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÔË ÏÓÌÚ‡Ê ÒÂ Ì‡‚Ë‚‡Ú ˘ÛˆÂË. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ÎÂÒÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê. »Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ, Ò‡ÏÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Ì‡ Ï‡Î˙Í ·ÓÈ ÂÎÂÏÂÌÚË.
œË ÒÎÓÊÌË ÒËÒÚÂÏË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÚ‡‚‡ Ó·ÂÏËÒÚ‡, Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Â ÚÛ‰ÓÂÏÍ‡, Í‡ÚÓ ˜ÂÒÚÓ
ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê Ë Ì‡ ‰Û„Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ‡‰Ë ÌÂ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ÌˇÍÓË Ú˙·ÌË
‚˙ÁÍË.
¡‡ÚÂËÈÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ. “ÓÁË Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ,
ÙË„. 3, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÍÎ‡Ô‡ÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙Ê‡Ú ·ÂÁ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë ÏÂÊ‰Û
Úˇı. ¬ÒÂÍË ÍÎ‡Ô‡Ì 2
ËÏ‡ ÔÓ ‰‚Â ÛÒÔÓÂ‰ÌË
ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò˙Ò Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ ÍÎ‡Ô‡ÌË. ¬ ÚÂÁË Фиг. 3.
ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò‡ ËÁ‚Â‰ÂÌË
Ó·˘ËÚÂ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í‡Ì‡ÎË, Ì‡ÔËÏÂ ÔË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ - Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇÚ Ë ‚˙˘‡˘ËˇÚ
Í‡Ì‡Î. ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ÒÂ Â‡ÎËÁË‡
Ò Œ-Ô˙ÒÚÂÌË. Î‡Ô‡ÌËÚÂ ÒÂ ÒÚˇ„‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ò
‰˙Î„Ë ¯ÔËÎÍË ËÎË ‚ËÌÚÓ‚Â 4, ÏÂÊ‰Û ‰‚‡ Í‡Ô‡Í‡ 1 Ë 3,
‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ÂÁ·Ó‚ËÚÂ ÓÚ‚ÓË Á‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇ Ë ‚˙˘‡˘Ëˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰. ŒÚ‰ÂÎÌÓ, Í˙Ï ‚ÒÂÍË ÍÎ‡Ô‡Ì ËÏ‡ ÂÁ·Ó‚Ë ÓÚ‚ÓË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. “Ó‚‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ „Î‡‚ÌÓ Á‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË ‚ ÏÓ·ËÎÌË Ï‡¯ËÌË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ò‡ ÚÛ‰ÓÂÏÍ‡Ú‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ÔÓÔÛÒÍË ÔË ‡ÁÚˇ„‡ÌÂ Ì‡ ‰˙Î„ËÚÂ ¯ÔËÎÍË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.
œËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ‚˙ıÛ ÔÎÓ˜‡. ˙Ï ÚÂÁË ÍÎ‡Ô‡ÌË ÌÂ
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, ‡ ‚ÒË˜ÍËÚÂ ËÏ Í‡Ì‡ÎË ÒÂ
ËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ‚ Â‰Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡. — Ú‡ÁË
ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡ ÍÎ‡Ô‡ÌËÚÂ ˜ÂÁ ·ÓÎÚÓ‚Â ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú ‚˙ıÛ
ÔÎÓ˜‡, Ì‡Ë˜‡Ì‡
ÓÒÌÓ‚Ì‡, ‰ÓÎÌ‡,
ËÎË ÔÓ‰ÎÓÊÌ‡,
Í˙Ï ÍÓˇÚÓ Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ú˙Фиг. 4.
·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ. “‡ÍË‚‡ Ò‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ
Ì‡
ÙË„. 4 Ë 5. œËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ
‡ÁÏÂË Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌËÚÂ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÎÓ˜Ë Ò‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË, ÍÓÂÚÓ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÎÂÒÌ‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡
Фиг. 5.
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Â
ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ Í‡ÚÓ Â‰ËÌË˜Ì‡ (Ò‡ÏÓ Á‡ Â‰ËÌ ÍÎ‡Ô‡Ì), Í‡ÚÓ
ÔÎÓ˜‡ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ Â‰Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ‚ÂË„‡ ËÎË Í‡ÚÓ ÔÎÓ˜‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙ÊÂ Í˙Ï ‰Û„Ë ÔÎÓ˜Ë Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
ÃÓ‰ÛÎÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ. — Ó„ÎÂ‰ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ì‡ ·Óˇ Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË

40

юли-август 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

Фиг. 7.
Фиг. 8.

Фиг. 6.

ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚˙‚ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ë Ì‡‰Î˙ÊÌÓ.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
ÔÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÍÎ‡Ô‡ÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ Â‰ËÌ ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ ‰‡ ÒÂ
Ò‚˙Ê‡Ú ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ‚˙ıÛ Â‰Ì‡
ÔÎÓ˜‡ - ÙË„. 6. ƒÓÒÂÎËÚÂ, Ó·‡ÚÌËÚÂ ÍÎ‡Ô‡ÌË, Â„ÛÎ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ Ë ‚ÒË˜ÍË ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ, ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
Ò ‰‚Â ÛÒÔÓÂ‰ÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁ‚Â‰ÂÌË ˜ÂÚËËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË
Í‡Ì‡Î‡ ¿, ¬, – Ë “, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ ıË‰Ó‰‚Ë„‡-
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ÚÂÎ. ¬ÒË˜ÍË ÍÎ‡Ô‡ÌË ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú
Â‰ËÌ Ì‡‰ ‰Û„, Í‡ÚÓ Ì‡È-ÓÚ„ÓÂ Ì‡
ÍÓÎÓÌ‡Ú‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇÚ. «‡ÍÂÔ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡
Ò Û‰˙ÎÊÂÌË ·ÓÎÚÓ‚Â, ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ë
ÔÂÁ ‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
«‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÔÓ ‰˙ÎÊËÌ‡,
ÙË„. 7, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÎÓ˜Ë Ò ÚË ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡‚ÌËÌË. ¬˙ıÛ
Â‰Ì‡Ú‡ ‡‚ÌËÌ‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú ËÎË ˆˇÎ‡ ÍÓÎÓÌ‡ ÓÚ ÍÎ‡Ô‡ÌË, ‡ Ò ‰Û„ËÚÂ ‰‚Â ÛÒÔÓÂ‰ÌË
ÔÓ‚˙ıÌËÌË ÔÎÓ˜ËÚÂ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú
ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË. “‡Í‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰Ë Â‰Ì‡ ÒÎÓÊÌ‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Ï‡Î˙Í Ó·ÂÏ.

¡ÎÓÍÓ‚ ÏÓÌÚ‡Ê. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ˜ÂÁ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ „ÓÎˇÏ‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ. «‡ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ÒÂ ÍÓÌÒÚÛË‡ ·ÎÓÍ, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÙË„. 8. “Â ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ˜ÂÁ Â‰Ëˆ‡ ÓÚ‚ÓË, ÔÓ·ËÚË
‚ ·ÎÓÍ‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ ÚÂÁË ·ÎÓÍÓ‚Â
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÎ‡Ô‡ÌË Á‡ Ô‡ÚÓÌÌÓ
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ 1. “Ó‚‡ Ò‡ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ·ÂÁ
‚˙Ì¯ÂÌ ÍÓÔÛÒ Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË Ô˙ÒÚÂÌË ÒÂ ‚„‡Ê‰‡Ú ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ „ÌÂÁ‰‡ 2 Ì‡
·ÎÓÍ‡.
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ÓË„Ë‡ÌÂ
Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡
Активи и пасивни схеми за компенсация

¬

ролята на пасивни устройства
се използват главно два вида коректори - диодно-кондензаторни схеми
и последователен контур.
Диодно-кондензаторни схеми
(т.нар valley fill). Схема на такъв коректор е показана на фигура 1a. В лявата част на схемата е захранващата мрежа, а в дясната - захранваното устройство. Времето на провеждане на диодите от изправителния
мост се удължава, защото кондензаторите се зареждат, свързани последователно, а се разреждат - свързани в паралел, от допълнителните
диоди. На същата фигура (1б) може
да се види и осцилограма на тока в
мрежата при този вид компенсиране. Недостатък са безтоковите паузи, пикът в средата на полупериода
и пониженото напрежение на постояннотоковите шини. Възможно е да
се постигне фактор на мощността
от порядъка на 0,7.
Последователен индуктор. При
този начин на коригиране се поставя обикновена индуктивност на входа на изправителя. Ако индуктивността е голяма, то тя запасява достатъчно енергия, за да поддържа
диодите от изправителния мост в
провеждащо състояние за по-дълго
време (дори за цял полупериод). Така
се намаляват хармониците на тока.
Твърде често задачата на индуктивността е да „премести“ изделието
от клас D в клас А (фигура 2).
В практическите условия бобините са тежки и обемисти. Стойностите на индуктивността трябва да
са относително големи тъй като
работят на ниска мрежова честота.
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Например, за да се изпълнят ограниченията на стандарта за клас А по
отношение на 100 W импулсно захранване, е необходима индуктивност
от 82 mH. Това означава, че индуктивността ще е най-обемистият
елемент в захранването. Освен увеличаване на обема, дроселите водят
и до увеличени загуби, заради активното си съпротивление. Съществува риск от резонанс с филтриращия
кондензатор и е възможен сериозен
спад на напрежението върху индуктивното съпротивление, водещ до
понижено напрежение на постояннотоковите шини.
Характерен за индуктивните схеми е още един специфичен проблем.
При промяна на консумираната от
устройството мощност се изменя
ефективността на бобината (в
смисъл способността й да работи
като филтър). Ако дадена индуктивност работи отлично, когато импулсното захранване консумира 200 W,
т.е. покриват се изискванията на
стандарта, то когато консумацията
е само 30 W, токът през бобината,
а следователно и запасената в нея

a

б

Фиг. 1.

енергия не е достатъчна, за да удължи достатъчно времето на пропускане на диодите от изправителния
мост. Това означава, че филтриращата й способност е намаляла сериозно. Разбира се, възможно е индуктивността да се изчисли така, че да
работи при 30 W, но това е много
неизгодно, защото се получават огромни бобини, които трябва да из-

Фиг. 2. Криви на напрежението и тока при отсъствие (вляво) и при наличие на
индуктор (дясно). Вижда се, че кривата на тока при наличие на индуктор не се
вписва в обвивната крива за клас D, което причислява устройството към клас
А. Това е изгодно при малки мощности.
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Фиг. 3. Бобина
от тип swing
choke.

Фиг. 4.

държат продължително време големия номинален ток. Сред възможните решения на описания проблем е
използването на бобини с променливо насищане („swing chokes“).
Скица на подобна бобина може да
се види на фигура 3. Въздушната
междина в дросела не е постоянна
за цялото сечение на магнитопровода, тъй като един от полюсите му
е скосен. По такъв начин при малък
ток, целият магнитопровод е ненаситен и индуктивността е голяма.
При увеличаване на тока започва да
се насища първо върхът на скосената част, което е равносилно на увеличаване на въздушната междина, а
оттам намалява и индуктивността. Възможно е да се смята, че с изменение на тока се изменя и въздушната междина от минимум до максимум. Такива бобини се смятат за
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най-изгодния начин на коригиране на
фактора на мощността при импулсни захранвания с мощност до около 300 W.

Активни схеми за
коригиране
Сред активните схеми са т.нар.
нискочестотни коректори на фактора на мощността. Коректори от
този тип са ефективни за мощности до около 1000 W. Топологията на
схемата, както и кривите на напрежението и тока могат да се видят
на фиг. 4.
При тези схеми ключът трябва да
е с двупосочна проводимост и се
включва веднъж на полупериод, и то
в неговото начало. Ключът се изключва след фиксиран кратък интервал
от време или според по-сложен алгоритъм, следящ напрежението на по-

стояннотоковите шини. При включване на ключа, токът във входната
индуктивност нараства приблизително по линеен закон. При изключване на ключа, ЕДН на самоиндукция
на индуктивността се добавя към
напрежението на мрежата и по този
начин принуждава диодите от изправителния мост да провеждат подълго време, което се отразява в
подобрена крива на тока. Напрежението на постояннотоковите шини
е по-високо от мрежовото – обикновено около 400 V.
Практическа реализация на тази
топология се получава при замяна на
два от диодите в изправителния
мост с MOSFET транзистори (или с
други транзистори с обратен диод),
както е показано на фиг. 5. Индуктивностите са две – разположени на
всеки извод, свързващ изправителя
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Фиг. 5. Практическа реализация на нискочестотен активен коректор на фактора на мощността.

със захранващата мрежа. При означената полярност би
трябвало да провеждат диода D1 и обратния диод на S2.
Включването на транзистора S1 за кратко в началото
на полупериода ще даде входа на късо през входната индуктивност или ще се получи точно ефектът на двупосочния ключ от предната графика. През следващия полупериод ролите на S1 и S2 се сменят.
Предимства на схемата са ниските електромагнитни смущения, по-малкият индуктор в сравнение с пасивната схема, по-високата надеждност и ефективност в
сравнение с високочестотните активни схеми. Размерът и цената на индуктора правят схемата неизгодна при мощности над 1 кW.

Високочестотни схеми на коригиране
Активните схемни решения работят на принципа на
импулсните захранвания. Състоят се от индуктивност
L, разделящ диод D, превключващ транзистор T, входен
кондензатор Cin и изходен кондензатор Cout. Cin има
малка стойност, например стотици нанофаради. Cout е
с голяма стойност – от десетки до хиляди микрофаради.
Принципна схема на силовата част на типичен високочестотен коректор на фактора на мощността е показана на фиг. 6, а на фиг. 7 са показани схемни решения,
реализиращи същия принцип на работа, но изпълнени като
различни типове преобразуватели (схемата от фиг. 6
съвпада с тази от фиг. 7а.
Целта е да се измени консумираният от мрежата ток.
Когато изходният кондензатор Cout има напрежение, повисоко от мрежовото (следователно не черпи ток), ток
се консумира от индуктора L (постига се с подходящо
включване на транзистора Т). След това запасената в
индуктора енергия се използва за зареждане на кондензатора Cout. Чрез подходящо запушване и отпушване на
ключовия транзистор Т се формира кривата на входния
ток. Разделителният диод D блокира действието на
кондензатора Cout. Когато напрежението върху кондензатора е по-високо от мрежовото, диодът D е запушен
и щом транзисторът Т е включен ток може да протича
по веригата – захранваща мрежа (Vin), индуктор (L) и
транзистор (T). Най-често използвана е схема 7а. Основните предимства на схемата са добрата корекция, сравнително малкият индуктор, простият драйвер за ключовия транзистор, възможността да се регулира изходното напрежение (но винаги Vout>Vin). Реална осцилограма
на входния ток, входното напрежение, изходния ток и
изходното напрежение е показана на фиг. 8. Вижда се, че
кривата на входния ток е близка до синусоидалната,
фазовата разлика между входните ток и напрежение е
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a

Фиг. 6. Блокова схема на импулсно захранване с корекция на фактора на мощността. Появяват се по-силно изразени съставки на тока с висока честота
и нискочестотният филтър трябва да е съответно преизчислен.

нула, но върху кривата на тока са насложени хармоници с висока честота. Това са високочестотни съставки, предизвикани от широчинно-импулсната модулация на транзистора
(обикновено с честота от порядъка
на 40 - 200 kHz).
Ценно предимство на устройствата с коректор на фактора на
мощността от този тип е възможността им да регулират напрежението на постояннотоковите шини.
Обикновено това напрежение може
да се поддържа равно на около 400 V,
при много голям интервал на изменение на ефективната стойност на
захранващото напрежение - от 85 до
250 V.

PF контролери
На практика всички големи производители на чипове предлагат специализирани интегрални схеми, осигуряващи управлението на силовите
транзистори в коректорите на фактора на мощността. Тези интегрални схеми се наричат PF контролери.
Ключовият транзистор се управлява с широчинно-импулсна модулация
(ШИМ). Сигналът за управлението му
се изработва на база следене на няколко величини:
l Нивото на изходното напрежение
Vout;
l Моментната стойност на входното мрежово напрежение (т.е. необходима е синусоида, по която да се

б

в
Фиг. 7. Основни топологии на активни схеми за компенсиране на фактора на мощността.

- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН
- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели
- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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Фиг. 8. Осцилограми на изходния
ток, входния ток, входното напрежение, изходното напрежение на
PFC, реализиран с контролер L6561,
работещ на 120 V, 60 Hz.

настрои консумираният ток, за да
бъде и той синусоидален);
l Моментната стойност на входното напрежение носи и информация
за момента на преминаване на тока
през нула.
Моментната стойност на входното напрежение се използва, за да
се формира синусоидът. Съществуват схемни решения с контролери с
общо предназначение, в които синусоидата се формира програмно, а се
следи само моментът на преминаване на мрежовото напрежение през
нулата. По този начин се извършва
синхронизация. Без значение кой подход се използва, се получава полусинусоида с определена амплитуда.

