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Ì‡Í‡ÚÍÓ
√ÂÏ‡ÏÂÍÒ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 20-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
През месец юни т. г. една от най-популярните фирми в българската автоматизация Гемамекс отбеляза 20 години от своето основаване. По случай юбилея компанията организира в с. Рибарица двудневен тийм–билдинг за целия екип и представители на партньорски фирми от страната. Акцентът бе поставен върху спортната програма и върху досега с великолепната природа на тетевенския балкан. Мероприятието включваше джип сафари, походи и посещение на Тетевенските водопади.
Гостите на събитието се включиха и в тържествената вечеря в хотел Арго, която
премина под знака на непринуденото веселие и всеобщо празнично настроение. Инж.
Георги Генчев, президент на Гемамекс, прие юбилейни подаръци и сърдечни поздравления за високия професионализъм и постигнатите през изминалите 20 години успехи,
поднесени от колеги и бизнес партньори на компанията.
Екипът на сп. Инженеринг ревю се присъединява към многобройните пожелания
за здраве, щастие и ползотворна работа през следващите десетилетия.

“ÂÎÂÎËÌÍ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ ‰ÂÒÂÚË ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ
На 9 юни т. г. с изискан коктейл в атриума на Сердика Център, Телелинк отпразнува своя десети рожден ден под мотото „10 години в 10 държави„. „За изминалите 10 години компанията постигна значими бизнес успехи и установи присъствие
в общо 10 държави в Централна и Източна Европа. Телелинк е успешно позиционирана като системен интегратор на мобилни и фиксирани комуникационни мрежи,
като постепенно разширява дейността си и в други продуктови направления - интелигентни сградни системи и управлявани услуги“, заявиха от компанията.
Телелинк развива дейност в България, Румъния, Сърбия, Черна Гора, Македония,
Украйна и Унгария, като след обединението си с австрийската група Датентехник
в края на юни т. г., ще оперира и на териториите на Австрия, Хърватска, Босна
и Херцеговина. „Датентехник е компания с над 40-годишна история и е сред предпочитаните партньори за мрежови услуги на австрийския ИКТ пазар. Групата
наброява над 700 души персонал в офисите в 10-те държави, около 300 от които
работят в България“, допълниха от Телелинк.

—ËÒÚÂÏÂ˙ ˘Â ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Á‡ ÒÓÙËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÚÓ
Системеър подписа договор за доставка на тунелни вентилатори за софийското метро, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Кристина Машонова, управител на
компанията. „Вентилаторите са предназначени за тунелите между метростанции 5-6-7-8. Доставката ще се извърши през мeсец септември тази година. Това е
първият успешен проект на Системеър за тунелна вентилация в България. В световен мащаб компанията ни е пазарен лидер, ориентиран към подпомагане на клиента
от идеята до крайната реализация. Стремим се да превърнем всеки един проект
във възможност за взаимна полза и израстване“, допълниха от Системеър.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ABB ‰ÓÒÚË„Ì‡ 1000 ÒÎÛÊËÚÂÎË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Наскоро броят на служителите на ABB у нас достигна 1000 човека, съобщиха
за списанието от офиса на компанията. Под мотото ,,По-добрият свят започва
с теб“, компанията успешно успя да удвои броя на служителите си за две години,
като по този начин осигури работа на значителен брой хора, дори и в региони с
висока безработица, заявиха от АББ България.
ABB функционира в България чрез три компании на шест локации, като основният фокус е върху продукцията. Трите производствени единици на АББ, разположени в Петрич, Севлиево и Раковски доставят ключово важни продукти и компоненти на други заводи в ABB групата, както и продукти за крайни клиенти. ,,В ABB
винаги сме вярвали, че нашите служители са най-голямото ни предимство. Поради
тази причина основната ни инвестиция е тази, която правим в хората, в развитието на техните умения и таланти. Всъщност това е нещото, с което започва
по-добрият свят“, допълни Питър Симон, изпълнителен директор на ABB в Румъния, България и Република Молдова.

Rutronik ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ

Маркус
Крийг

На 17 юни т. г. глобалният дистрибутор на електронни компоненти Rutronik
организира европейска пресконференция. На събитието в гр. Испринген, Германия
присъстваха над 20 представители на европейската специализирана преса, сред
които и журналисти от сп. Инженеринг ревю. Пресконференцията бе открита от
Маркус Крийг, маркетинг мениджър на компанията, който представи дейността
на Rutronik и перспективите за развитието й до 2015 г. Домакините акцентираха
върху новата вертикална корпоративна структура, ориентирана към шестте
основни пазарни сегмента на компанията – медицинска електроника, осветление,
възобновяеми енергийни източници, индустрия, автомобилостроене и домакински
електроуреди. Присъстващите журналисти се запознаха и с оптимизираната
логистична стратегия, която съкращава времето за доставка и предоставя редица предимства за клиентите. В края на пресконференцията Тило Ролва, търговски директор на Rutronik и наш гост в рубриката Интервю, представи платформата Webg@te, осигуряваща детайлна техническа информация и възможност за
онлайн експертна консултация за предлаганата гама електронни компоненти.

ŒÚÍËÚ ·Â ÌÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ „. ÿÛÏÂÌ
На 2 юли т. г. фирмите НЕС – Нови енергийни системи и Павел и Синове Електрик съвместно откриха новоизграден производствен комплекс в град Шумен.
Новата индустриална база е с обща застроена площ от 12 000 кв. м и включва
производствен цех за панел колектори, цех за котли, лаборатория и цех за термопомпи, логистичен център SUNSYSTEM, производствено хале на Павел и Синове
Електрик и параклис. На събитието присъстваха заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, както и ключови партньори на
двете компании и представители на местната и централната власт. Церемонията бе съпроводена с освещаване на параклиса „Успение Богородично“, намиращ се
в производствения комплекс, от Варненския и Великопреславски Митрополит Кирил.
Програмата включваше още културна обиколка на обекти с историческа значимост в района и тържествена вечеря за гостите на събитието.

≈“» ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ PV Ô‡ÍÓ‚Â
През май и юни т. г. ЕТИ България, дъщерна фирма на словенската ETI
Elektroelement, съвместно с български партньори, организира поредица от семинари на тема „Ефективна защита на фотоволтаични паркове от къси съединения,
пренапрежения и претоварвания“. Семинарите бяха насочени към фирми, проектиращи и изграждащи фотоволтаични паркове. Участниците имаха възможността
да се запознаят с пълната производствена гама на ETI Elektroelement, предназначена за защита на DC и AC частта на фотоволтаичните централи.
Инж. Мирослав Борисов и инж. Бране Лебар, продуктов мениджър в централата
на ETI, Словения представиха новия стандарт IEC 60269-6 ed 1.0 „Защита на
фотоволтаични модули“, който влезе в сила през септември 2010 г. и запознаха
участниците с гамата от gPV продукти, предназначени за защита на PV модулите и инверторите от претоварване, пренапрежения, обратни токове и къси съединения. Домакините планират нов тематичен цикъл семинари с участието на
представители на ETI Elektroelement, който ще се проведе през септември и октомври т. г.

Microchip ‡Á¯Ëˇ‚‡ ‡Á‚ÓÈÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Á‡ MiWi ·ÂÁÊË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ
Microchip Technology, водещ производител на микроконтролери и аналогови прибори, обяви разширение на развойната среда MiWi DE, което я превръща във всеобхватно решение за проектиране на безжични мрежови продукти със звездообразна топология и топология на пълна свързаност (mesh). MiWi DE обединява безплатните, разработени от Microchip MiWi P2P, MiWi и MiWi PRO стекове за мрежови протоколи, 8-битовия безжичен развоен кит (WDK) и безжичните адаптери
ZENA (2.4 GHz, 868 MHz и 915 MHz), както и универсалното развойно студио (WDS)
с междуплатформена поддръжка за Linux, Mac OS и Windows. „MiWi DE е идеалното
решение за разработка на използващите ISM (industrial, scientific, medical) честотния обхват безжични мрежови приложения за сградна и промишлена автоматизация, безжични сензорни системи и интелигентни (smart energy) системи за електрозахранване“, твърдят от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë ÌÓ‚ÓÒÚË Ì‡ Wago Ë Flexa
В поредица от презентации Ехнатон представи различни продукти и приложения на немската компанията Wago Kontaktteknik. Събитията бяха организирани в
магазините на Ехнатон в Бургас, Сливен и Русе. Гост-лектор на презентациите бе
г-н Гарев от представителството на Wago за България. Сред акцентите в представянето бяха видовете електрически връзки CAGE CLAMP, CAGE CLAMP S, Pushwire, Power clamp, FIT CLAMP, както и серията TopjobS - редови клеми за шинен
монтаж за всички типове проводници от 0,14 до 16 mm2. „TopjobS се отличава с
няколко предимства, сред които бързина при работа, безинструментно окабеляване, удобен дизайн, гарантиращ намаляване на грешките при работа и др.“, коментират представители на Ехнатон. Разгледани бяха и клемите за разклонителни кутии от 0,08 mm2 до 16 mm2 за гъвкав и твърд проводник и предимствата
на пружинните пред винтовите клеми.“
Присъстващите на презентацията в Русе имаха възможност да се запознаят
и с продуктовата гама на друг стратегически партньор на Ехнатон – Flexa. Презентацията бе водена от Николай Иванов. Лекторът акцентира върху FlexaZip –
кабели с предварително инсталирани конектори и Flexahightemp – защитен шлаух
за високи температури до 700 °С.

¡˙Î„‡Ëˇ “ÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ADISA Calefaccion
На 23 юни т. г. България Терм организира семинар, на който представи продукти на испанския си партньор ADISA Calefaccion. Присъстващите специалисти се
запознаха с характеристиките на газови кондензационни котли ADI с мощност до
950 kW, контейнерни топлоцентрали на газ до 2 MW и системата за борба с
легионелата Pastormaster. „Котлите от гамата ADI се отличават с висока енергийна ефективност, ниско ниво на шум, компактни размери, устойчивост на котлен камък и екологичен горивен процес. Благодарение на внедрената модулираща
технология, котлите работят в режим, съответстващ на моментните нужди на
отоплителната инсталация, което води до значителни икономии на гориво. Котлите са снабдени с горелка „premix“ с риза от температуроустойчива сплав и
модулиращ газов клапан“, заяви Хайме Гил, технически директор в ADISA Calefaccion
и лектор на мероприятието.
Сред представените продукти бяха и автономните контейнерни топлинни
централи с газови котли за външен монтаж. „Централите имат възможност да
произвеждат битова гореща вода, работят на природен или втечнен газ и имат
комплектна хидравлична система, адаптируема към всякакви приложения“, поясниха домакините.