Основните елементи на
контролер за компенсиране фактора на мощността
са илюстрирани с фиг. 9. Контролерът се състои от PI регулатор
(пропорционално-интегрален), умножител и компаратор. Илюстрирани
са и сигналите на входовете и изходите на отделните блокове.
Сигнал, пропорционален на изходното напрежение Vout, се подава на входа на регулатор. Регулаторът може
да е P (пропорционален) или по-добре
PI (пропорционално-интегрален). Той
също може да е софтуерно реализиран или изпълнен с аналогови средства. На входа на регулатора постъпва разликата между текущата
стойност на изходното напрежение
и фиксираното напрежение, което
задава необходимата стойност. Например, ако е необходимо изходното
напрежение да е 400 V, то Vref трябва да е 400 V и на входа на PI регулатора да постъпва „грешката“ – с
колко изходното напрежение Vout се
различава от 400 V. Разбира се, подобни високи референтни напрежения
са изключително неудобни. Затова се
използват ниски референтни напре-
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Фиг. 9. Основни елементи на PFC контролер и диаграми на сигналите на входовете и изходите на тези елементи.

жения (от порядъка на 2.5 - 5 V) и те
се сравняват с малко напрежение,
пропорционално на изходното. Найлесният начин за получаване на малко
пропорционално напрежение е да се
използва делител с високоомни активни съпротивления. Сигналът на изхода на регулатора се използва за мащабиране на полусинусоидите, които
са пропорционални на мрежовото напрежение. Когато Vout е голямо се понижава амплитудата на полусинусоидата и обратно. По този начин се
поддържа почти постоянно напрежение, вариращо в определени малки
граници (виж най-горната крива на
фиг. 8). На практика това се реализира, като „грешката“ между Vout и Vref
от регулатора се използва като множител, по който се умножава сигналът, пропорционален на мрежовото
напрежение. Резултатът е полусинусоида с фиксирано начало, точна честота и променлива амплитуда, отговаряща на желания ток.
Ако Vout = Vref коефициентът на
изхода на регулатора е равен на 1.
Когато Vout < Vref на изхода на регулатора се появява коефициент, поголям от 1. Когато Vout > Vref на
изхода на регулатора се появява коефициент, по-малък от 1. Може да се
смята, че входната синусоида се
умножава по отношението Vref/
Vout. На изхода на умножителя се
получава полусиносуида, която е във
фаза с мрежовото напрежение и е с
променлива амплитуда. Тази полусинусоида е задание за тока. Формата
му трябва да е максимално близка до
нея, което гарантира PF→1.
Последният сигнал (полусинусоида
с променлива амплитуда) се сравня-

ва посредством компаратор с действителния ток, протичащ през
индуктора L. Пресечните точки на
двата сигнала определят параметрите на широчинно-импулсната модулация (ШИМ), с които се управлява
ключовият транзистор Т.
Когато токът I е по-малък от задаващата полусинусоида, на изхода на
компаратора има високо ниво, което
се подава на гейта на транзистора,
следователно го отпушва. Щом транзисторът е отпушен, токът през
него започва да расте. По принцип
това е ток през индуктивност, защото протича по веригата Vin-L-T.
Такъв ток нараства експоненциално
с времеконстанта RL (R е неизбежното съпротивление на свързващите
проводници). Времето, през което Т
е отпушен, обаче, е много по-малко от
тази времеконстанта. Затова може
да се смята, че за този малък интервал, токът нараства по линеен закон.
Щом токът надвиши задаващия сигнал (полусинусоидата с променлива
амплитуда), компараторът обръща
изхода си. Изходът му става с ниско
ниво и запушва транзистора Т. Запушването не е мигновено, а за някакво крайно време. През това време
токът намалява по приблизително линеен закон. През този интервал запасената в индуктора енергия зарежда
кондензатора Сout. Щом големината
на тока се понижи под задаващия
сигнал, транзисторът се отпушва
отново и цикълът се повтаря. По
описания начин се получава ШИМ с
променлива честота и променлив
коефициент на запълване.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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Œ¡Œ ¡≈““≈–Ã¿ÕÕ » √ŒÀ≈Ã»“≈
œ–Œ≈ “» Õ¿ ¡⁄À√¿–»fl
Ñåðèÿòà ïóáëèêàöèè íà ÎÁÎ Áåòòåðìàíí çà åìáëåìàòè÷íè ïðîåêòè â íîâèÿ îáëèê íà Áúëãàðèÿ ïðîäúëæàâà ñ íîâ ùðèõ îò òúðãîâñêîòî ëèöå íà
ãð. Âàðíà. Íà ôîíà íà ãîëåìèÿ áðîé îáåêòè â Ìîðñêàòà ñòîëèöà, ñòàíàëè âå÷å ïîïóëÿðíè êàòî "ìîëîâå", ãîëÿìî ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà èíâåñòèòîðèòå â ÷èñòî ìàðêåòèíãîâî îòíîøåíèå, êàêòî è çà èçïúëíèòåëèòå â òåõíè÷åñêà è èíæåíåðèíãîâà íàñîêà ñå îêàçà èçãðàæäàíåòî íà ïîðåäíèÿ
öåíòúð çà ïàçàðóâàíå è ïðåêàðâàíå íà ñâîáîäíîòî âðåìå.

"√‡Ì‰ ÃÓÎ" ¬‡Ì‡
Œ˘Â Â‰ËÌ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙ Ì‡ÏÂË Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ ÔÂÈÁ‡Ê‡ Ì‡
„‡‰ ¬‡Ì‡. —‚ÓËÚÂ ÔÂÚÂÌˆËË
ÚÓÈ Á‡ˇ‚ˇ‚‡ Ó˘Â Ò Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÒË - "√‡Ì‰ ÃÓÎ". » ˘Ó ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ‡ÁÏÂË, ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ë ‚ËÒÓÚ‡
Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÚÓ ÚÓÈ
Á‡ÒÎÛÊ‡‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ì‡Á‚‡ÌËÂÚÓ ÒË.
–‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ‚ÂÏÂ Â ‰‡ ÒÂ
ÛÚ‚˙‰Ë Í‡ÚÓ Ú‡Í˙‚ Ë ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ
‰Û„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ.
‡ÍÚÓ Ë ‚ ‰Û„ËÚÂ ÁÌ‡˜ËÏË Á‡
„‡‰‡ Ó·ÂÍÚË, Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜Ë Ë ÚÛÍ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ Ë ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ
ËÏÂ ‚ ·‡Ì¯‡. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ ‚ ˜‡ÒÚ
"ÂÎÂÍÚÓ" Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Â "¿ÌËÓÌ 2 ¿Ã"
ŒŒƒ. ‘ËÏ‡Ú‡ Â ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÂÌ
Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ Ë
ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡È‚ÂÓˇÚÌÓ Â ·ËÎ ÔÓ-ÒÍÓÓ ÎÓ„Ë˜ÂÌ,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÓÒÔÓ‚‡Ì.
¬ "√‡Ì‰ ÃÓÎ" "¿ÌËÓÌ 2 ¿Ã" Á‡ÎÓÊË Á‡ ÔÓÂ‰ÂÌ Ô˙Ú Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌËˇ
ÏÓÌÚ‡Ê, ·˙ÁÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ - ÌÂËÁÏÂÌÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ‚˙‚ ‚ÒÂÍË
ÔÓÂÍÚ Ò ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ ÔÂÒÚËÊ.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ÀÓÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ËÒÓÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ì‡ „‡‰‡ - ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË ˆÂÌÚ˙ Ë ‰ÂÒÚËÌ‡ˆËˇ Á‡
ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÓÚ ÏÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚË - Ì‡ÎÓÊËı‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂı‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ò‡ÏÓ Ò ÔÓ‰ÛÍˆËˇ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘‡
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÌÓÏË Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. "¬ÒË˜ÍË ÚÂÁË
Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÚ‡Ì‡ı‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË
Á‡ ÔÓÂ‰ÂÌ Ô˙Ú ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
‰ÂÈÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ë ÎÓˇÎÌÓÚÓ
Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Í‡ÚÓ Í‡·ÂÎÌË ÒÍ‡Ë, ÔÓ‰Ó‚Ë Ë ÔÓ‰ÔÓ‰Ó‚Ë ÒËÒÚÂÏË, ¯ËÓÍ Ì‡·Ó ÓÚ ÍÂÔÂÊÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚÂ
Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚÌË ÒËÒÚÂÏË. ¬
"√‡Ì‰ ÃÓÎ" Ó˘Â ÓÚ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ÔÂÁ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ,
Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ë ‰Ó Ò‡ÏÓÚÓ ÏÛ
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡Â‰Ëı‡ Ò‚ÓËÚÂ
ËÏÂÌ‡ Ì‡È-ÂÌÓÏË‡ÌË Ï‡ÍË
ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ Ô‡Á‡, Â‰Ì‡ ÓÚ
ÍÓËÚÓ Â ‰ÓÍ‡Á‡Î‡Ú‡ ÒÂ ‚ „Ó‰ËÌËÚÂ "Œ¡Œ". “Ó‚‡ Â ÏˇÒÚÓ Ò‡ÏÓ
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Á‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚË, Í‡Í‚ËÚÓ
ÓÚÌÓ‚Ó ÓÚÍËıÏÂ ‚ ÎËˆÂÚÓ Ì‡
Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ¡˙Î„‡Ëˇ. ÀÓ„ËÒÚË˜ÌÓÚÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏÓ˘, ·˙ÁËÚÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓ‰ÍÂÔ‡, ÍÓËÚÓ ÂÍËÔËÚÂ ‚˙‚ ¬‡Ì‡ Ë —ÓÙËˇ
ÌË ÓÍ‡Á‡ı‡, Ò‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÔËÓËÚÂÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡ ‰‡
ËÁÚ˙ÍÌ‡ ÔÓ ÚÓÁË ÔÓ‚Ó‰."
“Ó‚‡ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡
„-Ì ƒËÏËÚ˙ ‘ÂÚ‚‡‰ÊËÂ‚, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ "¿ÌËÓÌ 2 ¿Ã" ŒŒƒ, ÍÓËÚÓ
ÚÓÈ ÒÔÓ‰ÂÎˇ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡
Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ¡˙Î„‡Ëˇ ÂÙÂÂÌˆËˇ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ë ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
”ÒÍÓÂÌËˇÚ ‚ Ô˙ÚË ÏÓÌÚ‡Ê, ‚ËÒÓÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡, ¯ËÓÍËˇÚ Ì‡·Ó ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, ‰Ó·‡Ú‡ ÎÓ„ËÒÚË˜Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙‚
‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ò Â¯‡‚‡˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡Ú‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÂÍÚ ÓÚ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ Ï‡˘‡·. ¿ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ‚‡ Â Â‰ËÌ
ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔËÓËÚÂÚË Ì‡ Ï‡Í‡Ú‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ.
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ÓËÓÎËÒÓ‚Ë
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Осигуряват висока точност на измерване на масовия разход

—

уровинните и продуктовите потоци в дадено производствено предприятие може да се разделят на входни (суровини за преработване), вътрешноцехови, междуцехови и изходни
(продукция за пазара). Все по-високите изисквания към качеството на
измерване на разхода за търговско
отчитане водят до необходимост
от подмяна на остарелите прибори
с по-съвременни модели. При това
новите уреди трябва да отговарят
и на редица качествени показатели,
сред които възможност да измерват
масов разход, плътност, температура, да поддържат компютърен интерфейс, да предлагат удобство при
монтаж и експлоатация и др.
Измервателните прибори, отговарящи на тези изисквания, използват метода на пряко измерване на
масата на продукта. Такъв прибор е
кориолисовият масов разходомер.
Той осигурява по-висока точност от
всички останали разходомери и
превъзхожда по някои критерии
обемните разходомери. На първо
място сред тях е прякото измерване на масовия разход. Това е особено важно в химическата промишленост, където е необходимо точно
отчитане на течностите. При измерване на масов разход отпада необходимостта от превръщане на
обемния разход в масов чрез допълнителни измервания и математически изчисления.

Общи сведения
за кориолисовите
разходомери
Кориолисовите разходомери измерват масовия разход чрез осигуряване на условия на движение на
флуида, при които се поражда кориолисова инерционна сила. За да изяс-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

ним същността на кориолисовата
сила, нека разгледаме следния пример (фиг.1): - еластична тръба, през
която се движи течност със скорост V, се върти около дадена ос с
ъглова скорост ω. Под въздействието на линейната и ъглова скорост,
тръбата се огъва.
Ако едно тяло с маса М е разположено върху въртящ се диск (фиг. 2) и
се движи от центъра към периферията му, то променя пътя си под
въздействието на кориолисовата
сила Fc, перпендикулярна на скоростта V. За да измине радиално найкраткия път, върху тялото трябва
да се приложи противодействаща
сила Fr, която e противоположна на
Fc.
Кориолисова инерционна сила възниква тогава, когато са изпълнени
следните две условия:
l Неинерциалната отправна система К’ се върти (ω≠0);
l Материалната точка се движи
спрямо неинерциалната отправна
система (Vr≠0). Тази сила се изразява
с формулата Fc = -m.ac. Но тъй като
ac = 2ωVr, за кориолисовата сила се
получава Fc = -2mωVr, където m е
масата на движещо се тяло, kg; ω ъглова скорост на тялото, rad/s; Vr –
радиална скорост на тялото, m/s; ac
– кориолисово ускорение, m/s2.
Кориолисовата сила е перпендикулярна на равнината, в която лежат векторите ω и Vr, т.е. тя е перпендикулярна на всеки един от тези

вектори. Инерционната сила, която
действа върху материалната точка, движеща се спрямо въртяща се
отправна система, се нарича кориолисова сила.

История на кориолисовия
разходомер
Силата на Кориолис е била описана от френския инженер и математик Густав-Гаспар Кориолис през
1835 г. Той доказал, че при използване на традиционните Нютонови закони при движение на телата във
въртящи се системи, уравненията
за движение трябва да се допълнят
със специална сила на инерция, която е насочена надясно по отношение на преместването на тялото,
ако въртенето на системата е обратно на часовниковата стрелка и
наляво - в обратния случай.
Първите кориолисови масови разходомери са конструирани през 70те години на миналия век. Тези разходомери изкуствено придавали
въртящо движение на течността и
измервали масовия разход, като отчитали резултантния въртящ момент. Тъй като това е трудно реализируемо, във съвременните разходомери се създава колебателно движение или вибрация на тръбите, с
което се постига същия ефект.
В повечето конструкции, тръбата е закрепена в две точки и на нея
й се придава колебателно движение
между тези две точки.
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

Принцип на действие на
уредите
Принципът на действие на Кориолисовите разходомери се основава на
това, че когато измервателната
тръба извършва колебателно движение в системата възниква допълнителна инерционна сила - т.нар. сила
на Кориолис. И под действието на
тази сила тръбата започва да се
огъва. Именно това огъване се отчита с датчици.
Тръбата би могла да бъде огъната
(S или U образна) или права. Когато
разходомерът се състои от две паралелни тръби, потокът се разделя
на две на входа и се обединява на
изхода им.
Нека разгледаме двутръбна U-образна измервателна система. Електромагнитен задвижващ механизъм
принуждава тръбите да вибрират.
Електромагнитното задвижване се
състои от бобина, съединена с едната тръба, и магнит, съединен с дру-
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гата тръба. На бобината
се подава променлив ток,
който принуждава магнитът периодично да се
привлича и отблъсква. Доколкото магнитът и бобината са твърдо закрепени
на отделните тръби, то
силата ще привлича и отблъсква тръбите. Необходимо условие се явява наличието на променлив ток
в бобината, тъй като силата трябва да променя
посоката си.
На фиг. 3 е илюстрирано огъването на тръбите
при отсъствие на разход и
деформация на тръбите
под въздействие на кориолисовата сила при наличие
на разход. Сензорите са
разположени преди и след задвижващия механизъм. Те могат да отчитат положението, скоростта или
ускорението на тръбите. Ако се използват електромагнитни датчици,
магнитът и бобината в датчика
променят своето положение един
спрямо друг по време на вибрирането на тръбите и предизвикват промяна на магнитното поле на бобината. Затова, синусоидалното напрежение на бобината отразява движението на тръбите.
Когато липсва разход (в разходомер с две тръби) и тръбите вибрират, разликата в показанията на
двата датчика в точки А и В отсъства. Ако има разход и задвижването придава вибрации на тръбите,
то силата на Кориолис предизвиква
вторична огъваща вибрация, която
се проявява като малка фазова разлика, съответстваща на относителните движения на тръбите. Затова
датчиците се монтират в две точ-

ки. Отклонението на тръбите, предизвикано от силата на Кориолис, е
възможно само когато едновременно има разход и вибрации на тръбите. Вибрация без разход или разход
без вибрация не дават никакво показание на прибора.
На фиг. 4 са показани синусоидите от двата датчика А и В. Когато
няма разход те съвпадат. При наличие на разход между тях се получава
фазова разлика, пропорционална на
масовия разход.
Естествената резонансна честота на двутръбната конструкция зависи от геометрията, конструкционните материали и масата на цялата конструкция (масата на тръбите и течността в тях). Масата на
тръбите е постоянна. Тъй като масата на течността е нейната
плътност, умножена по обема й, който също е постоянен, то честотата на вибрациите се обуславя от
плътността на протичащата течност. Следователно, плътността на
течността може да бъде определена чрез измерване на резонансната
честота на колебанията на тръбите. Плътността на течността
може да бъде определена и при отсъствие на разход, но тръбите трябва да са запълнени и да вибрират.