¡ÛÎÏ‡ÍÏÂÚ‡Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Okuma
На 14 юли т. г. официалният представител на Okuma у нас фирма Булмакметал
организира технически семинар на тема „Система за управление Okuma OSP –
специални функции и програмиране“. Събитието бе открито от Олимпия Стоянова, управител на Булмакметал, която приветства присъстващите специалисти
с добре дошли и представи гост-лекторите на семинара – Янис Скопелетис и
Юрген Клезер от Okuma Europe.
Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят с последните технологични иновации на японската компания, приложени в металорежещите машини. Представени бяха възможностите и спецификите при програмирането на системите за управление на CNC металорежещи машини OSP-L стругова версия и
OSP-M фрезова версия. Във втората част на семинара г-н Клезер разясни концепциите TFC (Thermo Friendly Concept), CAS (Collision Avoidance System) и M-Navi
(Machining Navigation) и демонстрира възможностите на някои от програмите на
OSP симулатор.
От Булмакметал отправиха покана към читателите на сп. Инженеринг ревю,
които желаят да получат повече информация за системите на Okuma, да посетят
новия им офис на ул. Николай Хайтов в столицата.

Sauter ‡Á¯Ëˇ‚‡ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ ÒË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡
Швейцарският производител на системи за автоматизация, мониторинг и
енергийна оптимизация Sauter разширява предлаганата на българския пазар продуктова гама с оборудване за индустриална автоматизация, съобщиха за сп.
Инженеринг ревю от представителството на компанията у нас. „Продуктите
на Sauter са добре познати с високото си качество и иновативност. Внедрени
са в множество обекти, сред които Балканфарма – Дупница, Балканфарма – Троян,
Балканфарма – Разград, Булгартабак – Благоевград, Победа - Бургас, Мол София,
Мол Плаза Бургаз, Галерия Мол Варна, офис-център EXPO 2000 и други. Гамата
обхваща цялото полево оборудване и софтуерно обезпечаване – вентили, изпълнителни механизми, пневматични системи, сензори, трансдюсери, регулатори и контролери, необходими за изграждането на интелигентни решения за
сградна автоматизация и енергиен мениджмънт. Sauter разполага и със собствена развойна SCADA среда – NovaPro Open. Компанията има намерение да заеме
още по-стабилни пазарни позиции и да предложи на българските си клиенти
решения за индустриална автоматизация от най-високо качество на конкурентни цени“, допълниха от дружеството.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
÷ÂÌÚ‡ÎÌËˇÚ ÓÙËÒ Ì‡ Schneider Electric ÒÂÚËÙËˆË‡Ì ÔÓ ISO 50001
Централният офис на Schneider Electric в Рюей-Малмезон, Франция получи първия
в света сертификат за съответствие с изискванията на новия стандарт за системи за енергиен мениджмънт ISO 50001, съобщиха от компанията. „Днес повече от всякога се стремим към постигане на най-високи стандарти в енергийния
мениджмънт както в сградите на нашите клиенти, така и в сградите на компанията. Централният офис The Hive е една добра референция за това, че можем да
създаваме работещи енергийноефективни решения, с висока добавена стойност
за нашите клиенти“, заяви Жан-Паскал Трикоар, CEO на Schneider Electric.
Новият стандарт ISO 50001 дефинира изискванията за проектиране, изграждане, поддръжка и подобряване на системите за енергиен мениджмънт. Предназначен е да подпомага организациите в непрестанното подобряване на енергийната ефективност на търговските и индустриалните сгради и намаляване на оперативните им разходи. Стандартът официално влезе в сила на 15 юни т. г.

u-blox ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ CellLocate Ì‡ GSM/GPRS ÏÓ‰ÛÎË
През месец юли т. г. производителят на цялостни решения в областта на позиционирането и безжичните комуникации u-blox представи новите функционални
възможности на GSM/GPRS модулa LEON-G100/200, съобщиха от Микродис Електроникс, оторизиран представител на u-blox за България. „Въпреки че GPS е широко разпространена технология, GPS позиционирането не винаги е възможно,
особено при неблагоприятни условия, каквито са затворените и подземни пространства, или при интерферентни смущения. „С новата функция Hybrid positioning
& CellLocate на GSM/GPRS модулите е възможно локализирането на местоположението без използването на GPS, въз основа на получената информация от GSM
базови станции„, заяви д-р Крис Маршал, продуктов мениджър в u-blox.
„CellLocate технологията е внедрена в 2G GSM/GPRS модулите LEON и 3G модулите LISA. Направени са хардуерни промени (два допълнителни I/O пина), но съвместимостта е запазена, тъй като тези пинове са били резервирани до момента“,
допълниха от компанията.

ËÒÏÂÚ‡Î ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ B‡nninger
Фирма Крисметал бе домакин на семинар на тема „Полипропиленови инсталации на Banninger за питейни и промишлени нужди“ на 30 юни т. г. в столичния
хотел Берлин Парк Витоша. В рамките на събитието компанията представи своя
нов партньор - немската компания Banninger, на която е изключителен представител за България от началото на т. г. Присъстваха представители на фирми,
занимаващи се с проектиране и изграждане на ОВК и ВиК инсталации. Семинарът
бе открит от Василис Кайнарос, управител на Крисметал.
Продуктовата гама на Banninger бе представена пред присъстващите специалисти от Мартин Константинов, инженер продажби в Крисметал. Лекторът
постави основен акцент върху предимствата на полипропиленовите тръби и
фитинги от PP-RCT за налягане PN16 и PN20; стабилизираните полипропиленови
тръби PP-RCT с алуминиева вложка - PN20 и полипропиленовите тръби PP-RCT с
вложка от фибростъкло за отопление и климатизация - PN16 и PN20. По време на
семинара бе направена и демонстрация на възможностите за лесно и бързо присъединяване на тръбите на немския производител.

√‡ÎËÍ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚‡ ÂÓÁËÈÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ ÓÚ‚ÓË
Отскоро фирма Галика предлага на нашия пазар нова ерозийна машина за пробиване на отвори DRILL 20 на GF AgieCharmilles. „Високоскоростната вертикална пробивна машина е наследник на популярната DRILL 11 и е бърза, точна и лесна за
употреба. С капацитет за пробиване на диаметри от 0.15 до 3.0 мм на дълбочина
от 200 мм и средна скорост 60 мм/мин., DRILL 20 е едно гъвкаво допълнение към
широката сфера от операции за рязане посредством нишкова ерозия. Машината е
предназначена за разпробиване на детайли от проводими материали, включително
закалени стомани, твърди сплави, алуминий, мед и месинг“, заявиха от Галика.
„Ключът към подобреното представяне на DRILL 20 е новото, мощно, изцяло
цифрово програмно управление под Windows с активен дисплей. Както всички продукти на GF AgieCharmilles и DRILL 20 намира добър прием на българския пазар. Вече
доставихме първата машина на наш клиент, а в машиностроителни предприятия
у нас работят три машини от по-старото поколение DRILL 11“, допълниха от
компанията.

»ÍÓÏ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚‡ ÒÂËˇ ÔÓÏÔË Ì‡ KRAL
Отскоро фирма Икома предлага серията L на австрийския производител KRAL.
„Новата серия помпи ще замени напълно серия М, а за малките типоразмери на
CG ще представлява една изгодна алтернатива. Гамата ще се предлага в две
основни изпълнения – инлайн и горноразположени фланцови връзки към тръбопроводите. Помпите са подходящи за налягане до 63 бара. Корпусът им e изпълнен от
EN-GJS-400 със специална термообработка, което води до повишена износоустойчивост при работа с леко абразивни флуиди. Стандартното изпълнение предвижда външно допълнително лагеруване на основния винт с капсулован лагер, което
премахва необходимостта от поддръжка на лагера“, заявиха от Икома.
„Чрез въвеждане на технологията за специално йонофорезно покритие на работните повърхности на винтовия блок на L-помпите, значително се подобрява
тяхната износоустойчивост, което им позволява да работят и с флуиди с вискозитет под 2mm2/s, като цената не превишава тази на досегашните М-помпи“,
допълниха от компанията.
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Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ·‡Á‡ ‚ —ÓÙËˇ
Õ

а 8 юни т. г. се състоя официалното откриване на Търговска база –
София на фирма Филкаб. Тя функционира на новия адрес – ул. Илиянско
шосе в кв. Военна рампа, от началото на март т. г. Общата площ на
складовата и офисна част възлиза на
1700 м2.
"Мястото е удобно, с голям паркинг и лесен достъп на нашите клиенти както с лека кола, така и с бус
или камион", коментират от Филкаб.
От компанията уточняват, че
инвестициите в базата касаят стоки, складово оборудване, подемна
техника, транспорт и персонал за
пълноценно и цялостно обслужване на
клиентите. "В София предлагаме на
своите клиенти кабели и проводници; кабелна арматура и аксесоари,
инструменти; електроапарати и
средства за автоматизация; електрически табла; разпределителни
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шкафове; трансформатори и апаратура ВН; осветителни тела; електроинсталационни материали; електроизолационни материали. Наред с
широката продуктова гама, разполагаме с подемна складова техника и
собствен транспорт за доставка на
стоки", споделят от компанията.
"Преминаването от търговски
офис към складова база се превърна в
необходимост и естествено продължение на фирмената ни политика", разказват от Филкаб за мотивите, довели до решението за от-

криването. "Имаме много клиенти в
София, които могат да бъдат обслужени по-бързо и също толкова качествено от нашите специалисти на
място."
"Складът разполага с голямо разнообразие от бързооборотни стоки за
директни продажби, независимо от
количеството. А наличието на базата улеснява и клиентите ни от областта, тъй като са възможни поръчки
и по-бързи доставки на място чрез
собствен транспорт на базата",
допълват от офиса на Филкаб.
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¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ó„‡ÌËÁË‡
ÒÂËˇ ÓÚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Õ

а 21 юни т. г. в хотел Метрополитън София се проведе първата
презентация в рамките на техническа обиколка, организирана от компанията АББ България. Мероприятието
и последвалите го презентации във
Варна на 23 юни, в Бургас - 28 юни, в
Стара Загора - 29 юни и в Пловдив
на 30 юни, предоставиха на клиентите на компанията възможността да
се запознаят с най-съвременните и
нови прекъсвачи с марката ABB.