Масов разход и плътност
с кориолисов разходомер
На фиг. 5 е показана зависимостта на масовия разход и плътността от еластичността на измервателните тръби, която от своя
страна е пряко свързана с температурата. По тази причина кориолисовите разходомери разполагат с
вграден датчик за температура,
чрез който се правят съответните
корекции.
Уравнението за определяне на масовия разход с кориолисов разходомер
има следния вид: M=Sk(Ac/Ae)(1/f v),
където М е масов разход; Ac е амплитуда на колебанията тръбите под
действието на силата на Кориолис;
Аe - амплитуда на принудителните
колебания; Ас/Ae - фаза; Sk - калибровъчна константа на прибора, Sk = Sk(20
°С)(1+Skt(T - 20°С)); Sk(20 °С) - константа на прибора при 20°С; fv - честота на принудителните колебания; Skt
- корекционен коефициент по температура (константа, зависеща от материала).
Уравнението за определяне на
плътността с кориолисов разходомер е:
ρ = KD [(fI(20 °C)/fv(20 °C) )2 - 1]
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Фиг. 6.

Фиг. 7.

където, ρ е плътността; fI(20 °C) е честота на принудителните сили при
празни тръби и температура 20 °С;
fv(20 °C) е честотата на принудителните сили при пълни тръби и температура 20 °С; KD е калибровъчната
константа за плътността; fv(20 °C) =
fv (1+FKT(T - 20 °С)) – температурна
корекция на действителната честотата на принудителните колебания;
FKT - температурен коефициент за
корекция, зависещ от материала и
размера на тръбите.

Конструкции
кориолисови разходомери
На фиг. 6 е показана конструкцията на кориолисов разходомер с две
прави тръби. Измерваният флуид се
разпределя през две успоредно разположени еднакви тръби 6. Тази система се привежда в резонанс посредством електромагнитна
възбуждаща система 8. При вибриране на тръбите на разходомера
масата на протичащия флуид притежава и ъглова скорост, пораждаща кориолисова сила. На две различни места на входа и на изхода на
тръбната система са разположени
инфрачервени сензори 1, измерващи
трептенията на тръбите. Когато
през измервателната система не
преминава флуид, фазата на сигналите от двата датчика съвпада.
При протичане на флуид, под
въздействието на кориолисовите
сили системата с две части се разбалансира и се появява фазова разлика, пропорционална на масовия
разход.
Останалите елементи в конструкцията са: фланец 10 за процесно
присъединяване; колектор 5 и уплътнение 4, посредством които се реализира свързването с измервателните тръби; захранващ блок 2 и
усилвател 3; носеща тръба 7, която
защитава измервателната система от външни влияния и осигурява
прибора срещу пропуск на флуид при
скъсване на измервателна тръба,
както и корпус 9.
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Кориолисов разходомер с една
права измервателна тръба е показан на фиг. 7. Измервателната
тръба вибрира под въздействието
на електромагнитна възбудителна
система. За осигуряване на системния баланс, необходим за точно измерване, се използва балансиращо
тегло, разположено паралелно на измервателната тръба. Балансиращото тегло трепти в антифаза на измервателната тръба, създавайки
балансирана система, осигуряваща
стабилност и точност на измерване при множество процесни условия
и промени в околната среда.
При липса на разход (1), трептенията, регистрирани в точки А и В
са с еднаква фаза. Масовият разход
намалява скоростта на трептенията на входната страна на тръбата(2) и я повишава на изходната (3).
Разликата във фазите в точките А
и В нараства с увеличаване на масовия разход.

Структурна схема
на кориолисов масов
разходомер
Представена е на фиг. 8. Кориолисовите разходомери се състоят
от сензори, електромагнитна възбудителна система и електронен блок
за усилване и преобразуване на сиг-
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налите от сензорите. Съществуват два вида конструкция - компактна и разделна (измервателният
блок е монтиран на разстояние от
електрониката).Сигналите от двата сензора се усилват и постъпват
в блок за изчисляване на фазовата
разлика, която се подава за понататъшна обработка в микропроцесора.
Процесната температура се измерва с терморезистор и след преобразуване в цифров сигнал се подава в микропроцесора за извършване на температурна корекция. Чрез
измерване на честотата на вибриране и амплитудата на отклонение
на измервателните тръби се коригира честотата. Целта е да се работи с резонансната честота на
съответния флуид със съответната плътност. В микропроцесора,
измерените стойности от сензорите се обработват и коригират
в съответствие с константа на измервателните тръби, калибровъчни коефициенти за нулев разход и
обхват и др. Сигналите от процесора се подават към външни устройства посредством изходните
модули.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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Õ‡Â‰·‡ π 3
Á‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÍˆËÁÌË ÒÚÓÍË
Български производители и доставчици на измервателно
оборудване и автоматизация коментират въвеждането и
съдържанието на наредбата, представят технически средства
за измерване и контрол на акцизни стоки

œ

Â‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÒÂˆ‡ ‚ÎÂÁÂ ‚
ÒËÎ‡ Õ‡Â‰·‡ 3 Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÍÓÌÚÓÎ‡, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì ÓÚ ÏËÚÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ó„‡ÌË
‚˙ıÛ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÍˆËÁÌË ÒÚÓÍË, ËÁ‰‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒËÚÂ.
—˙„Î‡ÒÌÓ ÌÂˇ, ‰‡Ì˙˜ÌÓÁ‡‰˙ÎÊÂÌËÚÂ ÎËˆ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÓ˜ÍË, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÍˆËÁÌË ÒÚÓÍË ÓÚ
Ó·ÂÍÚ‡ ·ÂÁ ÚˇıÌÓÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ.
Õ‡Â‰·‡Ú‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÚÂÁË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë Í˙Ï Â„ËÒÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ ‡ÍˆËÁÌËÚÂ
ÒÚÓÍË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇÚ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‰ÂÙËÌË‡ ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡
ÍÓÌÚÓÎ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏËÚÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ó„‡ÌË ‚˙ıÛ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÒÍÎ‡‰Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÍˆËÁÌË ÒÚÓÍË ÔÓ‰ ÂÊËÏ ÓÚÎÓÊÂÌÓ ÔÎ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍˆËÁ.
¿ÍˆËÁÌËÚÂ ÒÚÓÍË, Ó·ÂÍÚ Ì‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡, Ò‡ ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ‡ÎÍÓıÓÎÌË
Ì‡ÔËÚÍË, Ú˛Ú˛ÌÂ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ,
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ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ·ÂÌÁËÌ, „‡Á¸ÓÎ, ÍÂÓÒËÌ,
·ËÓ‰ËÁÂÎ Ë ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÍÓÍÒ ËÎË ‚˙„ÎË˘‡, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ËÎË ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË
ÌÛÊ‰Ë. Õ‡ ÍÓÌÚÓÎ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÏËÚÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ó„‡ÌË ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú
ÚÂıÌËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ë ÙËÁËÍÓıËÏË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ËÁÏÂ‚‡ÌË Ò
‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË.

Видове средства
за измерване
Õ‡Â‰·‡Ú‡ ‡Á‰ÂÎˇ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡. —Â‰ÒÚ‚‡,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰‡‚‡Ú ‰‡ÌÌË ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Ô˙Ú Í˙Ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡
Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‰‡ÌÌËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‰ÌÂ‚ÌÓ Ë ÔË ÔÓÏˇÌ‡ ‚
Úˇı ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡Ú ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ.
˙Ï Ô˙‚‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò˙Ò ÒÛÏË‡˘Ë ·Óˇ˜Ë Á‡
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ·ÓÈ Í˙ÒÓ‚Â ËÎË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓ‰ÛÍÚË; Ó‡ÁÏÂÂÌË Ò˙‰Ó‚Â Á‡
Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ, ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË,
Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ,
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ-

Ú‡, «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‡ÍÚÓ‚Â Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÔËÎ‡„‡ÌÂ.
‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë
ÍÓÌÚÓÎ, ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‰ÌÂ‚ÌÓ, Ò‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌË Í‡ÎË·Ë‡ÌË Ò˙‰Ó‚Â, ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ¯‡·ÎÓÌË Ë Í‡ÎË·Ó‚˙˜ÌË Ú‡·ÎËˆË Ò
ÔÓÒÓ˜ÂÌ‡ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÒÚ, ËÁ‰‡‰ÂÌË
ÓÚ ‡ÍÂ‰ËÚË‡Ì‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ;
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ·ÓÈ ·‡Ì‰ÂÓÎË; ÌÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË Ó‡ÁÏÂÂÌË
Ò˙‰Ó‚Â Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë ÓÚÎÂÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÎÍÓıÓÎ Ë ‡ÎÍÓıÓÎÌË Ì‡ÔËÚÍË; Í‡ÎË·Ë‡ÌË ‡Ô‡‡ÚË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ Î‡·Ó‡ÚÓÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁË (Î‡·Ó‡ÚÓËË) Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
‚ „ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ Á‡ÍÓÌË.
¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ‚ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡,
ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ ÔÂ‰‡‚‡Ú ‰‡ÌÌË ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ
Ô˙Ú Ë Í˙Ï ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ¿„ÂÌˆËˇ ÃËÚÌËˆË.

Изисквания
към измерването
и контрола
—˙„Î‡ÒÌÓ ÚÂÍÒÚ‡ Ì‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡,
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‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÙÎÛË‰Ë Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‡ÍˆËÁÌËÚÂ ÒÚÓÍË. Œ·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ, ÔÓÒÓ˜ÂÌ ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò ÔÓÚÓÍ‡ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ ÔÂÁ ÌÂ„Ó ÙÎÛË‰. ¬˙ıÛ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡
˜ÂÁ ÒÚÂÎÍ‡ ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡
Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÙÎÛË‰‡.
¬ÒË˜ÍË Ò˙‰Ó‚Â ÒÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú Ò
Ú‡ÈÌ‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡
ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ë Ó·˘‡ ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ, Í‡ÚÓ ÔÓ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡˘‡Ú‡ ÒÂ
‚ Ò˙‰‡ ‡ÍˆËÁÌ‡ ÒÚÓÍ‡. ‡ÎË·Ë‡ÌËÚÂ Ò˙‰Ó‚Â ËÏ‡Ú Í‡ÎË·Ó‚˙˜ÌË
Ú‡·ÎËˆË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚËÚÂ ËÏ Ò ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÒÚË, ËÁ‰‡‰ÂÌË ÓÚ ‡ÍÂ‰ËÚË‡Ì‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÎËˆ‡Ú‡ ËÁ‰‡‚‡Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Á‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ Î‡·Ó‡ÚÓÌÓ
ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ, ÓÒ‚ÂÌ ÙËÁËÍÓıËÏË˜ÌËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ë ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Ì‡
ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ, ‚ Úˇı Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
ÒÂ ‚ÔËÒ‚‡Ú ÚÓ˜Í‡Ú‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ
ËÎË Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙‰‡,
ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Â ‚ÁÂÚ‡ ÔÓ·‡Ú‡; ‰‡Ú‡
Ë ˜‡Ò Ì‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·‡Ú‡; ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ, ÓÚ˜ËÚ‡˘Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ ‡ÍˆËÁÌ‡ ÒÚÓÍ‡ Í˙Ï
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ‚ÁËÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·‡Ú‡;
ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡ÚË‰‡Ú‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÙËÁËÍÓıËÏË˜ÌËˇÚ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ. ¿Ì‡ÎËÁÌËÚÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡ ÙËÁËÍÓıËÏË˜ÌËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ‡ÍˆËÁÌÓÚÓ Ó·Î‡„‡ÌÂ, ÒÂ ËÁ‰‡‚‡Ú ÓÚ ‡ÍÂ‰ËÚË‡ÌË Î‡·Ó‡ÚÓËË. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ Î‡·Ó‡ÚÓËËÚÂ ÌˇÏ‡Ú ‡ÍÂ‰ËÚ‡ˆËˇ ÔÓ ¡ƒ— EN ISO 17025,
ÚÂ ‡·ÓÚˇÚ Ò Í‡ÎË·Ë‡ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡
ÛÒÔÂ¯ÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÊ‰ÛÎ‡·Ó‡ÚÓÌË ËÁÔËÚ‚‡ÌËˇ Ë ÚÂÒÚÓ‚Â Á‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ Î‡·Ó‡ÚÓÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁË Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Ô‡ÚË‰‡
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‡ÍˆËÁÌ‡ ÒÚÓÍ‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚ Ì‡ ‰‡Ì˙˜ÌÓÁ‡‰˙ÎÊÂÌËÚÂ ÎËˆ‡.
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ÓÏÂÌÚ‡
Ì‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡
ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡Ú‡, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò Õ‡Â‰·‡ 3 ÓÚ
19 ÙÂ‚Û‡Ë 2010 „., ÓÚÌÓÒÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÍˆËÁÌË ÒÚÓÍË, Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
ËÌËˆËË‡ ‰ÓÔËÚ‚‡ÌÂ ÒÂ‰ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë
‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ¬ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Â‰Ó‚Â ‚Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÍÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ë Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ ÓÚ Úˇı ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‡ÍˆËÁÌË ÒÚÓÍË.

Съдържанието
на наредбата позволява
широки тълкувания
Въвеждането на Наредба 3 е необходима и навременна мярка на
правителството за осъществяване на контрол върху акцизните
стоки. Съдържанието на наредбата позволява широки тълкувания.
Като при първите запитвания,
свързани с наредбата, които получавахме, имаше и такива, в които
се изискваха уреди с възможност
за директно пренасяне на данните
по Интернет. След публикуване на
ред и начин за прилагане на наредбата се конкретизираха техническите изисквания към оборудването,
но и в приложението не бе упомената необходимата точност на измервателните уреди. По този
въпрос Наредба 3 се позовава на
Закона за измерванията, който пък
от своя страна, препраща към Наредба за съществените изисквания

и оценяване съответствието на
средствата за измерване.
В Приложение 5 на тази наредба: „Специфични изисквания към измервателните системи за непрекъснато и динамично измерване на количество течности, различни от
вода“ е записано:
„За нови средства, монтирани
на тръбопровод, с точност до
0,2%. За преизчисляване на разходи
и приравняването им към 15 С за
горива и 20 С за алкохол, е необходимо и допълнително (спомагателно устройство) средство за измерване на плътност, като там точността е +/- 1 г/л.“ Подобни неточности са предпоставка за неефективен контрол.

АББ България предлага
интегрирано техническо
решение
Решението ни е изцяло съобразено с всички законови изисквания
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за точност и норми за експлоатация. Има възможност за адаптиране към съответните съществуващи условия на клиента и интегриране на необходимото ново оборудване към съществуваща система
за контрол на процесите.
Според вида на флуида, предлагаме два типа измервателни средства. За алкохол с висок градус и
горива - кориолисов масов разходомер МС 2000 – одобрен тип, със
софтуер за директно отчитане на
обемен разход, приведен към 15 или
20 градуса. Приложим за измерване на светли горива и алкохол или
алкохолна концентрация.
За измерване на проводими флуиди (вино и нискоалкохолни напитки) предлагаме електромагнитен
разходомер Hygienic Master FEH
311 - одобрен тип, със сертификат за хранително-вкусовата промишленост. Предимство на FEH
311 е взаимозаменяемостта на
конвертора, което намалява необходимостта от резервни части,
тъй като ЕEPROM-ът е в първичния прибор. Разходомерът има
вградена диагностика за превантивна поддръжка и инфрачервен
порт за локално прехвърляне на
данните през USB, без необходимост от допълнителен софтуер.И
двата типа разходомери се предлагат в различни размери и с
присъединявания, според нуждите
на клиента (фланцеви, на резба
11851, Tri-clamp). Приборите поддържат най-разпространените индустриални стандарти за комуникация, като Profibus, Foundation
Fieldbus или HART. Разполагат с
АТЕХ, FDA или EHEDG сертификати.
Съгласно наредбата, данните от
измерванията се предават по цифрова комуникация към PLC - AC 500
eCo серия. Връзката между PLC и
ИКУНК може да е по Modbus RTU
или Modbus TCP/IP.
С тази конфигурация решението
е много елегантно, на атрактивна
цена и съобразено с всички изисквания на наредбата.

Ангел Цветков,
инж. Продажби Контролноизмервателни прибори,
АББ България
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Honeywell Enraf
системите са
съвместими
с изискванията за
прилагането на Наредба
№3
Сред предлаганите от Honeywell
технически решения за прецизно измерване на ниво, температура и
плътност в петролните резервоари са продуктите на холандската
фирма Enraf. Enraf level gauges и Enraf
fluid technologies имат завидната репутация на световен лидер в проектирането, производството и продажбата на оборудване и системи
за измерване и управление на горива и течни продукти на световната петролна индустрия. Водещата
им позиция се дължи на съчетанието на 60-годишен опит с впечатляваща стратегия за непрекъснато
разработване на нови продукти и
инвестиране в повишаване на качеството във всички аспекти на бизнеса. Продуктите и системите на
Honeywell Enraf позволяват точно
измерване на ниво, температура и
плътност в резервоарите и прецизно регулиране на потока за
смесване на биогорива към основните продукти, както и инжекторни системи за присадки и оцветяване на горивата.
Honeywell Enraf инсталациите са
съвместими с изискванията за прилагането на Наредба 3 на Министерство на финансите от
19.02.2010 г, както и с изискванията за одобрен тип за търговско
мерене +/- 0.2% грешка от БИМ за
Блендинг системата Microblender.
Сред одобрените продукти са и
Масов Разходомер VersaFlow Coriolis
1000, както и нивомери Smart Radar
+/-0.5÷1 mm и нивомерите Servo
type +/-0.5÷1 mm в измервателна система с температурна компенсация и софтуер с данни от калибровката на резервоарите, както
възможност за приравняване на
литри към 15 градуса температура с вградена API таблица.
Продуктите на Honeywell ENRAF
могат да бъдат решение за различни приложения във всякакви петролни бази.
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Инж. Ивайло Иванов,
Ханиуел България

Стремим се решенията
ни да включват
максимални ползи
за клиента
Благодаря за възможността да
се включа с кратък коментар. По
отношение на въвеждането и
съдържанието на Наредба №3, не
можем да коментираме правителствени решения. Ние, като организация, получаваме повече удовлетворение, когато решаваме проблеми при клиентите, свързани с производство, енергийна ефективност и др. Стремим се при решенията, облигаторно произтичащи
от акцизната наредба, да включим
и максимално ползи за клиента.
Що се отнася до нашето предложение - имаме решения за високоалкохолни продукти, вина и винени дестилати, цигарена индустрия,
производство на бира и горива.
Реално имаме изпълнени комплексни проекти от проектиране, изработка и монтаж на т.н. ИКУНК
системи. Като доставчик на решения на фирма Siemens в процесната област, извършваме и доставки на контролно-измервателна апаратура, одобрен тип, за измерване
на ниво, разход и др. Използваните
решения са на база стандартни
PLC системи, производство на
Сименс или Шнайдер Електрик.