Нова серия прекъсвачи
SACE Tmax XT
Презентациите бяха организирани
в две части. Първата бе посветена
на новата серия прекъсвачи с лят
корпус до 250 А – Tmax XT. „Новите
прекъсвачи SACE Tmax XT с техния
изключително компактен дизайн са
подходящи за всяко едно приложение
в зависимост от характеристиките
си. Те са идеалното решение за всички нива на електроразпределение, от
главните разпределителни табла до
най-отдалечените крайни табла“,
поясни инж. Стефан Янков от АББ
България.
Параметрите на SACE Tmax XT са:
номинални токове до 250 A в 4 размера; 3 и 4 полюса; Icu до 150 kA при
415 VAC, 90 kA при 690 VAC; версии
F, P, W.
Защитните блокове се предлагат
в различни варианти в зависимост
от приложението им - за електроразпределение, енергиен мениджмънт,
защита на двигатели и генератори.
Те могат да бъдат термомагнитни
– ТМD, ТМА, магнитни – МА или електронни – Ekip, като означението на
електронните защити след наименованието показва приложението им.
Всички те са създадени в съответствие с международните стандарти. Окомплектовани са и с пълен
набор от допълнителни елементи,
които са стандартизирани и изпълняват различни функции в зависимост
от мястото, на което са поставени. Едно от предимствата на тези
прекъсвачи е и щампованото необходимо усилие за затягане на всяка една

16

от клемите. Електронните защити имат възможност за комуникация с компютъра чрез
USB кабел. Прекъсвачите от
всеки един размер могат да
бъдат монтирани на плоча за
механична блокировка, позволяваща приложението им за АВР.
В тази серия се предлагат и дефектнотокови защити от клас В.

Нов тип КРУ -UniSec
Във втората част на презентациите бе поставен акцент върху новия
тип на въздушноизолирано КРУ средно напрежение за вторично електроразпределение – UniSec. „UniSec е
резултатът от търсенето на АBB
на непрекъснати иновации, следвайки визията и предизвикателството
да бъде в крак с вечно променящите
се нужди на пазара. Това осигурява
дългосрочни технически решения за
света на приложенията“, сподели
инж. Янков.
То е проектирано и тествано
съгласно IEC 62271 – 200 и IEC 62271
– 105. Изработено е изцяло на модулен принцип, позволяващ лесен транспорт, монтаж, поддръжка и бъдещо
разширение. В него има възможност
да се монтират прекъсвачи с опция
за изваждане със страничен механизъм тип HD4R и VD4R до 24 kV,
изваждаеми прекъсвачи 12-17,5 kV с
челен механизъм тип Vmax, като
модулът е проектиран с възможност
за монтиране също и на V-contact и
HD4, изваждаеми прекъсвачи 24 kV с
челен механизъм тип VD4. Това КРУ
е окомплектовано и с нова серия елегазов разединител - GSec, като долната му част е изработена от
неръждаема ламарина, гарантираща
РМ разделяне на отсека с прекъсвача. Той има възможност да бъде окомплектован с широка гама от допълнителни елементи, като се предлага и с два задвижващи механизма в
зависимост от приложението му.
Той е тестван и в комбинация със
стопяемите предпазители на АВВ,
което гарантира че разединителят
няма да се отвори преди да е изгорял
стопяемият предпазител и да е за-

гаснала дъгата, осигурявайки надеждността и сигурността на съоръжението.
Блокировките съгласно стандарт
EN 62271-200 са задължителни за
UniSec и са винаги вградени: механична блокировка между линейния разединител и заземяващия разединител;
блокировки с ключ между линейния
разединител и прекъсвача; механична блокировка между заземяващия
разединител и вратата на кабелния
отсек. Също така могат да се монтират и допълнителни блокировки в
зависимост от логиката на работа
на съоръжението.
В КРУ-то могат да бъдат използвани стандартни измервателни
трансформатори, както и токови,
напреженови или комбинирани сензори. В него може да бъде асемблирана
и цялата гама от релейни защити,
предлагана от АВВ, в зависимост от
изискванията.
В рамките на програмата бяха
споменати също така и някои други
специфични продукти като UFES
(ultra fast earthing switch) – устройство, което защитава разпределителните уредби СН от к. с., като
ограничава пораженията в такива
разпределителни уредби; Is Limiter –
устройство, ограничаващо тока на
к. с.; прекъсвач eVD4 с монтирана
релейна защита, предлаган в 5 варианта; както и програмата за Интернет обучения на АВВ - ABB
University, където всеки може да
премине виртуални курсове за електроапаратурата, от която се интересува. Съществуват също така
и обучения, които обхващат основни понятия, стандарти, приложения.
От АББ България уверяват, че всички те са безплатни и е необходима
само регистрация.
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а 3 юни т. г. в хотел Хилтън София фирма Еър Трейд Сентър България стартира новата си инициатива, наречена Академия АТС. „В рамките на първата серия презентации
направихме представяне на продуктите на един от най-големите световни производители на климатична техника GREE Electric Appliances“,
разказаха организаторите. „Целта
на това начинание е представяне и
обучение за особеностите на новите ни продукти. Нашата идея е
този тип събития да бъдат периодични, като по този начин искаме
да предадем знанията си, натрупани в последните 11 години, на нашите клиенти“, допълниха те.

GREE
„Над 100 млн. потребители в световен мащаб ползват климатична
техника, произведена от GREE“, разказват от Еър Трейд Сентър България. „Компанията е основана през
1991 г. в Китай и към днешна дата
има над 56 000 служители, осем производствени бази, триста лаборатории и представителства в над двеста държави. GREE притежават
3000 собствени патента и в гамата на тяхното производство влизат
над 7000 модела климатични агрегати. Годишният производствен капацитет на битови климатизатори е
27 млн. броя.“

GREE, да фокусираме
нашите усилия за популяризиране на този
най-икономичен начин
за постигане на забележителен комфорт“, заявиха от компаниятаорганизатор.

Versati
Сред представените продукти, които
предизвикаха голям интерес, бе моделът
Versati - въздухо-охлаждаем водоохлаждащ
термопомпен агрегат с DC инверторна технология от разделен тип.
Той осигурява климатизация, отопление и битова гореща вода за
санитарни нужди. Минималната
външна температура за режим отопление е -20 °С. В случай на необходимост вграденият във вътрешното тяло проточен 6 kW електронагревател гарантира отопление и БГВ
и при най-тежките работни режими през зимата. Коефициентът на
трансформация в режим отопление
COP достига стойност от 4,5. Към
комплекта се предлагат и висококачествени бойлери от неръждаема
стомана с допълнителна серпентина за свързване на слънчеви колектори. Бойлерите са с вграден 1.5 kW

Термопомпени агрегати
По време на събитието стана
ясно, че с подкрепата на правителствата на страни като Австрия,
Франция, Ирландия, Швеция, Швейцария, Англия, Италия и Испания, които субсидират продажбата на термопомпени агрегати, продажбата
им расте с повече от 30% всяка
година. Статистиката показва, че
броят на продадените термопомпени агрегати през 2012 г. ще достигне 2, 8 млн. и повече от 1/3 от тях
ще бъдат въздушно-охлаждаеми.
„Това е причината ние, Еър Трейд
Сентър България, с подкрепата на
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електрически нагревател, чрез който се осъществява функцията дезинфекция.

Home GMV
Присъстващите имаха възможността да се запознаят и с качествата на Home GMV, който е изключително ефективен агрегат на основа на VRF технология. Той позволява
получаване на отопление, климати-

зация и БГВ. Основната разлика с
Versati е, че агрегатът има два отделни кръга с хладилен агент. Първият кръг захранва вътрешни тела за
отопление и климатизация като

стандартна VRF система. Вторият
кръг захранва Hydro box, който генерира гореща вода за отопление и
БГВ. „Основното предимство на
Home GMV е в това, че използва
100% рекуперация на отпадната
топлина от кондензация в летен
режим“, подчертаха организаторите. „Горещите пари с температура ~70 °С преминават през топлообменника на вътрешното тяло и
подгряват водата за БГВ. В режим
на пълна рекуперация на отпадна
топлина с консумация на 1 kW електроенергия, получаваме 2.8 kW охладителна мощност, 3.5 kW рекуперация на топлина, което води до
максимален коефициент на енергийна ефективност 6.6. Home GMV ще
осигури нуждите ви от отопление,
климатизация и БГВ целогодишно“,
информираха те.
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Schneider Electric ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Õ

а 9 и 10 юни т.г. в хотел Melia
Grand Hermitage, Златни пясъци, се
проведе традиционният годишен
семинар по индустриална автоматизация на Шнайдер Електрик България.
В присъствието на над 80 представители от български промишлени
предприятия и инфраструктурни
дружества, домакините представиха новостите в гамата си за автоматизация и управление. Основен
акцент бе поставен върху енергийната ефективност и енергийния
мениджмънт, като главни приоритети за индустрията.
Водеща тема в тазгодишната лекционна програма бе цялостната концепция за процесна автоматизация на
Schneider Electric - PlantstruXure.
„PlantStruxure е единна архитектура,
която позволява на компаниите в
индустрията и инфраструктурата да
посрещнат цялостните си нужди за
автоматизация и едновременно с
това отговаря на растящата необходимост от енергиен мениджмънт.
Концепцията е базирана на Еthernet
технологията, която е най-бързо развиващата се в индустриалните мрежи. PlanstruXure e всеобхватна система за автоматизация, включваща
индустриални PLC (stand alone, HSBY,
Safety PLC), индустриална комуникация, изнесена I/O периферия, инженерни станции с приложен софтуер и
софтуер за конфигуриране на HMI и
SCADA системи, операторски станции за мониторинг и контрол, Historian
рипортинг софтуер – връзка между
операторските станции и MES“, заяви лекторът Александър Катошев. По
време на представянето инж. Блажко
Блажев от Челопеч майнинг демонстрира пред участниците в семинара
успешно внедрената в тяхното предприятие цялостна концепция
PlantstruXure и ползите от нея.
Инж. Камен Чолаков от центъра по
автоматизация на Schneider Electric в
Прага представи новата версия на
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Uniy Pro - v6.0, която ще
бъде достъпна в края на
лятото. „Основните подобрения и разширения
са в посока ергономия и
подобряване на работата и разширените
възможности за работа
с библиотеки. Добавена
е поддръжка за нови модули. За PLC М340 е добавен нов модул поддържащ SSI, специализиран модул за
работа с енкодери по този протокол.
PAC Quantum получава нов комплект
модули, които сега ще дадат възможност за изграждане на резервирано
решение през Ethernet, съвместимо с
TCP трафик без използването на нетрадиционни и несъвместими мрежови решения. С новата архитектура
(Ethernet RIO, RSTP) могат свободно да
се използват индустриални Cisco, HP,
както и висококачествените и устойчиви мрежови компоненти, предлагани от Schneider Electric – ConneXium“,
поясни инж. Чолаков.
Новата версия на Vijeo Designer v6.0, бе представена с разширена
функционалност и подобрена стабилност и ергономия. Интерес предизвикаха възможностите за автоматично изпращане на писмо с динамично генериран текст, прикачени файлове с телеметрия от контролирания процес, както и оперативната
съвместимост с новите индустриални компютри iPC Box.
Иван Ганев представи възможностите за постигане на енергийна ефективност чрез автоматизирани електрозадвижвания. Презентацията му
бе фокусирана върху честотните
регулатори Altivar 61 Plus и Altivar 71
Plus, подходящи за различни приложения в индустрията и пътното строителство; Altivar 1100 – честотен
регулатор за средно напрежение до 10
kV с въздушно охлаждане и новото
поколение регулатори за помпи и вентилатори Altivar 212.

Показани бяха иновативни продукти от гамата Harmony. Участниците тестваха работата на биометричния ключ и оцениха с особено внимание представянето на новия безжичен индустриален бутон, базиран
на ZigBee протокол. Демонстрирана
бе работата на бутона в обхват до
20 метра без кабел и батерия, при
монтаж на приемника в метално
табло. „Безжичният бутон Harmony
XB5R предлага лесна инсталация и
икономия на ресурси. Захранва се от
енергията, преобразувана от физическия натиск върху бутона от
страна на оператора. Обхватът му
при открит монтаж е 100 м, а при
монтаж в метално табло – до 20
м“, допълни лекторът Стамен Петров.
В работната група за резервирани
електрозахранвания бе представен
новият UPS Galaxy 300 - решение за
ефективна и надеждна защита на
малки сървърни помещения, търговски сгради и технически съоръжения с
по-високи нива на резервираност.
Системата предлага възможност за
отдалечено и локално наблюдение и
управление посредством вградена
комуникационна карта с Web/ SNMP
интерфейс и удобен за потребителя
дисплей.
Системата за енергиен мониторинг ION Enterprise впечатли аудиторията с възможностите за интеграция на измервателни устройства и
апаратура за индустриална автоматизация.
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В мероприятието взеха участие водещи компании в машиностроенето

Õ

а 10 и 11 юни т. г. в конферентната зала на Гранд хотел Хебър в гр.
Пазарджик се проведоха Дни на отворените врати, организирани от
фирма РАИС. В рамките на програмата девет водещи компании в сферата на машиностроенето представиха новостите в отрасъла SIEMENS, CITIZEN MACHINERY,
MIYANO, FANUC CNC България, FANUC
ROBOMACHINES EUROPE, NIKKEN
Deutschland и ISCAR.
„Идеята за тази инициатива
беше продиктувана от желанието
не толкова да покажем пред потенциални клиенти какво можем и какво
правим, колкото да покажем как найдобре бихме могли да си партнираме, да направим заедно бизнеса си поуспешен“, заяви при откриването на
Дните на отворените врати инж.
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Нишан Бъздигян, управител
на РАИС. „Водеше ни идеята
за сътрудничество, затова
поканихме в Дните на отворените врати да презентират възможностите си и
фирми от бранша, с които
поддържаме партньорски
отношения повече от 10
години. Това са FANUC и
SIEMENS, които показаха новостите в системите за управление на металорежещи машини,
а също и ISCAR, с които направихме
съвместна демонстрация на наша
машина. Представена беше и продукцията на световноизвестни производители на металорежещи машини,
на които РАИС е дистрибутор за
България - FANUC Robomachine, Citizen
и Miyano“, допълни инж. Бъздигян.
„Екипът на РАИС презентира най-

новата ни продукция - 5-осния вертикален център GM350 и двушпинделния струг Т202. Показахме и видеофилм, в който за участие поканихме
наши клиенти. Те са оборудвали производството си с наши машини и
споделиха своето мнение за машините на РАИС, за сервиза, за работата
на нашите специалисти“, разказа управителят на РАИС.
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Демонстрация с инструменти на ISCAR
Съвместно с фирма ISCAR и с инструменти на израелската компания беше направена демонстрация на стругова обработка върху Т200, фрезова обработка върху
М400 и М550 – петосен вариант, изпълнен чрез монтаж
на допълнителни две оси върху стандартна 3-осна машина. „Детайлът, който се обработваше на струга, беше
четиристен, материал AISI 4140“, коментира Цветан
Апостолов от фирма ISCAR. „Бяха показани стругова,
пробивна, канално-стругова и отрезна операция. Като
детайл бе избран четиристен с цел утежняване на операциите и най-вече на външното струговане, което се
изпълняваше с нож с тангенциално разположени пластини за груба обработка с високи подавания. Бе показан и
мултифункционален инструмент за пробиване, външно
и вътрешно разстъргване и челно струване. Каналноструговите операции бяха извършени с HELI-GRIP двустранна пластина, която е и патент на ISCAR, позволяваща работа при дълбочина на канала по-голяма от дължината на пластината. Отрезната операция се изпълни с
TAG пластина и държач – най-новата концепция за отрязване на ISCAR, отново с тангенциално закрепване.
На фрезовия център М400 беше подбран детайл от
материал AISI 4340, на който да се покажат високоскоростни обработки и функционални инструменти. Акцентът бе върху високооборотни операции, с високи
подавания на по-малки дълбочини, характерни за индустрията за пресформи“, обяснява г-н Апостолов.
„В дните на отворени врати, организирани от РАИС,
фирма ISCAR участва и с кратка мултимедийна презентация и демонстрация на работата на някои от новите ни инструменти с машини на РАИС“, сподели Цве-

тан Апостолов.

Нова система за управление на Siemens
Инж. Петър Кацаров, мениджър продажби Задвижващи технологии в сектор Индустрия на Siemens, представи новата система за управление Sinumerik 828D. Системата беше монтирана на машина на РАИС М500,
която беше изложена на панаира в Москва миналия месец и продадена още на самото изложение.
„Пред гости и участници бяха представени всички
новости, свързани с новото управление. Бе направена и
демонстрация на управленията на машини, произведени
от фирма РАИС. Важно е да се отбележи, че фирма РАИС
е третата машиностроителна компания в Европа и
първата в Източна Европа, която получи право да инсталира новите системи на своите машини“, информира инж. Кацаров.
„Новото CNC-управление променя изискванията към
всички съвременни управления за металорежещи машини.
Управлението е базирано на технологиите и развитието
на техниката в 21 век, започвайки с QWERTY-клавиатура,
използва всички съвременни интерфейси за комуникация в
индустрията - RJ45 Ethernet, USB 2.0, CF-Card. То е управлението с най-високата изчислителна способност и точност в класа си - 80bit NANO FP. Новите технологични
функции, като Advanced Surface, правят управлението
изключително подходящо в производството на матрици
и инструментална екипировка“, допълва той. „Основното, което го отличава, е неговата вариативност при
програмирането му - графично програмиране с помощта
на ShopMill и ShopTurn без употреба на G-код, когато е
необходимо машината да бъде програмирана бързо за
изработката на единичен детайл или малка серия. В среда
programGuide се предоставя възможност за програмиране
в ISO с използването на команди от високо ниво на съвременните езици за програмиране, като се използват всички стандартни цикли, които се програмират графично.
Други новости са възможността му за 3D-симулация с
използването на анимирани елементи, възможност за
SMS-комуникация с потребителите, DNC-режим и всичко
това със стандартна двугодишна гаранция на оборудването с включено сервизно обслужване от Siemens“, разказва инж. Петър Кацаров.

Новости в системите за ЦПУ
и задвижвания
Управителят на FANUC България Йордан Тодоров представи новостите в системите за ЦПУ и задвижванията, подготвени за ежегодния Open house, който се провежда във FANUC Япония. „При съществуващите модели
ЦПУ FANUC 0i Mate TD, FANUC 0i TD, FANUC 0i Mate MD,
FANUC 0i MD, новостите, които разширяват функционалните възможности на тези системи, са допълнителните софтуерни опции, както и увеличеният брой на
управляемите оси. Бяха представени новите възможности на Manual Guide 0i, който позволява програмиране
на отвори и канали при използване на ос С, както и разширението на гамата Beta iS сервомотори и Beta iI
шпинделмотори. Присъстващите се запознаха и с разширената гама Beta iSVSP регулатори за новите сервои шпинделмотори, както и новата серия ЦПУ FANUC 30i/
31i/32i/35i Model B и Power Motion i Model A“, разказва
Йордан Тодоров.
„Новостите при най-популярната система в света
FANUC 0i Model D и нейните варианти са следните:
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FANUC 0i Mate T/M Model D; брой на
управляемите оси – 6; максимален
брой подавателни оси – 5; едновременно управляеми оси – 4; AI Contour
Control I; вграден Ethernet; USB port;
FANUC Picture. Тази система е със C
Language Executor и възможност за
допълнително включване към Beta iS
сервомотори на Alpha iI шпинделмотор. Най-новата серия ЦПУ на FANUC
e FANUC 30i/31i/32i/35i Model B.
FANUC 30i Model B се използва за
управление на сложни многофункционални машини. Тя дава възможност
за управление до 40 оси (32 подавателни и 8 шпинделни) и едновременно управление на 24. FANUC 31i Model
B5 е много подходяща за 5-осни обработващи машини. Тази система управлява до 26 оси (20 подавателни и
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6 шпинделни), като работи едновременно по 5 оси. FANUC 32i Model B се
използва за управление на стругове
и фрези, управлява до 16 оси (10 подавателни и 6 шпинделни) и осигурява едновременно управление на 4 оси.
Серия 35i Model B пък е предназначена за управление на агрегатни машини, може да управлява до 20 оси (16
подавателни и 4 шпинделни), а едновременно до 4 оси“, информира г-н
Тодоров.