Пламен Пенев,
управител Симлоджик

Не може
да се предлага
решение, без да са
дефинирани
конкретни параметри
Проблеми по наредбата няма.
Проблемът възниква при публикуването на следващите документи. Документът, озаглавен „Ред,
начин и формат за предаване на
данни“, не покрива по никакъв начин областта, за която е предназначен. Той се впуска в дефиниране
на изисквания, които са в противоречие със съществуващи закони
и поднормативни актове, цитирани в Наредбата. Не става ясно
каква точно е информацията, изисквана от Агенция „Митници“. Това
е изключително важно, тъй като
61

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
чрез нея ще се извършва контролът и заплащането на такси и
акцизи. Този документ би трябвало да дефинира ясни и прозрачни
правила за предаване на информацията и то по проследим и от
двете страни начин. Не би следвало да изисква поставянето на
една черна кутия, която събира
информация, по несъобразени със
Закона за измерване пътища, и да
я предава, подписана електронно
от името на икономическия оператор, без неговото изрично
съгласие.
В документа се специфицират
устройства, които клиентът
трябва да закупи. Дори се отива и
по-далеч. Не се изброяват минималните необходими технически параметри, а се конкретизират параметрите на предварително избрано устройство, независимо че поголямата част от тях не са нужни
за дадената задача. По този начин
се обслужват нечии икономически
интереси, а не се решава основният проблем.
Като цяло, обаче, се налагат
следните изводи: Техническите
изисквания са съставени от лице
с много малък практически опит
в индустриалната автоматизация и търговските измервания. Забелязва се тенденция към налагането на монопол на пазара от
предварително одобрена фирма,
специфицирайки предварително
подбрано оборудване. Би трябвало консултант на митниците да
е независим експерт, а не лице с
минимален опит и крайно заинтересовано от налагането на определени изисквания.
По отношение на нашето техническо предложение/решение за
приложенията, определяни от наредбата, считам, че не може да
се предлага решение, без да са дефинирани конкретни параметри.
Трябва да се състави нов документ „Ред, начин и формат за
предаване на данни“, покриващ
областта, за която е предназначен.

Иван Йорданов,
управител
на Унисист
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Изискванията насочват
производителите към
предлагането на т. нар.
multisensing devices
Наредба 3 от ЗАДС регламентира изискванията към средствата за
измерване на количествените и
физикохимичните показатели на
акцизните стоки. Аз ще обърна внимание на средствата за измерване
на разход и начина на предаване на
данните към индустриалния компютър, осъществяващ криптирането на данните и комуникацията с
АОС (Автоматизирана отчетна система) на Агенция Митници.
Ролята на АОС е контролна, а не
фискална (акциз ще се плаща по
счетоводство), но въпреки това
изискванията са използваните измервателни средства да са одобрен тип и да са минали първоначална проверка от акредитирана лаборатория. Устройствата трябва
да са с клас на точност, не по-ниска от упоменатата в закона за
измерване и метрологичен контрол, да не се смущават от електрически или механични влияния и, не
на последно място, да са надеждни
и сигурни, защото при повредата
им се изисква незабавно спиране на
производството, което води до
загуби за производителите.
Изискването да се измерват
посоката на движение на флуидите, обем, обем приведен към специфични базови условия, маса, концентрация,
температура,
плътност и други, насочва производителите на средства за измерване към предлагането на разходомерни системи, съставени от няколко датчика и изчислително устройство или така наречените
„multisensing devices“.

Rotamass разходомери
По принцип използването на системи за измерване има следните
недостатъци: висока цена, ниска
надеждност (продиктувана от големия брой елементи), изискването
от закона да се одобри цялата система, трудно преконфигуриране.
Също така обменът на данни между елементите е аналогов, а не
цифров, и това намалява резистивността на системата от външни

влияния. Липсва диагностика и следене на статуса на датчиците.
Предлаганият от фирма Yokogawa вариант на „multisensing device“
е масов разходомер Rotamass, базиран на кориолисов принцип с микропроцесорен трансмитер. Сред
възможностите на разходомера са
директното измерване на маса,
плътност и температура и индиректното измерване на обем и концентрация (Алкохол/Вода в %Vol).
Разходомерът комуникира цифрово по HART или Foundation
Fieldbus, като предава процесните
променливи и статуса на устройството. Високата надеждност и
устойчивостта му на външни влияния са продиктувани от принципа
на действие и от конструкцията.
Благодарение на „Box in Box“ конструкцията, се компенсират вибрациите и механичните усилия. Освен
това, измервателният сензор е самодрениращ се тип, което не позволява натрупване на газова фаза
в измервателните тръби. Произведен е в Германия, където има DKD/
PTB акредитирана лаборатория,
която може да направи първоначалната проверка.

Предаване на данни от
устройствата
Ще завърша с коментар за начина, по който се предават данни от
устройствата. По изискване, устройствата трябва да комуникират цифрово с PLC, което, без да
променя данните, да ги предава към
индустриалния компютър по
Modbus. Вариантите са два- използване на контролери, които
подържат HART, FF bus или използване на междинни протокол конвертори, към протокол, подходящ за
PLC. При първия вариант се четат
освен процесните променливи и диагностичната информация от датчиците. Това повишава надеждността, защото липсва едно звено във
веригата. Изискването датчиците
да комуникират с две системи
едновременно се изпълнява от
HART протокола, защото само той
позволява да се включи втори
Master в контура.
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Димитър Бончев Yokogawa
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ÕÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
˜ÂÒÚÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Hydrovar
ÕÓ‚ÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ HYDROVAR Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÔË Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ Ë ÔÓ‰Ó·ÂÌËÂ Ì‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌËˇ Ë ‰ÓÍ‡Á‡Î Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ÓË„ËÌ‡Î, Í‡ÚÓ
„Ó ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÏÓ‰ÛÎÌ‡, „˙‚Í‡‚‡ Ë Ó˘Â ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬Â˜Â ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ Ó·Â‰ËÌËÚÂ ‰Ó 8 ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË
’Ë‰Ó‚‡ÌË ÔÓÏÔË ‚ Â‰Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓ
Ó‰‡ ÒË, ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ HYDROVAR ÌˇÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ‚ËÒ¯ÂÒÚÓˇ˘ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ ËÎË ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÂÎ.Ú‡·Î‡ - ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Â
ÔÓ˜ÚË ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ: ‰Ó 8 ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÔË ËÎË Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÓÚ ‡·ÓÚÌË Ë ÂÁÂ‚ÌË ÔÓÏÔË. “Ó‚‡ Â ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË,
ËÏ‡˘Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ¬
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÏÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‡‚‡ ÔÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ.

Предимства
ÕÓ‚‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ HYDROVAR ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë
ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ‡ÁıÓ‰Ë. œÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ‚ÂÒËË Ò‡: ·‡ÁËÒÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ
/Ï‡ÒÚÂ ËÌ‚ÂÚÓ / ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÓÏÔË ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ó·ÓÓÚË.
œ‡ÏÂÚÚ‡ Á‡ „Â¯ÍË Ò ‰‡Ú‡ Ë ˜‡Ò, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÏÂÌ˛ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ò ‰‡ÌÌË Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÚÓÍ, Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡Ú ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌÂ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ Ì‡ÒÚ˙ÔËÎËÚÂ „Â¯ÍË. Õ‡ÎËˆÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Í˙Ï ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Modbus - ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ Í˙Ï ‚ÒˇÍÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ. œÓ‰‰˙Ê‡Ú ÒÂ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÒÂÌÁÓË - Û‚ÂÎË˜ÂÌ Â Ó·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÒË„Ì‡Î (4-20mA, 0-20 mA, 0-10 Vdc). œÓ-

•≈‰ËÌ Ï‡ÒÚÂ ËÌ‚ÂÚÓ Ò ÓÔˆËˇ Á‡ ÂÎÂ Í‡Ú‡ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ/
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó 5 ÔÓÏÔË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ó·ÓÓÚË.
≈Î.
Ú‡·ÎÓ

Ã‡ÒÚÂ
ËÌ‚ÂÚÓ

‰Ó 5 ÔÓÏÔË Ò
ÔÓÒÚÓˇÌÌË
Ó·ÓÓÚË

•ÕˇÍÓÎÍÓ ‡·ÓÚÌË Ë ÂÁÂ‚ÌË ÔÓÏÔË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË (ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ò‚˙Á‡ÌË ‰Ó 8 ÔÓÏÔË)

¡‡ÁËÒÂÌ
ËÌ‚ÂÚÓ

¡‡ÁËÒÂÌ
ËÌ‚ÂÚÓ

¡‡ÁËÒÂÌ
ËÌ‚ÂÚÓ

Ã‡ÒÚÂ
ËÌ‚ÂÚÓ

ÒÏÂÒÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡
·‡ÁËÒÂÌ Ë Ï‡ÒÚÂ

Ã‡ÒÚÂ
ËÌ‚ÂÚÓ

Ã‡ÒÚÂ
ËÌ‚ÂÚÓ

Ã‡ÒÚÂ
ËÌ‚ÂÚÓ

Ã‡ÒÚÂ
ËÌ‚ÂÚÓ

• HYDROVAR - предимствата накратко
• Директен монтаж върху двигателя
• Повишена гъвкавост
• Икономия на разходи
външен дизайн
• Нов
Подобрена
структура на програмното осигуряване
• До 70% икономия
• Лесен монтаж "clipна&ел.енергия
• Режим на работа с доwork"
8 броя помпи
•
• Степен на защита IР55
• Подобрена структура на програмното осигуряване
‰Ó·ÂÌ‡ ÔÓ„‡ÏÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ÓÒ‚ÂÚÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÔÓÎÂÒÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ‰ÓË Ë ÔË ÚÛ‰ÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌË
ÒËÚÛ‡ˆËË. ŒÒË„ÛÂÌË Ò‡ ‰‚‡ ‚ıÓ‰‡ Á‡ ÒÂÌÁÓË Á‡ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Â
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË (‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ ÔÓ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡
ËÎË ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ). ”Ô‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÂ ‰Ó 5 ÔÓÏÔË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ó·ÓÓÚË Ò Â‰ËÌ ’Ë‰Ó‚‡ (Í‡ÒÍ‡‰ÌË ÂÎÂÚ‡). œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‚˙Á‡ÌË ‰Ó 8 ’Ë‰Ó‚‡ÌË ÔÓÏÔË ‚ Â‰Ì‡
ÒÚÂÏ‡ (ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ - ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ). œÂ‰Î‡„‡ ÒÂ ‡Á¯ËÂÌÓ ÏÂÌ˛ Á‡ ˙˜ÌË Ì‡ÒÚÓÈÍË Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÒÚÓˇÌÌË
Ó·ÓÓÚË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚˙Ì¯ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ. »ÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË Ò‡
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË (‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ËÁıÓ‰ / ‰Ë„ËÚ‡ÎÂÌ ËÁıÓ‰).

Дооборудване
— HYDROVAR ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÓ·ÓÛ‰‚‡ ‚ÒÂÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ Ì‡Ô‡Ò‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Í˙Ï ÍÓÎÂ·‡Â˘Ë ÒÂ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌË Ô‡‡ÏÂÚË. »ÁıÓ‰ˇ˘ÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ì‡
Â‰ËÌË˜ÌË ÔÓÏÔË Ë ÔË ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÒËÒÚÂÏÌ‡ ÍË‚‡ ÔË ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, Â ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. ÕÂ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÂÎ.Ú‡·Î‡, ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË, Á‡˘ËÚË Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ¬ ’Ë‰Ó‚‡ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚ÒË˜ÍË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÙÛÌÍˆËË, Ú‡Í‡
˜Â ‚ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Â„ÛÎË‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Õ‡ÎËˆÂ Ò‡ ÔÓ‰˙Î„Ë ËÌÚÂ‚‡ÎË ÏÂÊ‰Û ÔÂËÓ‰ËÚÂ
Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍÓÚÓ ËÏ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ. √ÂÌË‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÎÂÒÌÓ, ·˙ÁÓ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓ ‰ÓÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò HYDROVAR ÔË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÔÓÏÔË.

Retrofit Clip&Work
HYDROVAR Â ÏÌÓ„Ó ·˙ÁÓ ‚˙Á‚˙˘‡˘‡ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ. ŒÒÓ·ÂÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò
ÌÂÔ˙ÎÂÌ ÚÓ‚‡, ˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÎ.ÂÌÂ„Ëˇ.

¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó 8

тел.: 02 9312176, факс: 02 8552106, info@aquastart.net, www.aquastart.net
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ÃÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË
ÔÓÏÔË
Съвременни ефективни методи за управление на помпите

Œ

сновен момент при избора на
центробежна помпа за дадено приложение е работната точка да се избере в областта с най-висок коефициент на полезно действие (КПД) фиг. 1. Това би гарантирало малка
консумация на електроенергия и необходимост от по-ниска инсталирана мощност. В някои случаи, обаче, е
трудно да се избере помпата така,
че да покрива всички възможни работни точки – поради изменение на
системните характеристики. Необходимо е изменение (управление) на
параметрите на помпата, което
обикновено се постига по един от
следните методи: дроселиране, използване на байпас, промяна на диаметъра на работните колела, контрол на оборотите на двигателя. Изборът на метод се определя от анализ на първоначалните и оперативните разходи на помпата. Всички
методи, с изключение на промяната
на диаметъра на работното колело,
могат да се приложат и по време на
работа на помпата. Много често в
практиката помпите се преоразмеряват, предвиждат се за по-голям
напор и дебит, което в последствие
води до необходимост от напасването им към съществуващите инсталации.

Управление чрез
дроселиране и байпас
При управление на параметрите на
помпата чрез дроселиране, в системата след помпата се монтира дроселен клапан (фиг. 2). При затваряне
на клапана се увеличава системното
съпротивление и съответно през системата протича по-малък дебит.
Дроселният клапан може да се
използва също и за ограничаване на
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Фиг. 1.

дебита в системите. Дори и при
пълно отсъствие на консуматори
(съпротивление) в системата, максималният дебит е ограничен до Q3
(фиг. 2). Ако помпата се подмени с
такава, която дава дебит Q3 и понисък напор, то тя ще консумира помалко енергия. Освен чрез монтирането на дроселен клапан след помпата, за управление на работата на
системата може да се използва байпасен клапан, монтиран паралелно с
помпата (фиг. 3). В сравнение с използването на дроселен клапан, байпасният осигурява минимален дебит
през помпата, дори и при ниска консумация от системата, като в същото време се ограничава и максималният напор. Характерна особеност
както за дроселирането, така и за
байпасирането е, че по-добра ефективност може да се постигне при
подмяна на помпата с по-малък модел.

Промяна диаметъра на
работното колело
Друг метод за регулиране на работата на една центробежна помпа
е промяна на диаметъра на работното колело. Очевидно е, че това не
може да се случи по време на работа
на помпата. Връзката между диаметъра на работното колело и напорът, дебитът, мощността и КПД

Фиг. 2.

Фиг. 3.

на помпата може да се опише с израза: Qn/Qx = (Dn/Dx)2: Hn/Hx = (Dn/Dx)2:
Pn/Px = (D n/Dx)4: ηn/ηx = 1.
Добре е да се има предвид и промяната на КПД на работното колело, която при ограничението Dx>0,8
x Dn е практически минимална.
Както се вижда от израза по-горе,
промяната на напора и дебита е в
квадратична зависимост от тази на
диаметъра на работното колело и
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•Въздуходувки
•Вакуум помпи
•Помпи за течности
•Филтри
•Машини за екологията
София 1784
бул. „Цариградско шосе“ 7-и км, ЗИТ, ет. 4
тел.: 02 9718960, 088/9524295
факс: 02 9718961, е-mail: prime_en@tea.bg

ПОЛИМАТ ООД

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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Фиг. 4.

Фиг. 6.

Фиг. 7.

но, че дебитът се променя пропорционално на оборотите, промяната в
напора е в квадратична зависимост,
а мощността в кубична. На практика
при промяна на оборотите се променя и КПД на помпата. При необходимост от точно определяне на количеството спестена енергия е добре
да се вземат предвид и КПД на двигателя и на честотния преобразувател.

Електронно управление на
помпи

Фиг. 5.

лежи на правата 0 - Dn (фиг. 4). Промяната на мощността е от четвърта степен, което показва, че използваната енергия е значително помалка.

Управление на оборотите
на помпата
Съвременен метод за управление
на работата на помпите е чрез променливи обороти на двигателя. Управлението на оборотите на двигателя с помощта на честотен регулатор (електронно управление) се
приема за много ефективен метод.
Изменението на параметрите на
една центробежна помпа при промяна на оборотите на задвижващия я
двигател може да се опише с израза:
Qn/Qx = nn/nx: Hn/Hx = (nn/nx)2 : Pn/Px =
(nn/nx)4: ηn/ηx = 1.
Тези закони на подобие са в сила
при положение, че системните характеристики и КПД на помпата остават непроменени в двете работни
точки (фиг. 5). От формулата е вид-
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Голяма част от центробежните
помпи са оборудвани с асинхронен
електрически двигател. За модерен и
ефективен начин на управление на
асинхронен двигател се счита промяната на честотата на захранващото напрежение, която се реализира с
помощта на честотен преобразувател. Подобно управление на оборотите е познато като честотно управление или електронно управление.
Типични примери за електронно
управление на центробежни помпи
са:
Управление по постоянно налягане.
Пример за подобно управление е показан на фиг. 6. Примерът илюстрира водоснабдяването на сграда, в
която чрез помпа се доставя вода от
междинен резервоар, разположен в
мазето. Поради различната консумация и с цел осигуряване на по-комфортната и енергоспестяваща работа
на помпата, се избира режим на постоянно налягане. Основните компоненти в системата са: помпа, сензор за налягане, ПИ регулатор и честотен контролер. ПИ регулаторът
сравнява зададената (референтна)
стойност с реално измерената от
сензора стойност. При разлика между тях той подава съответните
команди на честотния регулатор,
който променя оборотите така, че

да се постигне зададената референтна стойност на налягането, т.е.
постоянно налягане.
Управление по постоянна температура. Електронното управление
намира много приложения в различни
индустриални процеси, например, при
охлаждане на леярски форми. Подобен
пример е илюстриран на фиг. 7. За да
се спази технологията леярската
форма, трябва да се охлади до 20 °С.
Това се постига с помощта на охлаждаща течност, която циркулира между охладителния агрегат и леярската форма. Течността се охлажда до
15 °С и с помощта на помпа се
транспортира до леярската форма,
където отдава студ, вследствие на
което повишава температурата си.
Температурата на връщащата се
течност се измерва от температурен сензор и ПИ регулаторът я сравнява с тази на зададената стойност.
При разлики той подава сигнал към
честотния регулатор да регулира
съответно оборотите на помпата,
за да поддържа постоянна температура на изхода от леярската форма.
Управление по постоянно диференциално налягане. Счита се, че циркулационните (затворените) системи
реагират много добре на електронно управление. Например, нека разгледаме циркулационна отоплителна
помпа в затворена система. Управлението на помпата се реализира с
помощта на сензор за диференциално налягане (фиг. 8). Системата
включва следните елементи: топлообменник за загряване на течността, помпа, сензор за диференциално
налягане и консуматори, в случая
радиатори с кранове за управление.
Помпата се управлява по постоянната разлика на налягането между входа и изхода й, т.е. при каквато и да
е промяна на консумацията, помпата
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Фиг. 9.

Фиг. 8.

ще подава едно и също диференциално налягане.
Както се вижда от разгледаните
до момента примери, принципното
устройство на помпите с електронно управление е едно и също. Разлика
има само в измервания параметър
(сензор).

Устройство на
честотните регулатори
Основна задача на честотните
регулатори е да преобразуват по-
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стоянните входни напрежение и честота в променливи изходни напрежение и честота. Както се вижда от
фигура 9, честотният регулатор се
състои от следните основни блокове: ЕМС филтър, който не е задължителна част от честотния регулатор, изправител, междинен постояннотоков блок, преобразувател и управляващ блок. Входното напрежение
от захранващата мрежа преминава
през изправител и преобразуваното
като постояннотоково напрежение
се съхранява в кондензаторен блок.
В зависимост от управляващия блок,
това напрежение се преобразува
отново в променливотоково, но с
различна честота и амплитуда.
Обикновено честотните преобразуватели работят на 50 и на 60 Hz.
Изходящата честота е различна и
независима от входящата. Честотният преобразувател може да пода-
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Фиг. 10.

ва изходяща честота, по-голяма от
входящата, т.е. надсинхронни обороти на двигателя са постижими.

Изходната честота от
честотния регулатор не
е синусоидална
Напрежението, подавано към двигателя, се състои от много правоъгълни импулси, които моделират
напрежението с желаната честота
и амплитуда (фиг. 10).
Принципът на работа на честотния регулатор е импулсна модулация.
Токът, подаван към двигателя, е почти синусоидален. На фигура 11 са
показани токът и напрежението
след честотния регулатор.
Недостатъците при работа с
честотен регулатор се свеждат до
наличието на пикове на тока, които
са до 50% по-големи, хармониците на
напрежение, които могат да смуща-
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Фиг. 11.

ват работата на другите стандартни уреди в системата и необходимостта от изолирани лагери при
големите електродвигатели.

Приложение на
многостъпални
центробежни помпи
Поради своята сравнително ниска цена и масово производство, центробежните помпи са сред най-често използваният тип помпи в момента. Наличието на ограничения в размерите и формата на центробежните колела, обаче, както и даваните
от центробежните помпи хидравлични параметри - напор и дебит,
налага използването на многостъпални помпи. Многостъпалната центробежна помпа представлява последователно съединени работни колела,
които обикновено са идентични.
Изходящата течност от предшестващото колело се отвежда към

68

входа на следващото колело.
За да се осигурят добри характеристики на помпата, е необходимо
много плътно съединяване на стъпалата, с което да се предотврати
наличието на утечки и загуба на
ефективност на помпата. Добре е
да се има предвид, че разлика от 0,1
мм при сглобяване на междинните
стъпала, намалява КПД на помпата с
от 3 до 5%.
Известно е, че напорът на една
центробежна помпа може да се определи като сума от напорите на отделните стъпала на помпата. Това
обяснява сравнително големия напор,
осигуряван от многостъпалните помпи, което предопределя широкото им
приложение в почти всички сфери на
индустрията, водоснабдяването и
пожарогасителните системи.

Използват се четири
схеми на водоснабдяване
При изграждане на системите за
водоснабдяване основно се използват следните четири схеми:
l Директно водоснабяване. Водата
от захранващия тръбопровод се подава директно от помпата към сградата или консуматора.
l Водоснабдяване с междинен резервоар. Водата от захранващия водо-

провод постъпва в междинен резервоар, от който помпата засмуква
вода и я подава към консуматорите.
l Водоснабдяване с резервоар на покрива. Помпата засмуква вода от
захранващия тръбопровод и я подава към резервоар, разположен върху
покрива на сградата. Оттам по гравитачен път или принудително, посредством помпа, водата се подава
към консуматорите.
l Зоново водоснабдяване. Използва
се предимно при високи и големи сгради. Посредством няколко помпи се
засмуква вода от захранващия водопровод и се подава необходимото
количество към отделни зони на сградата.
Независимо от използваната схема на водоснабдяване, преди да се
пристъпи към избор на помпа е добре да се определи максималната консумация на вода, профилът на консумация, типът на системата, необходимото (максимално) налягане, необходимата помпа (система) за водоснабдяване, аксесоарите на помпата
(системата). Определянето на максималния дебит при едно- и двуфамилни къщи е сравнително лесна задача
и зависи от броя и вида на консуматорите. При определяне на максималния дебит на големи сгради, в пове-
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чето случаи, се използват емпирични зависимости.

Определяне профила на
консумация
Както е добре известно, профилът на консумация представлява
промяна в консумацията на вода във
времето - както в рамките на деня,
така и през различните сезони. Например в хотелски сгради най-голяма
консумация на вода се наблюдава сутрин, което се обяснява с увеличената консумация от страна на гостите на хотела, както и с извършването на всички сервизни дейности. Пик
в потреблението на вода се наблюдава и вечер, когато гостите се
прибират в хотела.
Профилът на консумация е сред
основните фактори, определящи избора на тип и брой помпи в една система за водоснабдяване. На базата на
този профил се построява профил на
натоварването на системата за водоснабдяване, от който се определя
колко часа на ден и какъв дебит за
водоснабдяване е необходим.
Типът на системата за водоснабдяване се определя в зависимост от
специфичните изисквания по отношение на водоснабдяването, местните закони и решението на проектанта. В зависимост от избора на типа
водоснабдителна система, в последствие се определя изборът на помпи
или системи.

Определяне на налягането
и типа на помпата
Налягането на помпите за водоснабдяване се изчислява като се съобрази разположението на помпите,
височината на сградите, дължината
на тръбопроводите и други параметри.
След определянето на основните
входни параметри, необходими за
избора на помпа и/или система, следва да се определи броят на помпите.
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При съвременните системи почти се
изключва вариантът от използването само на една помпа за водоснабдяване. Вариантите за брой помпи
варират от 2 до нормално 6 броя.
Броят им, също така, зависи и от
броя на зоните и броя на резервните
помпи.

Електронни помпи в
областта на
водоснабдяването
Съвременно решение за водоснабдяване е използването на електронно регулирани помпи. По този начин
се осигурява комфорт, избягва се
появата на хидравлични удари и се
осигурява енергоспестяваща система за водоснабдяване.
Например, ако в хотелска сграда
със зоново водоснабдяване и консумация на ден от порядъка на 200 куб.м/
ч, старите помпи за водоснабдяване
се подменят с нови системи с електронно регулиране, може да се отчете икономически ефект от спестена електроенергия от порядъка на
50 000 евро/годишно. По този начин
новата инвестиция може се изплати
за период от време в рамките на 1
- 2 години.
Всички помпи или системи се нуждаят от различни аксесоари като:
пресостати, сензори за ниво в резервоара, сензори за налягане (при електронни системи), защити от работа на сухо на помпата и от претоварване на двигателя и т.н.

Помпи в пожарогасителните инсталации
Най–често използваните системи
за пожарогасене са спринклерните,
включващи тръбна разводка, която
обхожда цялата площ за пожарогасене. Периодично, през изчислени разстояния, се разполагат спринклери, които в зависимост от класа им се чупят при определена температура и
освобождават налягането на тръби-
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те. За поддържане на тръбите под
налягане се използва т.нар. жокей
помпа (многостъпална центробежна
помпа), която поддържа постоянно
налягане в тръбите с помощта на
пресостат. При рязко понижение на
налягането, например вследствие на
пожар, жокей помпата се включва, но
тъй като падът на налягане е голям и
помпата не успява да го компенсира,
то към таблото за управление на пожарогасителната система се подава
сигнал за пожар. Този сигнал обикновено се дублира поне с още един сигнал – електрически или пневматичен,
а е възможно и двойно резервиране.
При сигнал за пожар се включват основните помпи за пожарогасене, които подават голям дебит и налягане в
тръбите. Това водно количество се
разпръсква само през счупените
спринклери, поради което се осъществява локално гасене на пожара в
зоните, в които те се намират.

Приложение в
индустриални системи
Центробежните помпи са широко
застъпени в повечето индустриални
процеси - и в основните, и в спомагателните. Те намират широко приложение като помпи за водоснабдяване с чиста вода, за филтриране, ултрафилтриране, нанофилтриране, обратна осмоза, пренос на вода за ултравиолетово третиране и др., като
процесни и преносни помпи за производство на горива, растителни масла, биогорива и биоетанол, като процесни помпи във фармацевтичната
и козметичната индустрии, в химическата индустрия при производството на химически вещества и
изкуствени торове, в хранителновкусовата и пивоварната индустрия.
Широко използвани са и в системите за отопление и климатизация,
както и в охладителните системи.
Намират приложение и в мини, кариери и др.
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“ÂıÌË˜ÂÒÍ‡
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
Част II. Вибродиагностиката - мощно оръжие за анализ на
състоянието на машини
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‡ÔËÎÒÍËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÓÚ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ·ˇı‡
‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌËÚÂ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡
ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÚÂÏ‡Ú‡ Ò ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡. ◊ÂÁ ÌÂˇ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Í‡ÚÓ ÒÂ ËÁÒÎÂ‰‚‡Ú Ë ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú ‚Ë·‡ˆËËÚÂ Ì‡
ÚÂıÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË.
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ
Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ë ‡ÔÓ·Ë‡ÌË Â‰Ëˆ‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ, Á‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ‡ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ë Ú.Ì. “Â Ò‡
ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚

Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ. ŒÚ “ÂıÌË˜ÂÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ ISO/“— 108 ìÃÂı‡ÌË˜Ì‡
‚Ë·‡ˆËˇ Ë Û‰‡î Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË
Â‰Ëˆ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË,
ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ ‰Ó ÏÂÚÓ‰ËÍ‡Ú‡, ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË.

За стандарта ISO
17359:2003
‡ÍÚÓ ·Â ËÁˇÒÌÂÌÓ, ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
˜ÂÁ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ô‡‡ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ Ì‡ÈÔ˙ÎÌÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÚËÔ
Ï‡¯ËÌ‡. ¬ Ì‡È-Ó·˘Ëˇ ÒÎÛ˜‡È ÚÓ‚‡
Ò‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÒÍÓÓÒÚ, ¯ÛÏ Ë
‚Ë·‡ˆËË, ÒËÎ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡
ÚÓÍ‡ Ë ‰. “˙È Í‡ÚÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ
ÚÂÁË Ô‡‡ÏÂÚË Ò‡ ‚Á‡ËÏÓÒ‚˙Á‡ÌË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÚÂıÌËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ
Ò˙˘Ó ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ.

Œ·˘ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ò˙·‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË,
ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ, ÍËÚÂËËÚÂ Ë „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÁÓÌËÚÂ Ì‡
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ë ‰Û„Ë ‚‡ÊÌË Ù‡ÍÚÓË Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË ‚
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ISO 17359:2003 ìÃÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂî. «‡ ‰Â‚ÂÚ ÓÚ
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â Ï‡¯ËÌË - ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÂÎÂÍÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË, Ô‡ÌË, ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ÚÛ·ËÌË, ÔÓÏÔË, ÍÓÏÔÂÒÓË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ, ‚ ISO
13380:2002 ìÃÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂî Ò‡ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ÌË Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÚËÔË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë Ë ÚÂıÌËÚÂ ÒËÏÔÚÓÏË. ¬ Ú‡·ÎËˆ‡ 1 Â
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ Ï‡ÚËˆ‡ Á‡ ÍÓÏÔÂÒÓ.
ŒÚ ÌÂˇ ÒÂ ‚ËÊ‰‡, ˜Â 8 ÓÚ 10 ÚËÔÓ‚Ë ‰ÂÙÂÍÚË Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÍËÚË ˜ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÌË˘ÂÚÓ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ.

Диагностичен дистанционен мониторинг на машини с
от фирма
Мощен 2/4 канален уред комбинира надежден защитен
и вибродиагностика.
Входни канали за сигнали от два сензора за виброускорение и два сензора за температура или от два сензора за виброускорение тип AS-062/Т1 с интегриран
сензор за температура. За всеки канал се представят резултати от измерването на:
w Вибрации на лагери по ISO 10816

Превишаването на настроените гранични стойности се сигнализира със светодиоди и задейства релета за предварителна и главна аларма. ОК-реле за контрол на безупречната функция на уреда и свързаните
сензори.
Уредът дава допълнителна възможност за показване
на тенденцията (Trend) на измерените стойности и
за дистанционен мониторинг чрез интернет.

w DFT-анализ на вибрациите с 320-линиен спектър в

обхват 10...1000 Hz
w DFT-анализ в обхват 500...5000 Hz за установяване

на състоянието на търкалящи лагери ("Bearing
condition")

контрол с функция за мониторинг на състоянието

ВИБРОКОНТРОЛ 1500 e подходящ за постоянен защитен контрол на електродвигатели, вентилатори, турбокомпресори, помпи и други машини.

w Температура
„АНТЕМ“ ООД, ул. „Болярска“ 28-30, 1220 София, тел: (02) 936 06 80, факс: (02) 936 04 86, е-mail: office@antem-bg.com, www.antem-bg.com
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Таблица 1. Контрол на техническото състояния на компресор.