Нишково-ерозийни машини
от FANUC
Презентацията на FANUC
ROBOMACHINE EUROPE беше направена от Шинджи Йода, ръководител
технически участък.
Търговският представител на

Citizen Machinery за Източна Европа
Адлен Трабелси презентира гамата
машини на Citizen и Miyano. Гостите
на организирания от РАИС Open
house имаха възможност да
присъстват и на презентация на
NIKKEN Deutschland. Продукцията на
компанията беше представена от
Ивао Мияхара, мениджър клиенти,
който постави акцент на прецизни
въртящи маси и инструменти на
NIKKEN.
„Част от нашите партньори
вече ни питат кога ще правим отново Open house, мога да споделя, че
вече подготвяме второто издание
на Дни на отворените врати в РАИС
и съм убеден, че интересът към него
ще бъде голям“, заяви в заключение
инж. Бъздигян.
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Тило Ролва, търговски директор за Европа
в Rutronik Elektronische Bauelemente,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Ролва, Рутроник
е третият най-голям дистрибутор на електронни компоненти в Европа. Кои са факторите, допринесли за този
успех?
Основен фактор са изградените
локални офиси с добре обучени специалисти, които могат да осигурят
пълна поддръжка на клиентите ни
във всяка страна. Значителна е и
ролята на нашата глобална система
за електронни поръчки, чрез която
всички потребители в мрежата да
използват една и съща база данни.
Мениджърите за отделните страни
също ни помагат да съобразим това,
което ние наричаме „духа на Рутроник“, с особеностите на всеки пазар.
Кои са предизвикателствата
пред вашия бизнес днес?
Ключов момент е спечелването на
клиентското доверие и заемането
на ролята на партньор. Много важно е доброто познаване и съобразяване с изискванията на основните
клиенти. Тук богатото портфолио
на Рутроник ни позволява да обслужваме всички пазарни сегменти.
Каква е концепцията ви за
глобална дистрибуция и как я
съобразявате с особеностите на всеки пазар?
Благодарение на нашата глобална
„матрична“ организация, много лесно
присъединяваме нови страни към мрежата си. С изполването на централизирана система за поръчки това е
просто plug and play операция, а логистичните ни структури обхващат
целия свят. Последното предизвикателство бе създаването през юни т.
г. на разпределителен офис в Хонконг,
допълващ структурите ни в континентален Китай и Тайван. Следващите ни стъпки са към Южна Америка и
развиващия се африкански регион.
Как е организиран бизнесът
ви в България? Към кои групи
клиенти сте ориентирани?
Българският офис на Рутроник се
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намира в София и в него работят
няколко инженери и специалисти по
продажбите. Основните ни клиенти
са от най-развитите сектори на
българската електроника – например
производителите на касови апарати,
на които можем да предложим пълно
продуктово портфолио. Много добре работим със субконтракторите
в областта на електронното производство. Целеви сегмент за нас е и
производството на комунални енергоизмервателни устройства.
Бихте ли отличили най-иновативните продукти от вашето портфолио?
Силните ни позиции в сектори
като автомобилостроенето, безжичната, медицинската и осветителната електроника са подкрепени
от най-новите продукти от водещи
производители като STMicroelectronics, Infineon, Microchip, Vishay,
OSRAM, Renesas и др. На практика,
благодарение на иновативната си
франчайзингова палитра, Рутроник
може да осигури всяка поръчка на
своите клиенти.
За отбелязване е широката, бих
казал, пълна гама от микроконтролери, която предлагаме – от 4-битови
до най-високопроизводителните продукти. Освен това, осигуряваме кварцове, периферия и пасивни компоненти, както и електромеханични продукти.
В съответствие с всеобщата
тенденция към „зелена“ енергия, Рутроник развива и този пазар. Тук найиновативните продукти са в областта на LED осветлението – мощни
светодиоди, драйвери и захранвания,
както и компоненти за съхранение на
енергия като суперкондензаторите
Maxwell. В не по-малко актуалната
област на безжичните технологии,
Рутроник разполага с базиран в Швеция консултативен център, който
осигурява поддръжка на нашите клиенти навсякъде по света. Тук сред
основните ни доставчици са произ-

водители като Telit, Nordic Semiconductor, Fastrax и др.
Кои технологични и пазарни
тенденции, според вас ще,
имат най-голямо въздействие върху електронната промишленост през следващите
години?
Ние разчитаме на иновативните
пазарни сегменти - LED осветление,
e-мобилност, зелена енергия, безжични комуникации и стриктно следваме
новите тенденции, като подбираме
съответните продукти от нашите
франчайзингови доставчици, за да
предложим най-подходящите решения
на нашите клиенти. Осигуряваме и
персонална поддръжка чрез нашите
приложни инженери, както и чрез утвърдената ни Интернет базирана система Webg@te. С нейна помощ клиентът може да избере най-подходящите продукти чрез параметрично
търсене и ограничения по предпочитани производители. Директната
комуникация с нашите продуктови
специалисти също е голямо предимство за клиентите.
Фотоволтаиката е глобална тенденция и Рутроник участва на този
пазар чрез поделението си RUSOL,
предлагащо богато портфолио за PV
системи. То включва панели, инвертори и конструктивни елементи от
водещи производители. За фотосоларния бизнес RUSOL осигурява пълна
гама продукти както чрез директен
контакт с нашите инженерингови
специалисти, така и онлайн, посредством системата Solarg@te.
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Новият мениджър на направление
Сградни технологии в Сименс
инж. Александър Стоянов
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми инж. Стоянов, на
каква пазарна политика смятате да заложите в настоящия момент и за в бъдеще?

Пазарната ни политика се основава на нов бизнес модел на работа с
българските клиенти. От смесен модел – директна реализация на проекти и партньорски бизнес, преминаваме изключително и само на бизнес
модел, базиран на партньорски бизнес. В тази връзка, първият и основен приоритет в настоящата ни работа е укрепване и доразвиване на
отношенията с всички партньорски
фирми – фирми инсталатори, системни интегратори, ОЕМ фирми, дистрибутори и др. Считаме, че това
е стратегически дългосрочно оправдан модел, защото по този начин
прехвърляме техническо ноу-хау към
партньорските ни организации и
спомагаме за изграждането на активна, професионална и стабилна
мрежа. Вече имаме няколко успешно
реализирани проекта по новата бизнес схема, сред които Спортна зала
София, в която се внедрява BMS система, както и сградата на Alpha Bank
- клон България. В момента е в процес на изграждане Galleria Mall Burgas,
където също е внедрена BMS система на Siemens, както и част от системите за отопление, вентилация и
климатизация. Чрез Brunata спечелихме търг за доставка на оборудване
за абонатни станции на Топлофикация София, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие. Освен планираната работа
през партньорски фирми, искаме да
отворим и всички възможни дистрибуторски канали, които пазарната
конюнктура позволява.
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Върху коя част от
продуктовата гама
на направлението
концентрирате
усилията си в момента?

Siemens, направление
Сградни технологии, в момента основно разработва две бизнес звена –
продукти за ОВК инсталации и системи за сигурност и безопасност. В портфолиото ни за вентилация и климатизация (Heating Ventilation Products) са
включени освен основните продукти,
и системи за сградна автоматизация
или сграден мениджмънт (BMS), които се явяват логичен завършек на
останалите подсистеми. В тази насока ще акцентираме на решенията
за сградна автоматизация на базата
на контролери Siemens и върху BMS
системите, които са достъпни в
различни версии.
В другото ни бизнес звено - Системи за сигурност и безопасност,
основен приоритет ще бъдат системите за пожароизвестяване и за газово пожарогасене. Сред останалите
продуктови групи, които предлагаме
в него, са системите за видеонаблюдение, контрол на достъпа и сигнално-охранителна техника. Друг акцент в тази продуктова група е
възможността за цялостна интеграция на продуктите посредством
софтуерната платформа MM8000.
Как бихте коментирали развитието на пазара на продукти
за сградна автоматизация?

Пазарът на продукти за сградна
автоматизация се развива аналогично
на пазара на всякакъв вид проекти в
България. Осезателно намаля броят на
чуждестранните инвеститори, които

залагат на качественото оборудване
с по-висока начална цена на придобиване, но с чувствително по-ниски експлоатационни и енергийни разходи във
времето. Фокусът върху цената на
придобиване на системите е по-силен
от всякога. Това доведе до намаляване
качеството на предлаганите продукти и системи до неразумни нива. Този
извод е валиден както за сградните
технологии като цяло, така и в частност за системите за сградна автоматизация. Лъч надежда за нас представлява фактът, че зачестяват инвестиционните намерения за сгради с
т. нар. зелени сертификати, при които използването на иновативни решения за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация са задължителни.
Какви маркетингови инициативи предвиждате през тази година?

Планираме да подготвим и разпространим пълна маркетингово-техническа документация под формата на
каталози и брошури. Друг важен елемент в бъдещото ни развитие е
работата ни по нашия уебсайт –
стремим се да го направим по-интерактивен и посещаван от клиентите ни. Също така, планираме организирането на серия от обучения за
партньорите ни, както и семинари
за проектантите и инженеринговите фирми, на които да представим
нашите технически решения и иновационни технологии.
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Инженеринг ревю представя:

ÃÎÂÍÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, продължава подетата инициатива да представя различни производствени сектори в България. Настоящата тема на рубрика „Във фокус“ включва
някои от най-динамичните в технологично отношение предприятия,
работещи в областта на млекопреработвателната промишленост у
нас. Подредени по азбучен ред, фирмените профили хвърлят светлина
върху производствените практики, контрола на качеството и последните технологични новости в производството.
Темата е реализирана с помощта на Асоциация на млекопреработвателите в България и списание Мляко Плюс, на които екипът
на списание Инженеринг ревю изказва специални благодарности.

Компанията Бор-Чвор
има 10-годишен опит в преработката на мляко. Мандрата е разположена в полите на Родопите и е
оборудвана изцяло с модерна техника за прием и преработка на мляко, специално проектирана за технологиите, които фирмата внедрява. По линията на целия производствен цикъл се осъществява непрекъснат контрол на чистотата
и качеството на продуктите.
„Произвеждаме широк кръг продукти от краве и овче мляко, което е
наложило фирмата като една от
водещите компании на пазара на
млечни продукти в България“, разказват от Бор-Чвор.
Компанията реализира продукцията си на вътрешния пазар, като е
контрагент на големи търговски
вериги и складове. „Качеството на
продуктите е от изключителна
важност в процеса на събиране на
суровото мляко и преработката
му“, заявяват от компанията.
„Ежедневно нашите специалисти се
грижат само млеката с най-високо
качество да се преработват и достигат до консуматорите на млечните продукти. Всеки ден се правят
множество анализи, които гарантират качеството на процесите и
технологията, продуктите и сигурността на взимане на решения. Вхо-
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дящият контрол на суровото мляко
и другите материали гарантира, че
единствено качествени суровини и
материали ще бъдат вложени в
производството. Контролира се
всяко ниво и етап от технологията
на преработка на млякото. Всяка
една партида готов продукт се
анализира, преди да достигне
търговската мрежа“, допълват от
там.
Бор-Чвор запазва натуралните
преимущества на своите продукти
чрез 7-степенната система за контрол на качеството, съобразно
стандартите и разпоредбите на
европейската хранителна индустрия, както и системите за контрол
на качеството – GMP и НАССР, гарантиращи проследимост на сурово мляко през процесите на събиране, преработка и дистрибуция до
търговската мрежа. От компанията уверяват, че компанията осъществява строг контрол, който
включва: ежедневен тест във всяка
ферма-доставчик; тест на независима лаборатория при закупуване на
млякото; тест при товарене и
транспортиране; тест на „входа“
на завода; 170 ежедневни физикохимични, биохимични и микробиологични теста; тест при пакетирането,
както и тест на „изхода“ на завода.