Интегрален критерий на
вибрациите
œ‡ÍÚË˜ÂÒÍËˇÚ ÓÔËÚ Â ÔÓÍ‡Á‡Î,
˜Â Á‡ ˆÂÎÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ Ë Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ
Ì‡˜ËÌ Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò‡‚ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ò ÌÓÏËÚÂ Á‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌËˇ ÍËÚÂËÈ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ. “ÓÈ
ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ, ˜Â
ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ, Ì‡˜ËÌ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‡„Â„‡ÚË, ˘Â
ËÏ‡Ú ÔËÏÂÌÓ Â‰Ì‡Í‚Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ
ÚÂÔÚÂÌËˇ ÔË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÂÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.
“ÂÔÚÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ „ÂÌÂË‡Ú ÓÚ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ,
ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ÔÓ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌË: ÌËÒÍË ˜ÂÒÚÓÚË (ÓÚ 1 ‰Ó
200 - 300 Hz); ÒÂ‰ÌË ˜ÂÒÚÓÚË (ÓÚ
200 - 300 ‰Ó 1000 - 2000 Hz) Ë ‚ËÒÓÍË
˜ÂÒÚÓÚË - Ì‡‰ 2000 Hz. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ÛÏÓ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ
ÒÂ ‰˙ÎÊË „Î‡‚ÌÓ Ì‡ ÚÂÔÚÂÌËˇÚ‡
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Ò ÌËÒÍË ˜ÂÒÚÓÚË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÚÂ
ÔÂÌ‡ÒˇÚ Ë Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú
Ì‡ „ÓÎÂÏË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ ÔÓ‡‰Ë ÒÎ‡·ÓÚÓ ËÏ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ (‰ÂÏÔÙË‡ÌÂ).
≈ÚÓ Á‡˘Ó, ÚÂÁË ÚÂÔÚÂÌËˇ Ò‡ Ì‡ÈÓÔ‡ÒÌË. ‡ÚÓ ‚ÂÓˇÚÌË ÔË˜ËÌË Á‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú: ÌÂÛ‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌËÚÂ ËÌÂˆËÓÌÌË ÒËÎË Ì‡ Ï‡ÒË Ò ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ; ÌÂÒ˙ÓÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚ÍËÚÂ (Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎËÚÂ) Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚˙ÁÎË Ë ‡„Â„‡ÚË; Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ Î‡„ÂÌËÚÂ ‚˙ÁÎË; ÔÂËÓ‰Ë˜ÌËÚÂ ÒËÎË,
‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ,
Ì‡ÔËÏÂ ÔË ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË
(ƒ¬√, ÍÓÏÔÂÒÓË).

Равнището на
вибрациите се нормира
¬ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‡‚ÌË˘ÂÚÓ Ì‡
‚Ë·‡ˆËËÚÂ ÒÂ ÌÓÏË‡ Í‡ÍÚÓ Á‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ (ÌÂ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ)
˜‡ÒÚË, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË (‚‡ÎÓ‚Â, ÓÚÓË) Ì‡ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌËÚÂ Ô‡ÌË ÚÛ·ËÌË Ë „ÂÌÂ‡ÚÓË, „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌËÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ë ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ï‡-

¯ËÌË. ¬ ÚÂÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ÓÒ‚ÂÌ
ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒÔÓÂ‰ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓÚÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ (˜ÂÁ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÁÓÌË Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ A,
B, C, D - ‚ËÊ Ì‡ÔËÏÂ Ú‡·ÎËˆ‡ 2),
ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÍËÚÂËÈ, ÓÚ˜ËÚ‡˘ Ë Á‡ÍÓÌ‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ. “ÓÁË ÍËÚÂËÈ ÒÂ
ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ Ò‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ËÓÍÓÒÔÂÍÚ˙Ì‡Ú‡ ‚Ë·‡ˆËˇ Ò ÂÚ‡ÎÓÌÌÓ (ÓÔÓÌÓ) ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Á‡ ‚ÒÂÍË ‚˙ÁÂÎ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ (·‡ÁÓ‚‡
ÎËÌËˇ), ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÓÔËÚ‡ ÔË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
‡‚ÌË˘ÂÚÓ Ì‡ ÚÂÔÚÂÌËˇÚ‡ Ò
ÔÓ‚Â˜Â ËÎË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ 25% ÓÚ
„ÓÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡ Ì‡ ÁÓÌ‡ ¬, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
(ÓÔ‡ÒÌÓ), ‰‡ÊÂ Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ó˘Â ÌÂ Â
‰ÓÒÚË„Ì‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ÁÓÌ‡ —
ÔÓ Ô˙‚Ëˇ ÍËÚÂËÈ. œË ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ
Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ÓÚÍËˇÚ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡
Ú‡ÍÓ‚‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ë ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌË
ÒËÚÛ‡ˆËË. œË Ú‡Í˙‚ ÔÓ‰ıÓ‰, ÌÂÁ‡-
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Таблица 2. Класификационни номера и оценъчни норми за интензивността на вибрациите за машини с постъпателно-възвратно
движение.

‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÌÓÚÓ (ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ)
‡‚ÌË˘Â Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ, Ì‡ÒÚ˙ÔËÎËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚ˜ÂÚÂÌË Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ‰ÂÙÂÍÚË.

Вибрации при машини с
ротационно движение
Ã‡¯ËÌËÚÂ Ò ÓÚ‡ˆËÓÌÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ËÏ‡Ú ÚÂÎ‡ (ÓÚÓË), ÍÓËÚÓ ÒÂ
‚˙ÚˇÚ. “Ó‚‡ Ò‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË Ë
ÓÒÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË, Ô‡ÌË, „‡ÁÓ‚Ë Ë
‚Ó‰ÌË ÚÛ·ËÌË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë, ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÂÎÂÍÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË, ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË Ë ‰. ƒËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ˇ‚ÎÂÌËˇ Ë ‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓÚÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÔË ÚÂÁË Ï‡¯ËÌË ÒÂ
ÏÓ‰ÂÎË‡Ú Ë ËÁÛ˜‡‚‡Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ
Á‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ "ÓÚÓ-Î‡„ÂÌË
‚˙ÁÎË-ÍÓÔÛÒ".
¬˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÔÚÂÌËˇ ‚
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ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡
Â‰Ëˆ‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÔË˜ËÌË. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÒÂ
‰˙ÎÊ‡Ú ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ
Ë ÔÓ‚Â‰Ë Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ, ÔÛÍÌ‡ÚËÌË
‚ ÓÚÓËÚÂ, Ò˜ÛÔ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÎÓÔ‡ÚÍË, ÎÓ¯Ó ˆÂÌÚÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚‡ÎÓ‚ÂÚÂ.
¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎË Ì‡ ÚÂÔÚÂÌËˇÚ‡
Ò‡: ÌÂÛ‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌË ËÌÂˆËÓÌÌË
ÒËÎË, „Â¯ÍË ‚ Î‡„ÂÌËÚÂ ‚˙ÁÎË,
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌ‡ ÍÓ‡‚ËÌ‡ Ì‡ ÓÚÓ‡,
ÌÂÒ˙ÓÒÌÓÒÚ Ì‡ ‚‡ÎÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌË ‡„Â„‡ÚË, ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÚËÂÌÂ.
«‡ ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜Â ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ËÏÔÛÎÒÌÓ, ‡ ÌÂ Ì‡ ‡‚ÌÓÏÂÂÌ ÔÓÚÓÍ.
Ó„‡ÚÓ ‚ ‡„Â„‡Ú‡ Â‰Ì‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ Â ·ÛÚ‡ÎÌ‡, ı‡‡ÍÚÂ˙Ú Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‚‡Î‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ËÁˆˇ-

ÎÓ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒËÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ËÁÏÂÌˇÚ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ‡ ÚÓ‚‡
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Ë ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂÚÓ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Í‡ÍÚÓ Á‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ, Ú‡Í‡ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ Ó·˘‡Ú‡ ‚Ë·‡ˆËˇ Ì‡ ÛÒÛÍ‚‡˘ËÚÂ ÚÂÔÚÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ıÎ‡·ËÌËÚÂ ‚ ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ‚˙ÁÍË (ˆËÎËÌ‰˙-·ÛÚ‡ÎÓ, ÏÓÚÓ‚ËÎÍÓ‚Ë Ë ÓÒÌÓ‚ÌË Î‡„ÂË).

Нормиране на вибрации
на бутални машини
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ÌÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË Ò‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ‚ ISO 7919.
ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ ÒÂ Ô‡‚Ë Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÒÂ‰ÌÓ Í‚‡‰‡ÚË˜ÌÓÚÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
(— «) Ì‡ ‚Ë·ÓÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ, ‚Ë·ÓÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ë ‚Ë·ÓÛÒÍÓÂÌËÂÚÓ
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‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚËÚÂ ÓÚ 2 ‰Ó 1000 Hz. œË ÚÓ‚‡
ÒÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ
ÚÓ˜ÍË Á‡ Ï‡¯ËÌË Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ, ÓÔÓÁËÚÌÓ Ë V-Ó·‡ÁÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ.
¬ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍËÚÂËÈ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂÂÌÓÚÓ — « Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ, ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ë ÛÒÍÓÂÌËÂÚÓ.
¬ Ú‡·ÎËˆ‡ 2 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÁÓÌËÚÂ Ì‡
‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡:
¿ - ¬Ë·‡ˆËˇ Ì‡ ÌÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ï‡¯ËÌ‡;
B - Ã‡¯ËÌËÚÂ Ò ‚Ë·‡ˆËË ‚ Ú‡ÁË ÁÓÌ‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú „Ó‰ÌË Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
C - Ã‡¯ËÌËÚÂ Ò ‚Ë·‡ˆËË ‚ Ú‡ÁË ÁÓÌ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
Ò˜ËÚ‡Ú ÌÂ„Ó‰ÌË Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡
Ó„‡ÌË˜ÂÌ ÔÂËÓ‰;
D - Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ‚ Ú‡ÁË ÁÓÌ‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ, Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â Ì‡È-Ô˙ÎÌË Ó·Ó·˘ÂÌË
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌË ËÏ‡ Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ë Ò˙‰Ó‚Ë ‰ËÁÂÎÓ‚Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ò ÌÓÏÂ‡ 5, 6 Ë 7. «‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÚËÔÓ‚Â Ï‡¯ËÌË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Á‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ ·ÛÚ‡ÎÌË ÍÓÏÔÂÒÓË, ‰‡ÌÌËÚÂ ‚ÒÂ
Ó˘Â Ò‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË.

Стандартизационната рамка в
областта

Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ ‚Ë·‡ˆËË.
«‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌË ÔÓˆÂÒË ‚ ÏÂı‡ÌË˜ÌË
ÒËÒÚÂÏË Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 1rad/s, Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ‚Ë·ÓÛÒÍÓÂÌËÂÚÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡ Â Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË - ÒÍÓÓÒÚ Ë ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú ˜ÂÁ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË.

Провеждане на спектрално разложение
¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ÔÓ ‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡, ˜Â ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚËÚÂ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë
ÌÂ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌË Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ. ¬ ÚÂÁË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ, ÚÂıÌËÚÂ ‡ÏÔÎËÚÛ‰ÌÓ-˜ÂÒÚÓÚÂÌ
Ë Ù‡ÁÓ-˜ÂÒÚÓÚÂÌ ÒÔÂÍÚË Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ë
ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‰ÂÚÂÏËÌË‡ÌË
Ë ÒÎÛ˜‡ÈÌË ‚Ë·ÓÒË„Ì‡ÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË ¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÒÔÂÍÚ‡ÎÌÓ ‡ÁÎÓÊÂÌËÂ (ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ Í‡ÚÓ Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚ ÓÚ ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË) Ë
‡Ì‡ÎËÁ Ò‡ ‰‡‰ÂÌË ‚ ISO 13373-1, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‰ÂÙÂÍÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ÌÓÏÂ‡ Ì‡
ı‡ÏÓÌËˆËÚÂ Ì‡ ÔÓÎËı‡ÏÓÌË˜Ì‡Ú‡ ‚Ë·‡ˆËˇ (1ı, 2ı
Ë Ú. Ì.), ÔË ÍÓËÚÓ ÚÂ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú. ’‡‡ÍÚÂÌË ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ˜ÂÒÚÓÚ-

— ˆÂÎ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ Ë ‚˙‚Â‰ÂÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ÔÓ ‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡, ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ISO 10816-6:1995 Mechanical vibration. Evaluation of
machine vibration by measurements on non-rotating
parts. Part 6: Reciprocating machines with power ratings
above 100 kW Ò‡ ËÁÎÓÊÂÌË Ó·˘ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. Œ·Ó·˘ÂÌË
Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ (on- ËÎË offline), ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ, ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË (‰‡Ú˜ËˆË), ‡ Ò˙˘Ó Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ë Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ Ò
ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ ISO 10816
Mechanical vibration. Evolution of machine vibration by
measurements on non- rotating parts. Part 1-5 Ë ISO 7919
Mechanical vibration of non-reciprocating machines.
Measurements on rotating shafts and evolution criteria.
Part 1-5 Ò‡ ‰‡‰ÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂÔÓ˙ÍË Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÚÂ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
¯ËÓÍÓÒÔÂÍÚ˙ÌËÚÂ ‚Ë·‡ˆËË. ‡ÚÓ ÔÓÎÂÁÌ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ËÁÎÓÊÂÌ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ISO
13373-1:2002 Condition monitoring and diagnostics of
machines. Vibration condition monitoring. Part 1: General
procedures, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË ÓÔËÒ‡ÌËÂÚÓ Ì‡
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÚËÔÓ‚ËÚÂ ‡·ÓÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÚË
ÓÒÌÓ‚ÌË ÚËÔ‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË: Á‡ ÛÒÍÓÂÌËÂ (‡ÍÒÂÎÂÓÏÂÚË), Á‡ ÒÍÓÓÒÚ Ë Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ. ¬ „‡ÙË˜Ì‡
ÙÓÏ‡ Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÔÂÔÓ˙ÍË Á‡ ÚÂıÌËˇ ËÁ·Ó ‚
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Ï‡¯ËÌË
Таблица 3. Някои дефекти на възлите на машините и техните вибрационни характеристики.

ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ‚ Ú‡·ÎËˆ‡ 3. —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÚÂÁË Ë ‰Û„Ë ‰ÂÙÂÍÚË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
˜ÂÁ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ËÚÂ ÒÔÂÍÚË Ò ÂÚ‡ÎÓÌÌË (ÓÔÓÌË), ËÁÏÂÂÌË ÔË ÌÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ï‡¯ËÌ‡ ËÎË ÒÎÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÏÓÌÚ.
ÃÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ
Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË ÔÓ-ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‚ ‰Û„Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË: ISO 13373-2.
(Condition
monitoring
and
diagnostics of machines. Vibration
condition monitoring. Part 1:
Processing, presentation and analysis
of vibration data) Ë ISO 15242-1
(Rolling bearings. Measuring
methods for vibration. Part 1:
Fundamentals).
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Ефективност на системата за диагностика
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡
‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË Ì‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ‡‚ÌË˘Â
Ì‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ
ÓÚ ÍÓÌÚÓÎ‡ Ë ÔÓ„ÌÓÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ISO
13379:2003 Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË ‡ÁÎË˜ÌË Ù‡ÍÚÓË, ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡
Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚËÚÂ,
ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ„ÌÓÁË‡ÌÂÚÓ, Ô‡‚ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ËÒÍ‡ ÓÚ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ. ŒÔËÒ‡ÌËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓÎÓÊÂ-

ÌËˇ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÚÂÁË Ô‡‡ÏÂÚË Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ÓÚ˜ËÚ‡Ú ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ë ‚Ë·Ó‡ÍÛÒÚË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. — ÚÓ‚‡ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„˙‚Í‡‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ò ˆÂÎ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.
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—Â‚ËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë
Ë ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË - ˜‡ÒÚ II
”

‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ‚ ·ÓÈ 3/
2010 Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‚Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËıÏÂ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ·˙Î„‡ÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Á‡ ÒÂ‚ËÁÌÓ-ÂÏÓÌÚÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡
ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ Û Ì‡Ò ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ë ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÒÂ Ó·Â‰ËÌËı‡
ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ, ˜Â ·˙ÁËˇÚ Ë
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÂÌ ÒÂ‚ËÁ Â ÒÂËÓÁÌÓ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌË, Í‡ÍÚÓ Ë ˜Â ÒÂ‚ËÁÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‚˙Ì‡Ú ‚ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‡„ÛÏÂÌÚ
ÔË Â¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡
‰‡‰ÂÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú, ˜Â ÙËÏËÚÂ Ò ‡‚ÚÓËÚÂÚ ‰˙Ê‡Ú Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇ
ÒÂ‚ËÁ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÔÓ Â‰ËÌ ËÎË ‰Û„
Ì‡˜ËÌ Ò‡ Â¯ËÎË ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò˙Ò
ÒÂ‚ËÁ‡. ‡ÚÂ„ÓË˜ÌË Ò‡, ˜Â ÍÛÔÛ‚‡˜˙Ú ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÔÂˆËÁË‡ ÒÂËÓÁÌÓ ÒÂ‚ËÁÌËˇ ‰Ó„Ó‚Ó ÔÂ‰Ë ‰‡ ‚ÁÂÏÂ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓÍÛÔÍ‡.
≈ÍÒÔÂÚËÚÂ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú, ˜Â
Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÒÂ‚ËÁ Â Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ. —ÂËÓÁÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓ‰‡‚‡Ú Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÂ‚ËÁ. «‡ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ‚ÒÂÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡
Ì‡‚Â‰Ë Ì‡ ËÏÂÚÓ ÒË, Á‡˘ÓÚÓ ‡ÍÓ
ÍÎËÂÌÚ˙Ú ËÏ‡ ÔÓ·ÎÂÏ Ò Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ÌˇÏ‡ ÒÂ‚ËÁ, ÚÓ‚‡ ˘Â ÁÎÂÔÓÒÚ‡‚Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë ˘Â ÏÛ
Ò˙Á‰‡‰Â ÌÂ„‡ÚË‚ÂÌ ËÏË‰Ê.
ŒÒ‚ÂÌ ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì ÒÂ‚ËÁ, ÂÍÒÔÂÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎÌË ‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌË ÒÂ‚ËÁÌË ÒÚÛÍÚÛË, ÍÓËÚÓ
‰‡ Ò˙Í‡ÚˇÚ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËÚÂ Á‡„Û·Ë Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡.
— Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÎ‡‰ Ì‡ Ì‡È-ËÒÍÓ‚ËÚÂ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË.
¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÏÂÌÚ‡Ë ·Â ÒÔÓÏÂÌ‡Ú‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‡-
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ÏËˇ ÍÎËÂÌÚ Í˙Ï Á‡ÍÛÔÂÌ‡Ú‡ ÓÚ
ÌÂ„Ó Ï‡¯ËÌ‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ Ô‡‚ËÎÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. «‡ ˆÂÎÚ‡ Ò‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË
Ó·Û˜ÂÌËˇ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ÔÂÒÓÌ‡Î, ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì‡ „ËÊ‡ Á‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÌË ÔÂ„ÎÂ‰Ë Ë ÂÏÓÌÚÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË.
«‡ÒÂ„Ì‡Ú ·Â Ë ‚˙ÔÓÒ˙Ú Ò˙Ò ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌË ‚ÚÓ‡
ÛÔÓÚÂ·‡ Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ ÔË ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ - ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË, ıË‰‡‚ÎË˜ÌË, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒ-

ÍË ÒıÂÏË, ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ ·˙ÁÓËÁÌÓÒ‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ˜‡ÒÚË Ë ‰.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ, ÂÍÒÔÂÚËÚÂ,
‚ÍÎ˛˜ËÎË ÒÂ Ò ÍÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, ÔÂÔÓ˙˜‡ı‡ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÓÎÂ„Ë ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÔË ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ‰‡ Á‡Î‡„‡Ú Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì.
—ÎÂ‰ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‚ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë Ë ÍÓÏÂÌÚ‡ ÓÚ ÙËÏ‡ ¡ËÏÂÍÒ ÀËÏËÚË‰, ÍÓÈÚÓ ‚Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÏÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Â‰Ó‚Â.

Сервизът на машини създава нов бизнес
потенциал
Сервизът на машини вече не е рутинна дейност, а стратегия, която изгражда и установява репутация, реализира нови продукти и създава нов бизнес потенциал. Въпросите в сервизирането все повече се отнасят не толкова към оптимизацията на самия ремонтен процес, колкото към новите
технологични и информационни решения. Значително увеличение на производителността, непрекъсваема и безпроблемна работа, повишаване на качеството и точността на работата на машините могат да се реализират
при редовна поддръжка, редовно сервизно обслужване и редовно текущо
обучение на операторите на машините. С цел подобряване на обслужването, от съществено значение е и локализацията на сервиза в близост до
индустриалните центрове.

Интелигентната поддръжка улеснява сервизирането
Новите високотехнологични машини на Mazak са оборудвани с функцията интелигентна поддръжка на обслужването, наблюдаваща статуса на
сменяеми части като филтри, чистачи, история на работата на отделните възли на машината и др. Тази информация е важна за установяване,
превантивно обслужване и сервиз, с цел избягване на аварийно спиране.
При настъпване на времето за смяна, например на филтър, на екрана на
машината се появява съобщение за необходимото обслужване и сервиз.
Освен това, машините на Mazak са оборудвани със сензори "нервна система", които са в състояние да установяват и да реагират на промени в
работната среда. Сред останалите им интелигентни функции са активен
контрол на вибрациите, термичен щит, предпазен щит и 3D модел за
интерференции, гласови съобщения и шпиндел с вградени сензори за наблюдение. Всички устройства подобряват както работата, така и сервизното обслужване на машината.
За по-добрата работа на сервиза на Mazak допринася и Европейският
център за резервни части в Белгия. До основни точки в страните от Европейския съюз 97% от частите се доставят в рамките на 24 часа.
Технологичните и техническите центрове на Mazak в Европа, както и
центърът при Технически Университет, филиал Пловдив, показват допълнителната подкрепа на Mazak към своите партньори – производители. В центровете се предлагат възможности за обучение, демонстрират се иновации, техните приложения и технически възможности.
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Ботьо Георгиев, управител в Бимекс Лимитид
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¿ÒÔË‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË ‚
‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
Предимства и недостатъци на съвременните инсталации

œ

рез последните години бяхме
свидетели на бързи темпове на развитие на сградното строителство
както в големите центрове в страната, така и в летните и зимните
курорти. Развитието на строителния сектор логично доведе и до бум
в обслужващите го сектори, сред
които бе и дървообработващата
промишленост във всичките й направления. Обстановката днес е доста по-различна. Строителният сектор се оказа сред най-сериозно засегнатите от световната икономическа криза, което доведе и до значително свиване на търсенето на продуктите и услугите, свързани с него. А
в подобна пазарна обстановка, предлагането на висококачествени продукти на добра цена е сред факторите за конкурентоспособност на производителите.
Високото качество на произвежданите изделия в дървообработващата промишленост зависи и от осигуряването на добра и надеждна система за аспирация, т.е отвеждане на
отпадните продукти, получени при
обработката на дървения материал
като дървесни стърготини, стружки, прах и други. Наличието на аспирационна система гарантира поддържането на необходимата чистота на въздуха, което да осигури от
една страна, качеството на произвежданата продукция, а от друга - да
запази здравето и работоспособността на работещите.
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Съвременни изисквания
към аспирацията
Терминът аспирация е с латински
произход. На латински аspiratio, означава всмукване, изтегляне на въздух,
течности и други вещества. Този
термин до голяма степен характеризира принципа на работа на самата аспирационна система в дървообработващата промишленост, а
именно отвеждане и очистване на
замърсения с дървесни отпадъци и
прахови частици въздух от производственото помещение.
Използването на системи за отвеждане на отпадните продукти,
получавани при обработката на
дървения материал, не е от днес.
Подобни съоръжения са били използвани в дървообработващата промишленост от началото на миналия
век. Естествено, условията, при които са работели, и изискванията към
тях са били значително по-ниски.
Това е логично предвид сравнително
по-ниската производителност на
дървообработващите машини в миналото, както и не особено строгите изисквания по отношение опазването на околната среда.
Днес условията на работа на аспирационните системи са значително по-различни. През изминалите години дървообработващата промишленост претърпя сериозно техническо развитие. Усвоени бяха редица
нови производства, например на плочи от дървесни влакна и частици.
Технологичният парк на някои предприятия бе сериозно обновен. Сери-

озно бе увеличена и производителността на използваните машини, което доведе до увеличаване на обема
надробени дървесни отпадъци и относителното съдържание на прахови
частици в тях. Не са редки случаите, в които в едно производствено
помещение се извършват различни
обработки на дървото. Всичко това
води до увеличаване на отпадните
продукти, а нормативните изисквания по отношение чистота на околната среда днес са много по-високи.
В същото време, въпросът за икономия на енергия, суровини и материали стои много по-остро. Всички тези
фактори оказват съществено влияние върху аспирационните системи,
повишавайки изискванията към тях,
както по отношение на производителност и възможност за поддържане на необходимата чистота на
въздуха, така и по отношение на
икономия на енергийни ресурси.

Системи със и без
рециркулация
Обикновено, отделянето на големи частици механични замърсители
от въздушния поток не представлява особено сложна задача. По тази
причина основна функция на съвременните системи за аспирация е
ефективно и надеждно обезпрашаване и очистване на въздуха в работната зона на производствените помещения и опазването на атмосферния въздух от замърсяване с прахови
частици при минимални капитални и
експлоатационни разходи.
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Критерии за класификация на аспирационни системи за дървообработващата промишленост е циркулацията на въздуха. На основата на
този критерий системите са със и
без рециркулация. При аспирационните системи без рециркулация замърсеният въздух се отвежда от обема
на производственото помещение и
след като бъде очистен от праховите частици се изхвърля в околната
среда.
Рециркулационните системи са
вид аспирационни системи, в които
засмукваният от помещението замърсен въздух, след очистването си не
се изхвърля директно в околната
среда, а напълно или частично се
връща в производственото помещение. Това позволява значително да се
съкратят загубите на топлина през
студените месеци в годината.
Друг често използван критерий за
класификация на аспирационните системи е в зависимост от хидравличния режим на системата, според
който те са с постоянна и променлива производителност.

Централизирани и
автономни системи
В зависимост от начина на
свързване с технологичното оборудване, аспирационните системи се
делят на централизирани и автономни.
Към централизираните се отнасят аспирационните системи, при
които към една система са свързани
едновременно няколко работни места с независимо включване и изключване, като едновременната им работа не е задължителна. По този начин централизираните аспирационни
системи могат да бъдат изпълнени
като системи с променлива производителност.
Към автономните аспирационни
системи се отнасят системите,
обслужващи едно или няколко работни места на технологичното оборудване, включвани и изключвани едновременно. При тези системи, поради
технологията, е необходимо да се
осигури отвеждане на едно и също
количество замърсен въздух. Следователно, автономните системи не
могат да бъдат с променлива производителност.

Степен на очистване и
използвани очистващи
апарати
Като основен показател, характеризиращ работата на прахоулови-
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телните апарати в конкретните условия на тяхното използване, се явява
степента на очистване на
въздуха от праховите частици. Тя зависи както от
Фиг. 1.
качествата на прахоуловителните агрегати,
така и от производителността (м3
въздух в час) на апарата, зависеща
непряко от скоростта на въздушния
поток.
Сред най-често използваните
съоръжения за очистване на въздуха
от прахови частици в дървообработващите предприятия са циклоните.

Специфики на циклоните
Циклоните са прахоуловителни
апарати, в които отделянето на
твърдите частици от въздуха се
осъществява под действието на
центробежните сили, които придвижват праховите частици към
стената на циклона. Постепенно,
под действието на силите на тежестта, те се отправят към разположения в долната част на циклона бункер. Основно предимство
на циклоните е сравнително елементарното им устройство, отсъствието на движещи се части,
както и сравнително ниската им
цена. Тяхното използване се счита
за рационално при големи обеми на
отпадните продукти. Поради ограничената възможност за очистване на въздуха от праховите частици до степен, отговаряща на съвременните изисквания и необходимостта от монтаж извън производственото помещение, което води
до отвеждането на топъл въздух
от помещението, понастоящем областта на тяхното използване значително се е стеснила. Обикновено
циклоните биха могли успешно да
се справят с очистването на въздуха от прахови частици, ако подаваният дебит замърсен въздух отговаря на зададения по проект и не се
наблюдават големи варирания. Както вече бе споменато, обаче, дървообработващите машини не работят едновременно. Макар и да протича известно преразпределение
на отвеждания от машините
въздух, като цяло неговият дебит
намалява. Не са рядкост и случаите, в които се наблюдава обратната зависимост при модернизация
на производството и добавяне на
нови машини, което не винаги е
съпроводено с предвиждането на
друг циклон.

Сред недостатъците на аспирационните системи с циклон е и
фактът, че те са централизирани,
т.е. при тях е необходимо изграждането на въздуховод и предвиждането на мощен вентилатор. Поради
ниския коефициент на едновременна
работа на машините, е налице преразход на електроенергия, вследствие на високото аеродинамично
съпротивление на аспирационната
система и ниската ефективност на
вентилатора.

Промишлените
филтри
използвани в дървообработващата
промишленост, представляват прахоуловители, в които процесът на
очистване на въздушния поток от
прахови частици се осъществява
посредством филтриране или утаяване на твърдите частици. Вследствие на високите нормативни изисквания по отношение степента на
очистване на въздушния поток, филтрите са все по-предпочитани в
дървообработващата промишленост.
Тяхната конструкция и използваният материал позволяват с аспирационната система да се постигне
прахосъдържание в очистения въздушен поток по-малко от 1 mg/m3. По
този начин въздухът се връща отново в помещението, което спомага за
постигането на по-ниски разходи за
отопление.

Използвани
конструкции
филтри
Една от сравнително елементарните конструкции, използвани в практиката, е показана на фиг. 1. Тази
конструкция се използва предимно за
местно отвеждане на отпадни продукти от определено работно място. Представлява вентилатор, на
изходната страна на който е поставен чувал, който не е задължително
да бъде от филтрираща тъкан. Недостатъкът на тази конструкция е,
че постепенно събираните в чувала
отпадни продукти се увеличават,
отнемайки от свободния му обем,
което от своя страна намалява и
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Фиг. 2.

количеството очистван въздух. Интересен факт е, че подобни филтри
са се използвали още през 19 век,
като днес те са се преобразували в
ръкавни филтри.
Конструкцията на друго използвано съоръжение е представена на
фиг. 2. Макар конструктивно съоръженията от фиг. 1 и фиг. 2 да се
различават, принципът им на действие е един и същ. Засмуканият
от вентилатора 1 замърсен въздушен поток се подава тангенциално
в пръстеновидната част 2, от
където с помощта на циклонен елемент 3 се осъществява отделяне
на едрите частици, които се утаяват в долната част на съоръжението, представляваща събирателен
чувал 4. Целият въздушен поток със
съдържащите се в него прахови
частици с малки размери преминава през централната част на съоръжението и се отправя към горната
му част, представляваща ръкав от
филтрираща тъкан 5. По този начин отпадните продукти се събират в долната част на съоръжението, а очистеният въздух се отвежда през горната част. Чувалът,
в който се събират отпадните
продукти, може да бъде от различен материал. Използват се и чували за еднократна употреба. Основно изискване е чувалът лесно да
може да бъде свален и почистен.
При определяне на обема му се взема предвид възможността той да
може да се пренесе ръчно до мястото за събиране на отпадъци.
Препоръчително е с цел осигуряване на безпроблемна работа на съоръжението да се предвидят резервни
чували.
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Фиг. 3.

Определяне площта
на филтриращия
ръкав
Размерът и площта на филтриращия ръкав F (m2) трябва да бъде
съобразена с производителността
на вентилатора. За да се определи
площта на филтриращия ръкав,
може да се използва изразът F = L /
l, в който L е обемът на очиствания въздух (m3), а с l е обозначено
относителното въздушно натоварване на филтриращия ръкав m3/
(m 2 h), което показва какъв обем
въздух (m3/h) се допуска да премине през 1 m 2 филтрираща повърхност за осигуряване на необходимата степен на очистване на въздуха.
По данни за болшинството материали, относителното въздушно натоварване на филтриращия ръкав е
в границите 360 – 900 m3/(m2h).
Регенерацията на филтриращия
материал се осъществява ръчно чрез
изтръскване на ръкавите. При нужда
ръкавите могат да се свалят и изперат.
Този вид прахоуловители се поставят в производственото помещение, в което са намира и машинното
оборудване. Обикновено разстоянието между прахоуловителя и машината е от 3 до 7 m, а свързването им
се реализира посредством гъвкави
въздуховоди.
Според част от специалистите
по-добри резултати се постигат с
прахоуловителите с два прахоулавящи ръкава, показани на фиг. 3. Прахоуловителният вентилатор с електродвигател се намира в средната
част на корпуса и има две изходящи
тръби, по една към всяка страна.

Конструкцията им е
идентична с представената на фиг.
2. Входната тръба
към вентилатора
може да се разположи по различен начин в зависимост
от възможностите
за присъединяване
на
смукателния
въздуховод от машината.
Към прахоуловителя могат да
бъдат присъединени
до три броя въздуховоди,
диаметърът на които
може да варира от
200 до 100 мм. Различните производители посочват
различни диаметри, които обикновено зависят от работните характеристики на използвания вентилатор. Не се препоръчва като ориентир да се използват въздуховодите на местните смукатели към
дървообработващите машини, тъй
като те често са предвидени за работа към централизирана аспирационна система.

Недостатъци
на промишлените
филтри
Обикновено, като основни недостатъци на промишлените филтри
се посочват необходимостта от
ръчна регенерация и честата смяна
на събиращите торби, при значително количество образуващи се отпадни вещества. Това ограничава приложната област на прахоуловителите с два филтъра.
При използването на филтър с
връщане на очистения въздух в работното помещение, т.е. със 100%
рекциркулация, за достигане на пределно допустимите стойности за
въздуха в работната зона следва да
се предвиди общообменна смукателно-нагнетателна вентилация. В този
случай въздухообменът би зависил
от пълното улавяне на отделящите
се прахови частици от местните
смукатели.
Промишлените филтри се приемат за ефективно средство за улавяне на дървесни стърготини. Използването им води до икономия на
топлинна енергия. Те могат да се
използват и за улавяне на друг вид
прах, при правилен подбор на площта на филтриращия материал.
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Част II. Основни изисквания към използваните светлинни източници

ƒ

l Постоянно обслужвани електрома-

оброто осветление в мините е
сред основните фактори за осигуряване на безопасността на работещите в тях. Поради изключителната важност на осветеността в
мините, зоните, които подлежат на
осветление и препоръчителните
стойности на яркостта в подземните въглищни рудници са нормативно регламентирани. Документите, в
които са посочени препоръчителните стойности на яркостта в подземните въглищни рудници, са два.
Единият е ТК 4.10 „Минно осветление“. Добре е да се има предвид, че
посочените в него стойности не са
одобрени от Международната комисия по Осветление (МКО). Вторият
документ е „Правилник за безопасност на труда при добив на въглища
по подземен начин“.