Димитър Маджаров - 2
присъства вече повече от 20 години на българския пазар. Създадена е
през 1991 г. като търговска фирма
на хранителни продукти, през 1999
г. започва производството на млечни продукти. Днес Димитър Маджаров – 2 е собственик на две предприятия – за месопреработка в гр.
Пловдив и за млекопреработка в гр.
Стамболийски.
Производствената гама на млечните продукти включва: бяло саламурено сирене от краве, овче и биволско мляко; кашкавал от краве,
овче и биволско мляко; краве масло;
извара; катък от краве, овче, козе и
биволско мляко; крем-сирене със сметана, с копър, с орехи. Част от продукцията, основно различните видове бяло саламурено сирене, е предназначена за износ.

Източник: Димитър Маджаров - 2

До края на 2003 г. и в двете предприятия са въведени ДПП и от края
на 2005 г. – система НАССР. Въведена е система за управление на
качеството ISO- 9000:2000. „Днес
основна задача на фирма Димитър
Маджаров – 2 е да гарантира постоянно качество на произвежданите продукти при спазване на
строга технологична дисциплина и
висока хигиена. Понастоящем Димитър Маджаров – 2 е една стабилна и добре развиваща се фирма, в
която работят над 250 добре обучени и квалифицирани работници,
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технолози и административен персонал“, обявяват от фирмата.
Дистрибуцията на компанията
включва всички големи търговски
вериги. Освен това работи и с дистрибуторски складове в по-големите градове. Представители на
компанията заявяват за сп. Инженеринг ревю, че в бизнес плановете на фирмата влизат закупуване
на модерна разфасовъчна техника
и предлагане на нови видове разфасовки, както и предлагане на нови
групи асортименти, отговарящи
на потребностите на бързо развиващия се български пазар. Предстои
и въвеждане на стандарт IFS или
BRC.
„През 2010 г. се изгради нова
сграда, в която се инсталира ново
оборудване за производство на
пара, сгъстен въздух, добиване и
третиране на вода за производствени и санитарно-битови нужди“,
разказват специалисти от фирма
Димитър Маджаров -2. „Монтира се
също и дизелов генератор за производство на електроенергия, с което се постигна пълна независимост
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Източник: Димитър Маджаров - 2

на производствения процес от
външни фактори“, допълват от компанията.
От фирмата-производител споделят, че пускането през 2011 г. в
действие на ново технологично
оборудване за производство на
кашкавал - агрегат за формоване
на кашкавал, е допринесло за повишаване на производителността и
качеството на готовата продукция.
Новото оборудване, което е въведено в експлоатация, е намалило
проблемите и аварийните спирания,
повишила се е енергийната ефективност и ефективността на производствените линии.

„Производството на млечни продукти изисква висока степен на
хигиена, сигурност и надеждност на
всеки етап от технологичните процеси“, категорични са от Димитър
Маджаров -2, „затова всички процеси при управлението на производството на млечните продукти и
енергийните ресурси са автоматизирани“.
От компанията заявяват, че в
бъдеще предстои внедряването на
нови технологии и технологично
оборудване с цел повишаване на
асортиментната гама, конкурентоспособността и завоюването на
нови пазари.

Ел Би Булгарикум
приема като своя мисия съхраняването на традицията за производство на оригинални български млечни продукти, усъвършенстването
на технологиите, разработването
на нови поколения закваски и формули за здравословни храни, заявяват
от компанията.
Водещите позиции на дружеството в млекопреработвателния сек-
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тор в България се дължат на съчетаването на изпитани във времето български рецепти с модерните
технологии и научните изследвания.
Ел Би Булгарикум разполага със
специализирани лаборатории, в които се извършва цялостен физикохимичен и микробиологичен анализ и
контрол: извършване на цялостен
физико-химичен и микробиологичен
анализ на мляко, млечни продукти,
суровини и материали, използвани
при преработка на млякото и по
време на тяхното съхранение; контрол на параметрите от технологичните линии на производство на
закваски и основни млечни продукти; контрол върху хигиената на
персонала, зает пряко в производството на млечни продукти; контрол върху хигиенното състояние на
съоръжения, повърхности, въздух,
вода в производствени, складови и
хладилни помещения; контрол върху
концентрацията на миещи и дезинфекционни препарати и ефективността от тяхното приложение. Резултатите от проведените анализи и контрол се завеждат в дневници, в съответствие с изискванията
на Добрите производствени практики и система HACCP.
„В Ел Би Булгарикум е въведен
богат комплекс от аналитични системи за оценка на благоприятния
ефект на млечнокиселите бактерии
спрямо повишеното кръвно налягане, способността на определени
щамове да понижават нивото на
холестерола, стимулирането на
имунната система. Изследват се
биоактивните пептиди, подобряващи усвояването на калция от храната и по този начин допринасящи за
заздравяване
на
костната
плътност, оценява се потискащият
ефект спрямо вредни бактерии“,
коментират от компанията.
Ел Би Булгарикум притежава богата колекция от млечнокисели бактерии, изолирани от традиционни
млечни продукти и природни източници, а също и бифидобактерии с
човешки произход. Това е една от
най-богатите колекции в света по
брой и разнообразие на щамове
Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus
- над 300. Съхраняват се и щамове
на Lactobacillus helveticus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei
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ssp. casei, Lactobacillus delbrueckii ssp.
lactis. От групата на лактококите
фирмената колекция притежава
щамове на Lactococcus lactis ssp.
lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris
и Lactococcus lactis ssp. diacetilactis.
Групата на Streptococcus salivarius
ssp. thermophilus обхваща повече от
350 щама, изолирани от сурови
млека, млечни продукти и растения.
В LBB Колекцията се съхраняват
уникални симбиотични закваски за
традиционно българско кисело мляко, закваски за бяло саламурено сирене, кашкавал и масло, създадени
от специалистите в Ел Би Булгарикум.
Културите от LBB Колекцията се
съхраняват замразени в течен азот
и в лиофилизирано състояние. LBB
Колекцията е постоянен обект на
научно-изследователска дейност и
непрекъснато се обогатява с новоизолирани щамове млечнокисели
бактерии.

Фирма Лактина
е създадена през 2000 година.
Офисът и производствената база
се намират в гр. Банкя, на 10 км от
София. Основната дейност на фирмата е развойна, изследователска и
производство на активни субстанции, стартерни култури (закваски)
и други биологично активни продук-

Източник: Лактина

ти на млечна основа.
Екипът на фирмата е формиран
от учени и специалисти с богат
професионален опит в разработване и производство на лиофилизирани пробиотици и стартерни култури. В изградените микробиологичен
и физикохимичен център в Лактина
се извършват анализи и научни разработки на продукти и технологии
под ръководството на висококвалифицирани учени и производствени
специалисти с дългогодишен опит в
областта на млечната индустрия,

медицината и микробиологията.
Изследователският екип на фирмата в момента включва четирима
научни работници с докторска степен и трима технически асистенти
с многогодишен лабораторен опит.
Производственият процес се провежда и контролира от квалифицирани оператори и технически персонал.
Източниците за изолиране на
щамове млечнокисели бактерии в
колекцията на Лактина са природни
източници и млечни продукти, приготвени при домашни условия без
използване на индустриални култури. Колекционната база на Лактина
включва основно: термофилни хомоферментативни лактобацили;
термофилни млечнокисели стрептококи и мезофилни лактококи и
лактобацили.
Изолирането на млечнокисели
бактерии от групата на термофилни млечнокисели бактерии - Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus и
Streptococcus thermophilus, продължава постоянно с цел обогатяване
природния генетичен фонд на колекция Лактина.
Оригиналният състав на културите за кисело мляко включва участието само на Lactobacillus delbrueckii
ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Източник: Лактина

Към млечнокиселите бактерии,
изолирани и охарактеризирани от
третата група – мезофилни култури, са включени основно изоланти
от сурово мляко и млечни продукти,
произведени при домашни условия
от непастьоризирано мляко, кисела
суроватка, фуражи и пр. Щамовете
млечнокисели бактерии Lactobacillus
delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, участващи в
състава на закваските за кисело
мляко, както и щамовете Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
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helveticus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus
thermophilus, участващи в състава
на пробиотичните продукти са депонирани под патентна защита в
Националната банка за промишлени
микроорганизми и клетъчни култури, разказват от компанията.
В технологично отношение Лактина разполага с:
l Автоматизирана ферментационна система 3С, снабдена с компютърно управление и оригинален софтуер за управление и контрол;
l Автоматизиран промишлен лиофилизатор EPSILON2-500D, Martin
Christ;
l Лабораторен лиофилизатор 20C
2M, Martin Christ;
l Пакетажна машина с подаване на
азот под налягане BETA-FEST;
l Мелачна машина, Jiangyin Xinda
Pharmaceutical & Chemical machinery;
l Инсталация за физикохимични анализи, VELP Scientifica;
l Микроскоп, Kruss;
l Микроскоп OLYMPUS CX31 снабден с дигитална камера ALTRA20;
l pH-метър MP220 METTLER Toledo;
l Лабораторни аналитични везни
METTLER Toledo;
l Анализатор на мляко Lactoscan,
Milkotronic;
l Фризер за дълбоко замразяване на
биологични материали Biofreezer,
Forma scientific;
l Фризер за дълбоко замразяване на
биологични материали SANYO, Ultra
Low;
l Спектрофотометър JENWAY
6300;
l Лабораторна сушилня LABORBIO;
l Дестилатор EK3004 LABDIST;
l Биологични инкубатори Binder;
l Стерилен лабораторен бокс
FASTER Bio60, Burdinola.

Май Дей
е компания, предлагаща своята продукция както в България, така и в
над 17 страни в Европа и Азия. Предприятието e одобрено в първа категория и е в списъка за търговия с
храни със страните членки на ЕС и
за износ в трети страни. Притежава и лиценз за износ за страните от
Руската федерация. Компанията е
сертифицирана по ISO 9001:2008 и
HACCP от 2004 г. и пресертифицирана през 2007 г.
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Към настоящия момент в Май
Дей работят 250 висококвалифицирани служители. От тях 125 са заети в производството на 3-сменен
режим. Заводът в София има 3 линии за производство на продукти
по UHT технология – линия за производство на сметани за кафе,
втора - за производство на прясно
мляко и готварски сметани, и трета - за производство на продукти
в големи bag in box опаковки.
През май 2006 г. Май Дей стартира производство на пастьоризирани млека, кисели млека за пиене и
ароматизирани пресни млека в РЕТ
бутилки под марката Май Дей.
„За нас е от изключително значение да продължим да развиваме
една успешна компания, каквато е
Май Дей“, разказват от фирмата.
„Стратегическият ни бизнес план
включва налагане на компанията
като социално отговорна фирма,
отговаряща на европейските стандарти в бранша. Компанията ще
продължи да подпомага българските фермери, за да осигури качествена продукция за своите клиенти“, допълват от офиса на Май
Дей.
От компанията уверяват, че за
ефективното провеждане на политиката по качеството, ръководството е определило следните основни цели по качеството:
l производство на качествени и
безопасни хранителни продукти,
чрез прилагане на ефективна система за входящ, текущ и краен контрол;
l утвърждаване и повишаване на
заетия местен пазарен дял и разширяване на експортните пазари;
l осигуряване и поддържане на подходяща и безопасна работна среда
и инфраструктура;
l ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
l непрекъснато поддържане и усъвършенстване на Системата за управление на качеството и системата за осигуряване безопасността
на произвежданите хранителни продукти (НАССР);
l разширяване на асортимента с
цел по-пълно задоволяване нуждите
на клиента.
За реализиране на тези цели и

задачи, ръководството на Май Дей
е разработило, внедрило и поддържа
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2000 и
Система за осигуряване и управление на безопасността на храните,
включваща добри производствени
практики (ДПП) и анализ на опасностите и контрол на критичните
точки (НАССР).
Ежедневният контрол на суровините и материалите, използвани в
производствените процеси, са част
от входящия контрол, извършван
от вътрешнозаводска лаборатория.
„Критериите за оценка на доставчици на суровини са ясно определени и постоянно се актуализират с
цел непрекъснатото повишаване на
качеството на произвежданите
готови продукти“, уверяват от
Май Дей.
Процедурите по входящ, текущ и
изходящ контрол на процесите в
производството и внедрените комбинации от мерки за контрол изпълняват изискванията и прилагат
седемте принципа и дванадесетте
етапа за система за управление на
безопасни хранителни продукти.

Мизия Милк
функционира и участва на пазара от
2001 година с богата гама от традиционни български млечни продукти. В портфолиото на дружеството са включени 2 марки и около 50
продукта с високо и постоянно качество. Гаранция за високото качество на произвежданите продукти
е инвестиционната политика на
предприятието в съвременно технологично оборудване, уверяват от
офиса на компанията.

Източник: Мизия Милк

Разширяването на позициите
(към настоящия момент пазарният
дял на компанията е 5%) и стремежът за развитие са причината за
стартирането на един нов проект
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през 2005 година, подкрепен и финансиран от Европейската програма САПАРД.

Източник: Мизия Милк

Проектът е първи по рода си в
България, резултат от инвестиционната подкрепа бе внедряването
на съвременно, високотехнологично
и производително оборудване (APV,
Primodan, Seital, Danfoss) в областта на мембранните технологии.
Това е довело до нарастване на
капацитета – 120 тона на ден, асортиментната структура и модернизиране на съществуващите производства – цех Кисело мляко и Кашкавал, споделят от Мизия Милк.

От компанията с гордост заявяват, че кашкавалът с марката
ДОМЛЯН е номер едно в производствената листа на фирмата, а продукцията е на пазара от 15 години.
„Успехът на продукта се дължи на
традициите при производството
му, състава на млякото от региона и други специфични особености“,
споделят от Полидей-2.
„Иновативните технологии, внедрени в предприятието, гарантират традиционна рецепта и безупречна хигиена на производство. При
приемане млякото се очиства през
метални филтри и сепаратор–очистител, което е гаранция за предотвратяване на бактериално обсеменяване“, допълват представители на компанията.

Полидей-2, гр. Карлово
е създадена през 1991 г. с изцяло
частен капитал. Компанията произвежда широка гама от висококачествени млечни продукти под
търговската марка ДОМЛЯН. Основни направления в дейността на
фирмата са производството на
кисели млека, кашкавал, топени сирена, масло, извара и други.

Източник: Полидей-2

Тенденцията на компанията е
насочена към непрекъснато разширяване на продуктовото портфолио. Според производителите, млечните продукти ДОМЛЯН съчетават
добрите традиции и съвременните
технологии по европейските стандарти в преработката на мляко.
Фабриката на фирма Полидей е изградена на собствен парцел в с.
Домлян, община Карлово.
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Източник: Полидей-2

С цел получаване на висококачествен и типизиран продукт, млякото се подлага на стандартизация.
Това гарантира, че готовият продукт ежедневно е с еднакви органолептични и физико-химични показатели. „Решаваща роля за уникалните вкусови качества и аромат на
кашкавали ДОМЛЯН е използването
на бактериална закваска от специално селекционирани щамове млечно-кисели бактерии, адаптирани за
суровината“, категорични са от
компанията. „Продуктът се приготвя по традиционна българска
рецепта чрез съвременни технологии и при строга хигиена“, допълват
те.

Млекопреработвателното
предприятие
Пършевица
е най-високо разположената мандра
в България – 1300 м надморска височина, на билото на Западна Стара планина. През 1993–1994 г. е
изградено новото предприятие –
Мандра Пършевица, собственост на
фирма Зорови. То е сред малкото

млекопреработватели в България,
които притежават лиценз за износ
в ЕС.
Мандра Пършевица има капацитет на преработка 300 тона суровина на денонощие. Разположена
е на площ от 20 000 кв. м, като
включва 12 000 кв. м производствена площ, 4500 кв. м хладилна
площ и 3000 кв. м обслужващи
сгради. Фирмата разполага с развита дистрибуторска мрежа на
вътрешния пазар, най-мощно изразена в София, Северозападна и
Югозападна България, а от тази
година и в Централна и Североизточна България.
В Мандра Пършевица работят
170 квалифицирани специалисти,
петима технолози, трима лаборанти, двама микробиолози и 300 изкупвачи.
Млякото се събира от различни
райони на Северозападна, Централна и Северна България. Млекосъбирателните пунктове са снабдени с
модерно оборудване, с необходимата апаратура за окачествяване на
млякото още в присъствието на
фермера. Фирмата подпомага 85
ферми с по-големи стада за тяхното развитие. Извозването на млякото се извършва със специализиран транспорт, оборудван с апарати и мобилна лаборатория, отчитащи точното му количество и
температура. Млякото се транспортира до приемната рампа на
предприятието, където се извършва необходимият контрол.
Първо, за наличие на антибиотици
и инхибитори, а след това – по
различните физико-химични и микробиологични показатели. Едва след
това се сортира за отделните
видове производство. Целият процес – от постъпването на суровината до крайния продукт, се архивира и съхранява на магнитни носители за срок от 3 години. Предприятието разполага с изградена система за автоматичен контрол,
събиране и съхраняване на информация от всички точки на производствения процес, като се започне от
приемните съдове, пастьоризацията, премине се през заквасъчници,
формовъчни агрегати и се стигне
до хладилните камери за готовата
продукция.
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Стефан Куцаров

епрекъснато растящите нужди от електроенергия, създаваните
от това екологични проблеми и все
по-отчетливо проявяващите се недостатъци на основните начини за
нейното производство поставят
сериозни проблеми в глобален мащаб.
Затова, неслучайно една от важните задачи на съвременната енергетика е по-ефективното производство, пренос и разпределение на електроенергията към консуматорите,
заедно със сигурното и безаварийно
действие на енергийните системи.
Решаването й наложи бързо развитие не само на концепциите за реализация на интелигентните енергийни мрежи (Smart Grid) SG, но и на необходимите им електронни прибори
и елементи. Макар и последните да
са в начален етап, вече има разработени и пуснати на пазара конкретни интегрални схеми (ИС). Първата
и най-голяма група, на която е отделено и най-много място в статията,
са специализираните ИС за т. нар.
интелигентни електромери. В реализацията им се използва и втората
група на универсалните ИС, които не
са разработени специално за SG, а
имат и множество други приложения. В начален етап на своето развитие е третата група на ИС за контрол на параметрите на енергийните
мрежи (Power-Grid Monitoring).

Концепцията Smart Grid
Основните функции на SG, които
ги правят „интелигентни“, са непрекъснат контрол на качеството
на произвежданата и доставяна
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Фиг. 1.

електроенергия, автоматично
включване и изключване на консуматори с цел избягване на върховите
натоварвания, съхраняване на енергията при свръхпроизводство, защита от повреди на съоръженията и
измерване на консумираната енергия. Всичко това изисква измерване
чрез сензори на параметрите на
мрежите, предаване на данните по
жичен или безжичен път към съответния център и при нужда - изпращане от него към консуматорите
на данни, например за цената на
електроенергията. Вече са разработени принципите, позволяващи на
потребителите да управляват чрез
Интернет електрическите уреди в
дома си.
Особено сериозно внимание се
обръща на прецизното и сигурно измерване на консумираната електроенергия, което заедно с всички описани функции, се осигурява от електронни възли, задължително реализирани на основата на ИС.

Структура
на електронните
електромери
Масовото използване на електронните електромери (Electronic
Meter) се наложи през последните
десетина години, за което свидетелства фактът, че само една от водещите компании е произвела над 200
милиона специализирани ИС за тях.
На фиг. 1 е дадена обобщената
структура на еднофазен електронен
електромер, като с прекъсната линия са дадени незадължителните
блокове, а консуматорите се
свързват между клеми 1 и 2. Аналогична е структурата на трифазните електромери, но те следят напреженията и токовете на трите фази.
Сензорът за ток (токов трансформатор, резистор или бобина на Роговски) измерва тока на фазовия проводник L и показва полученото напрежение на блока за измерване ЕМС.
Вече има ИС за електромери, които
могат да работят и с di/dt токови
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сензори, позволяващи измерване на ток в по-широки граници от токовите трансформатори при по-малко тегло и цена. В електромерите за регистриране на опит за
кражба на електроенергия (Anti-tamper, Tamper Detection)
токов сензор CSN се поставя и в нулевия проводник N,
като при разлика в токовете на двата проводника между 10 и 100 mA (в зависимост от електромера) се получава алармен сигнал. Също такъв сензор може да се постави и в нулевия проводник на трифазните електромери за мрежи тип "звезда".
Предназначението на сензора VS е да измерва мрежовото напрежение. Входовете на ЕМС могат да са несиметрични или диференциални. В някои електромери между сензорите и ЕМС се поставят допълнителни усилватели, означавани с AFE (от Analog Front End) или PGA (от
Programmable Gain Amplifier) със същите възможности за
входовете. Чрез тактови импулси от осцилатора OSC
(в някои електромери той е часовник за реално време
RTC), подавани на вход CLK на ЕМС през определени интервали от време (обикновено няколко десети от ms),
напреженията от трите сензора се измерват едновременно (важно специфично изискване към електромерите)
и се преобразуват в числа. Чрез умножаване на числата,
съответстващи на напреженията от CSL и VS, се получават моментните стойности на активната мощност,
които се натрупват в регистър. При напълването му се
получава импулс, отговарящ на определена стойност на
активната енергия Еа, който постъпва в друг регистър
със съдържание, съответстващо на консумираната до
момента енергия. Измерва се и фазовата разлика ϕ на
тока спрямо напрежението на консуматора, използвана
по три начина. Стойност |ϕ|<90° означава консумиране
на активна енергия от мрежата, а |ϕ|>90° - подаване на
активна енергия в нея, т. е. устройството между точки
1 и 2 работи като генератор. Това е съществено за
консуматори със собствени алтернативни източници на
енергия, които в определени периоди могат да доставят енергия в мрежата. Второто използване на ϕ е за
изчисляване на sinϕ и определяне на моментните стойности на реактивната мощност. При това те са положителни при индуктивен характер на консуматорите и
отрицателни при капацитивен характер. Консумираната реактивна енергия Er се определя, както Еа от
съдържанието на друг регистър. Съдържанията на регистрите за Еа и Er се подават на изчислителния блок Calc,
който е микроконтролер, цифров сигнален контролер
(DSC) или цифров сигнален процесор (DSP). Той изчислява
моментните стойности на привидната мощност на
основата на известната от електротехниката зависимост и ги натрупва в регистър за определяне на привидната енергия Еарр. Третото използване на ϕ е за изчисляване на фактора на мощност cosϕ.
Освен тези величини, съвременните електромери
могат да измерват още средноквадратичните стойности на напрежението и тока на консуматорите, и да
следят за качеството на подаваната им електроенергия. Последното се осигурява чрез измерване на мрежовата честота, регистриране на токове над допустимите за електромера, на отскоци и пропадания на напрежението и времето, през което са настъпили. За избягване
на грешно отчитане на консумация на енергия при липса
на консуматор (Meter Creep) се предвижда автоматично
прекратяване на измерването, когато една от енергии-
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Фиг. 2.