За кои обекти в мините
осветлението е
задължително?
Според Правилника на осветление
в мините подлежат:
l Електромашинни камери, диспечерски камери, камери, в които са монтирани лебедки, централни подземни подстанции, локомотивни депа,
здравни пунктове, камери за раздаване на взривни вещества, подземни
ремонтни работилници;
l Транспортни изработки в границите на околошахтовия двор;
l Приемни площадки на уклони и
бремберзи, разминавки в околошахтовите и участъковите добивни изработки, претоварващи пунктове,
площадки за качване на хора в транспортни средства и подходите към
тях;
l Призабойното пространство на
прокарваните шахти и прилежащите изработки и окачените платформи;
l Добивни изработки, в които работят механизирани комплекси (чрез
осветителите на комплекса), с изключение на изработки с дебелина на
пласта до 1,5 m;
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шинни съоръжения, подвижни подстанции и разпределителни пунктове, монтирани извън специални камери;
l Изработки, съоръжени с лентови
транспортьори, предназначени за
превозване на хора;
l Пътеходни изработки.
И в двата посочени в статията
документа се препоръчват норми за
минимална осветеност на работното място, които не се различават
съществено. В тези норми са включени и препоръките за неравномерност на осветеността - в повечето
случаи над 0.2, като дефиницията за
неравномерност включва отношение на минималната към максималната осветеност, т.е. g = Emin/Emax.
В машинните камери, ремонтните
работилници, медицинските или
здравните пунктове, в които осветеността е от порядъка на 50
lx естествено и равномерността е
по-висока.

Изисквания към
светлинните източници
Специално внимание следва да се
обърне на изискването светлинните
източници задължително да се монтират в руднични осветители със
степен на защита срещу влага и прах
най-малко IP-54 и с взривозащитна
маркировка, в зависимост от изискванията за използване на електросъоръжения в рудници, опасни по отношение на газ и прах. Не се допуска
използването на осветители без
предпазно стъкло и решетка и без
взривозащитна маркировка.
Препоръчително е в случаите, при
които осветителна уредба в подземни рудници се захранва с напрежение
над 42 V, да се използва устройство
за непрекъснат контрол на изолацията на кабелната мрежа и изключване на захранващото напрежение при
намаляване на изолационното съпротивление на мрежата. С тази мярка
се цели максимално обезопасяване на
кабелната мрежа срещу евентуално
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попадане на обслужващия персонал
под напрежение.

Защитно изключване
Защитното изключване е много
сериозна мярка срещу поражение от
електрически ток, която действа
безотказно при поддържане на съоръженията в добро състояние. Действието й е подобно на контрола
върху изолационното съпротивление,
който осигуряват дефектнотоковите прекъсвачи. Докато дефектнотоковата защита, обаче, се прилага в
системите със заземен звезден
център на трансформатора (както
е при битовите и промишлените
мрежи на повърхността), то при
минните електрически съоръжения
се прилагат устройства за защитно изключване в условията на изолиран звезден център на трансформатора.

Въвеждане на персонални
LED-лампи
В Правилника се предписват и
правилата за използване и поддържане на индивидуалните лампи, без които никой миньор не може да влезе в
рудника. Указана е необходимостта
тези лампи да осигуряват непрекъснато нормално светене в продължение най-малко на 10 часа. Чрез получаването или обратното връщане на
индивидуалните лампи се провежда
и своеобразен контрол за влезлите
и излезлите миньори от рудника.
По отношение на персоналните
лампи, следва да се отбележи, че днес
почти навсякъде по света се въвеждат в експлоатация лични акумулаторни лампи, светещи със светодиоди (LED лампи). Те са пригодени за
минни условия, а именно за работа
във взривоопасна среда, създавана от
отделящия се метан. Той при концентрация от 5 до 16 % смес с въздуха
образува взривоопасна смес. Маркировката на тези лампи е: Ex d n i.
Предимството им е, че поради пониската консумация на енергия, могат да осигурят надеждно осветле-

83

ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
отколкото обикновените хора от
повърхността на
Земята. Гут обяснява този феномен донякъде с привикването на миньорите
Фиг. 1. Принципна схема на взривозащитен осветител със
към тази среда“, косветодиоди: 1 – корпус; 2 - LED осветител; 3 - предпазен
ментира доц. Ганпрозрачен разсейвател; 4 - специален вход за кабела; 5 –
чев и допълва, че покабел.
добно твърдение се
ние в продължение на една работна споделя и от български миньори, коисмяна и допълнително още два часа то са категорични, че се нуждаят от
резервно време. На фиг. 1 е показан по-малко светлина при работа на зарудничен взривозащитен осветител боя. Според доц. Ганчо Ганчев едно посъс светодиоди, разработен в Мин- ново изследване на Айнхорн от ЮАР
но-геоложкия университет Св. Иван също посветено на заслепяването в
Рилски. Той може да се произвежда с условията на минно осветление, е
дължина 1, 2 и 3 метра, в зависимост допринесло за съществена промяна
от условията за окачване. Захранва в начините на изчисляване и оценка
се с напрежение 127 V от същия зах- на заслепяването при проектиране
ранващ блок, който се използва за на осветителни уредби.
захранване на луминесцентните ламОценка на заслепяването
пи в известните осветители РВЛ.

в мините
Яркост на светлинния
източник
В препоръките на ТК 4.10 за ограничаване заслепяването на работещите в мините миньори се налагат
ограничения, свързани с яркостта на
светлинния източник. Тъй като луминесцентните лампи с мощност 18 20 W имат средна яркост 3500 4000 cd/m2 , се приема, че използваните светлинни източници не трябва да превишават тази стойност на
яркостта. Това се отнася до осветителите, монтирани на малка височина до 2 - 2,5 m, както това се случва
в механизирания забой с малка и средна мощност на пласта. Когато осветителите са монтирани на по-голяма височина, например 4 - 5 метра,
се допуска използването на осветители с по-голяма яркост (за осветителите се използва понятието „габаритна яркост“).
Според мнението на доц. Ганчо
Ганчев, един от утвърдените специалисти в областта на минното осветление у нас, заслепяването на
работещите в условията на ниска
осветеност, ограничени пространства и тъмен фон е неизбежно. „Прави впечатление твърдението на
Силвестър К. Гут от САЩ, един от
първите специалисти, изследвали
заслепяването в осветителни уредби, провел своите първи наблюдения
в подземни въглищни мини. Той
твърди, че миньорите са по-слабо
чувствителни към заслепяващия
ефект на светлинните източници,
намиращи се в тяхното полезрение,
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Препоръчва се да се извършва по
формулата: Lv ≤ √L, където Lv е еквивалентната воалираща яркост в cd/
m2, а L е средна яркост на работната повърхност, към която е адаптирано окото на наблюдателя, cd/m2 .
За определяне на воалиращата яркост се използват изразите Lv = Σ10
E/Σθ2 за ъгли > θ ≥ 3° или Lv = Σ18 E/
θ за стойности на ъгъла θ< 3°, в които Е е осветеността на зеницата
на наблюдателя, в lx (приема се във
вертикална равнина), а с θ е отбелязан ъгълът между правата, съединяваща центъра на заслепяващия източник и зрителната ос на наблюдателя в градуси.
Известно е, че адаптационната
яркост може да се изчисли за дифузно-отразяваща повърхност от съотношението: L = i.E./ρ, където Е е осветеността на работната повърхнина в lx; ρ е коефициентът на отражение на забоя или на крепежния материал, или на скалите – т.е.
обектът на осветление.
По отношение на осветителните
прибори, които се използват за осветление на минните изработки и
по-специално тяхната взривозащитна маркировка, които не са обект на
разглеждане в настоящата статия,
е необходимо да отбележим само, че
те са от I група на взривоопасните
смеси, с представителен газ метан.

Изпълнение на
рудничното осветление
Начините за изпълнение на рудничното осветление е необходимо да се

съобразят с редица фактори. Например, при наличието на контактна
мрежа за тролеен извоз в извозните
галерии не се допуска осветителите
да се разполагат по тавана. Препоръчва се те да се монтират по страничната стена на изработката. Захранващите кабели влизат в осветителя и обикновено там се извършва
разклонението – за осветителя и за
транзитно преминаване към следващия осветител. Корпусите се заземяват през десет осветителя. Захранващият блок обикновено е оборудван с контрол на изолацията и защитно изключване с цел обезопасяване.
Ново допълнение към правилника
се съдържа в чл. 12п (Нов - ДВ, бр. 68
от 2003 г.), с който се добавят следните няколко изисквания по отношение на осветлението в мините:
l Всяко работно място трябва да е
достатъчно осветено за осигуряване на безопасността и здравето на
пребиваващите лица.
l За всички работещи под земята се
осигуряват индивидуални акумулаторни лампи.
l Осветителните инсталации в
подземните участъци се изграждат
и разполагат така, че да не създават риск от злополуки, дължащи се
на вида и изпълнението на инсталацията и качеството на осветлението.
l Работните места на повърхността се осветяват с достатъчно естествена светлина, доколкото това
е възможно, и в зависимост от климатичните и други условия се снабдяват с изкуствено осветление,
така че да се осигури безопасността и здравето на работещите.
l Когато освен изкуствено осветление, се изисква и подходящо аварийно осветление (в случай на прекъсване на електрозахранването), изпълнението на което е невъзможно, работещите се осигуряват с лично независимо осветление.
Добавено е и изискване да се избягват химичните, биологичните и
физичните опасности, свързани с
недостатъчно осветление. „Тези
допълнения едва ли внасят по-голяма
яснота в Правилника по безопасност“, коментира доц. Ганчев. „Всичко това се отнася до осветление в
подземните въгледобивни рудници.
Но у нас има и действащи рудници в
рудодобива и нерудните изкопаеми,
както и открити рудници, които
също се нуждаят от осветление“,
допълва той.
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НОВИ ПРОДУКТИ
Honeywell ENRAF ïðîäóêòè è ðåøåíèÿ
çà àâòîìàòèçàöèÿ íà ïåòðîëíèòå áàçè:
íèâîìåðíè ñèñòåìè ñåðâî è ðàäàðåí
òèï ñ ïðåöèçíà òî÷íîñò è îò îäîáðåí
â Áúëãàðèÿ òèï, ñìåñèòåëíè ñèñòåìè
çà áèîãîðèâà Microblender v.2 è Fusion

Ïðåç 2008 ã. Honeywell äîáàâÿ êúì ïîðòôîëèîòî ñè ïðîäóêòèòå è ðåøåíèÿòà íà õîëàíäñêàòà ôèðìà Åíðàô ñïåöèàëèçèðàíà â àâòîìàòèçèðàíå è èçìåðâàíå íà íèâî íà ðåçåðâîàðè â ïåòðîëíè áàçè ïî ñâåòà.
Enraf level gauges è Enraf fluid technologies èìà
çàâèäíàòà ðåïóòàöèÿ íà Ñâåòîâåí Ëèäåð â ïðîåêòèðàíåòî, ïðîèçâîäñòâîòî è ïðîäàæáàòà íà
îáîðóäâàíå è ñèñòåìè çà èçìåðâàíå è óïðàâëåíèå íà ãîðèâà è òå÷íè ïðîäóêòè íà ñâåòîâíàòà ïåòðîëíà èíäóñòðèÿ. Òîâà å ïîñòèãíàòî
÷ðåç ñú÷åòàâàíåòî íà íàä 60 ãîäèíè îïèò è åêñïåðòèçè, çàåäíî ñ âïå÷àòëÿâàùà ñòðàòåãèÿ
çà íåïðåêúñíàòî ðàçðàáîòâàíå íà íîâè ïðîäóêòè è èíâåñòèðàíå â ïîâèøàâàíå íà êà÷åñòâîòî âúâ âñè÷êè àñïåêòè íà áèçíåñà.
Honeywell Enraf å Âàøèÿò âîäåù ïàðòíüîð
â ïåòðîëíàòà èíäóñòðèÿ. Íàøèòå íàäåæäíè
ïðîäóêòè è ñèñòåìè Âè ïîçâîëÿâàò äà óïðàæíèòå ïúëåí êîíòðîë íà íåîáõîäèìîñòòà îò
òî÷íî èçìåðâàíå íà íèâî, òåìïåòàòóðà è
ïëúòíîñò â ðåçåðâîàðèòå è ïðåöèçíî ðåãóëèðàíå íà ïîòîêà çà ñìåñâàíå íà áèîãîðèâà êúì
îñíîâíèòå ïðîäóêòè, êàêòî è èíæåêòîðíè
ñèñòåìè çà ïðèñàäêè è îöâåòÿâàíå íà ãîðèâàòà. Ïðîäóêòèòå íà Honeywell Enraf ñà ñúâìåñòèìè ñ èçèñêâàíèÿòà çà ïðèëàãàíåòî íà:
l Íàðåäáà N 3 íà Ìèíèñòåðñòâî íà ôèíàíñèòå îò 19.02.2010
l Îäîáðåí òèï çà òúðãîâñêî ìåðåíå +/- 0.2%
ãðåøêà îò ÁÈÌ çà Áëåíäèíã ñèñòåìàòà
Microblender, êàêòî è çà íèâîìåðèòå Smart
Radar +/-0.5 è 1mm è íèâîìåðèòå Servo type +/
- 1mm, 0 â èçìåðâàòåëíà ñèñòåìà ñ òåìïåðàòóðíà êîìïåíñàöèÿ è ñîôòóåð ñ äàííè îò êàëèáðîâêàòà íà ðåçåðâîàðèòå, êàêòî âúçìîæíîñò çà ïðèðàâíÿâàíå íà ëèòðè êúì 15 ãðàäóñà òåìïåðàòóðà ñ âãðàäåíà API òàáëèöà.

Ïðîäóêòèòå íà Honeywell ENRAF ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè
âúâ âñè÷êè ïåòðîëíè áàçè ñ ðàçëè÷íè ïðèëîæåíèÿ

Ñìåñèòåëíè ñèñòåìè çà áèîãîðèâà Microblender v.2 è Fusion

Ñêèäîâå çà äîáàâêè è îöâåòÿâàíå íà ãîðèâà ãîòîâ ðàáîòåù ìîäóë ñ èíæåêòîðèòå
Minipack Honeywell ENRAF - ñâåòîâíè ëèäåðè è
êà÷åñòâî íà íàé-âèñîêî íèâî

Çà êîíòàêòè: Èíæ. Èâàéëî Èâàíîâ
1528 Ñîôèÿ, áóë. Õðèñòîôîð Êîëóìá 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. +02 40 20 900
å-mail: Ivaylo.Ivanov@honeywell.com www.honeywell.com www.51.honeywell.com/bulgaria
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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SENA: íîâ SMD Bluetooth
ìîäóë Parani-BCD100 ñ
USB è UART èíòåðôåéñè
Íîâ SMD Bluetooth ìîäóë ïóñíà íà ïàçàðà ïðîèçâîäèòåëÿò íà èíäóñòðèàëíè êîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà SENA. Ñúâìåñòèìèÿò ñ Bluetooth
v2.0+EDR Parani-BCD100
ñú÷åòàâà ïðåèìóùåñòâàòà íà SMD êîìïîíåíò ñ Bluetooth Class 1 ðàäèîìîäóë è ðàçïîëàãà ñ
íÿêîëêî ñòàíäàðòíè èíòåðôåéñà çà ïðåäàâàíå íà äàííè, êàòî USB,
2õ UART, I2C, PCM è PIO.
Âãðàäåíèÿò ôúðìóåð ñúñ ñòàíäàðòåí SPP (Serial Port Profile), ïîääúðæà äî 4 âðúçêè åäíîâðåìåííî, à óâåëè÷åíàòà ìîùíîñò íà ïðåäàâàíå (+18dBm òèï.) è ïîâèøåíàòà ÷óâñòâèòåëíîñò íà ïðèåìíèêà îò -90dBm (0.1% BER), îñèãóðÿâàò ïî-ãîëÿì îáõâàò íà äåéñòâèå
è êà÷åñòâî íà âðúçêàòà. Parani-BCD100 ðàáîòè â ðàçøèðåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí -20°C ~ +80°C è å ñ ðàçìåðè 27.1x14.8x2.4mm. Ìîäóëúò å ñåðòèôèöèðàí ïî ñòàíäàðò Bluetooth SIG è å ñúâìåñòèì ñ
åâðîïåéñêàòà RoHS äèðåêòèâà.
Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.: (02)9155800; ôàêñ: (02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

Ñïåöèàëèçèðàí çàõðàíâàù
áëîê çà ñâåòîäèîäíî
îñâåòëåíèå LP1040-xx 40 W èçõîäíà ìîùíîñò
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Èçòî÷íèê íà ñòàáèëèçèðàí
ïîñòîÿíåí òîê;
Âõîäíî íàïðåæåíèå 90 ~
264VAC èëè 100 ~ 277VAC;
Äúëúã æèâîò MTBF@25°C >
100 000 ÷àñà;
UL1310, Class 2 è UL48
ñúâìåñòèì;
EMC: ñúâìåñòèì ñ 47CFR,
Part 2, Part 15 è Cispr PUB, 22
Class B
Ðàáîòíà òåìïåðàòóðà:
-40°C äî +60°C;
Êîðåêöèÿ íà ôàêòîðà íà ìîùíîñòòà: PF > 0.90;
Çàùèòà: IP66;
Ðàçëè÷íè êîíôèãóðàöèè íà èçõîäíèòå òîê è íàïðåæåíèå;
UV óñòîé÷èâ ïëàñòìàñîâ êîðïóñ.

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

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315
Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829
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автоматизация на петролни бази

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ENRAF - продукти и решения за

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Enraf от Honeywell е вашият водещ партньор в петролната индустрия. Нашите надеждни продукти и системи Ви позволяват
да упражните пълен контрол на
необходимостта от точно измерване на ниво, темпетатура и
плътност в резервоарите и прецизно регулиране на потока за
смесване на биогорива към основните продукти, както и инжекторни системи за присадки и оцветяване на горивата
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