те за определено време стане помалка от определена стойност (Noload Power Threshold). В някои ИС (например дадената в ред 3 на табл. 1)
тя се програмира. Наличието на поне
част от тези допълнителни възможности определя термина многофункционално измерване (Multifunction
Metering).
Блокът Calc изпраща измерваните
данни към дисплея Display, на чийто
екран във всеки момент от времето се получават една след друга или
едновременно измерваните величини, а за работата му също са необходими тактови импулси от OSC. В
зависимост от вида на връзката му
с Calc, съществуват две основни разновидности електромери. Първата
условно може да бъде наречена електромери с паралелно свързване, тъй
като връзката е паралелна шина, по
която се предават двоични числа за
стойностите на енергиите. Екранът като правило е течнокристален индикатор. При електромерите
с последователно свързване по един
проводник се предават импулси, всеки от които съответства на определено количество енергия и постъпването му с Display увеличава
младшия разред на изписаното число с 1. Самото число обикновено се
формира чрез електромеханичен брояч или такъв, задвижван от стъпков
електродвигател, но може да се използва и течнокристален индикатор.
Паметта МЕМ съществува само в
някои електромери, като може да е
Flash, SRAM или EEPROM, като обикновено използваните комбинации са
първите две или и трите. Обемите
на паметите зависят от модела на
електромера. В някои електромери е
предвидена възможност за измерване на околната температура чрез
блока TS и също като опция е блокът
SmC, в който се поставя смарт карта. В някои страни тя се ползва за
предплатена консумация – в нея се
зарежда необходимата сума и след
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изчерпването й електромерът автоматично изключва захранването на
консуматорите.
Блокът Comm е за едно- или двупосочна връзка на електромера с околния свят, като изпраща данни за измерваните величини (най-малко за
консумираната електроенергия) и
евентуално получава други данни или
управляващи сигнали. Неговата
връзка с Calc се осъществява обикновено чрез някой от популярните
интерфейси, например SPI, I2 C или
UART. Голямо е практическото разнообразие на връзките на блока с
външния свят – чрез интерфейсите
RS-232 или RS-485, безжично (RF) в
един от нелицензираните обхвати
433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz или 5,8
GHz (в зависимост от страната, за
която е предназначен електромерът) или ползване за целта на електрическата мрежа (Powerline Communication, PLC). Има електромери с
комбинация от два способа – безжично предаване на данни и приемане
чрез PLC на управляващи сигнали.
Съществуват и модели за оптична
връзка с инфрачервен лъч. Блокът PS
е за осигуряване на стабилизираните постоянни напрежения на останалите блокове, като обикновено те
са отделни за аналоговата и цифровата част и може да са с еднаква
стойност. Има и електромери с едно
захранващо напрежение.
Описаното дотук действие съответства на широко използваното
наименование автоматично измерване (Automatic Meter Reading) AMR.
Все по-често към него се прибавят
споменатото изпращане на данни
към електромера за текущата цена
на електроенергията, с което шината между Calc и Comm и тази от
Comm към външния свят стават
двупосочни. Освен това, електромерът може да изпраща сведения за
настъпила повреда в консуматорите, както и служебна информация за
по-добро осъществяване на връзки-

те. Това е т. нар. съвременна измервателна инфраструктура (Advanced
Metering Infrastructure) AMI.
Сред последните новости в областта на комуникациите са европейският интерфейс M-Bus (от Meter
Bus) за предаване на данни от измерители на произволен вид енергия
(топлинна, електрическа и т.н.) и от
сензори, както и безжичната система, разработена съвместно от компаниите Microchip и Google с блокова
схема на фиг. 2. В нея uC1 и uC2 могат да са микроконтролери PIC24 или
PIC32, както и някои от цифровите
сигнални контролери dsPIC DSC на
фирмата, които работят със ZigBee.
С RF1 и RF2 са означени приемо-предавателите MRF24J40 за обхвата
2,4GHz, а за RF3 има две възможности – едната е за осигуряване на безжична връзка според стандарта
IEEE802.11WiFi
чрез
модула
MRF24WB0M, а другата е за Ethernet
чрез един от контролерите
ENC28J60 или ENC28J600. И в двата
случая чрез безплатния програмен
продукт Google Power Meter, означен
на фиг. 2 като GPM, може на персонален компютър да се получи в графичен вид промяната на консумацията в даден период от време.

Еднофазни електромери
Реализират се по два начина, като
първият е чрез специализирани ИС,
които в зависимост от производителя включват различни части на
блокове EMC, Calc и LCD (без дисплея),
а в някои случаи – и блокове VR и TS
(за измерване на температурата на
самата ИС). В табл. 1 са дадени основните параметри на такива ИС,
като δE е типичната относителна
грешка на измерване на енергия, която обикновено е еднаква за Еа и Er,
но има ИС с по-голяма (обикновено 2
пъти) грешка на Er. Величината fH е
горната гранична честота на усилвателите на напреженията от сензорите за ток и напрежение. Аналогично, δU и δI са относителните
грешки при измерване на напрежение
на мрежата и тока на консуматорите, а δϕ представлява фазовата разлика между едновременно измерваните стойности на тока и напрежението. При мрежова честота 50 Hz
разликата във времената между двете измервания е ∆t[ms]=55,6δϕ[°C].
Значителна част от ИС имат
възможност за цифрово калибриране
(Digital Calibration) след монтажа им в
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Таблица 1. Специализирани ИС за еднофазни електромери
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електромера, с цел частично компенсиране на производствените толеранси и съответно повишаване на
точността на измерванията. Максимално допустимото напрежение от
сензорите за ток и напрежение е
отбелязано с Uimax, като при ползването на каталози трябва да се внимава, защото то може да не е еднакво за входовете на всички сензори.
Динамичният обхват (Dynamic Range)
DR е на входните напрежения и чрез
него може да се изчисли минималното напрежение от сензорите Uimin
за нормална работа на ИС. Например
при Uimax=0,5 V и DR=1000:1 се получава Uimin=0,5 mV. Полезно е да се има
предвид, че δE намалява със стесняване на динамичния обхват. Величината GPGA представлява коефициентът на усилване на PGA (тиретата в таблицата показват липсата
на PGA), а δG е неговият производствен толеранс.
Постоянното захранващо напрежение за аналоговата част на ИС е с
индекс AVDD, а това за цифровата
част – с DVDD. Липсата на последното означава, че ИС се захранва само
с напрежението UAVDD. Консумираните постоянни токове от всяка част
са със същите индекси. Полезно е да
се има предвид, че в каталозите на
ИС се дават подробни сведения за
принципа на действие, включващ
това за блоковете и времедиаграмите на работа. Значителна част от
ИС осигуряват измервания в съответствие с различни стандарти,
което се отбелязва в каталозите и
е предимство. Особено съществен е
възприетият в Европейския съюз
IEC62053 Class 0.2, според който относителната грешка при измерване
на напреженията и токовете трябва да е 0,2% от номиналната им
стойност, а δϕ да е не по-голяма от
0,1%.
Дадените в редове 1-4 интегрални схеми са с паралелно свързване, а
тези от редове 1 и 5-7 са с възмож-
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ност за откриване на кражби. Изходните данни на ИС от ред 1 могат да
се предават чрез един от интерфейсите SPI, I2C и UART. С голяма степен на интеграция е ИС от ред 2,
която съдържа AFE, бърза и оперативна памет, блоковете VR и TS на фиг.
1 и драйверите на блока Driver, позволяващи работа с 8-цифров течнокристален индикатор. Специфични
особености са наличието на блок за
двупосочна оптична връзка чрез инфрачервен лъч и възможността за
работа с батерия с напрежение между 2 и 3,8 V. Следващата ИС (ред 3)
е със същите вградени блокове както предната, но няма инфрачервен
интерфейс и е с вграден осцилатор.
Интересна е ИС от ред 4, тъй като
освен мрежовото напрежение и неговата честота измерва поотделно
токовете на 8 консуматори и изчислява техния cosϕ и консумираните
три вида енергии. Подобна е
78М6612, но тя е за два консуматора.
В редове 4-7 са ИС с последователен изход, като тeзи в редове 3
и 4 включват блоковете VR и TS на
фиг. 1. Специфични особености на
ИС от ред 5 са вграденият OSC
(външно се свързва само кварцовият резонатор) и интерфейсът SPI.
Дадената в ред 6 ИС е предназначена само за измерване на активна
енергия, съдържа блоковете VR и
OSC от фиг. 1 и непосредствено
може да захранва стъпков електродвигател. Със същата структура и
почти същите параметри е STPM01
на ST Microelectronics, но тя може да
измерва още реактивна и активна
мощност и средноквадратичните
стойности на тока и напрежението, но без да захранва стъпков електродвигател.
Освен чрез специализирани ИС,
еднофазни електромери могат да се
реализират и с помощта на подходящи микроконтролери, включващи
блоковете ЕМС и Calc на фиг. 1, а

Фиг. 3.

Източник: Microchip

понякога и драйверите за течнокристалния индикатор в Display. Един
пример е 8-разредният S08GW на
Freescale с входове за два сензора и
драйвер за 256-сегментен дисплей.
Друг пример е PIC18F87J72 на
Microchip с възможност за свързване с външния свят чрез интерфейсите USB и RS-232 и чрез SPI с памет EEPROM. Външният вид на електромер с този микроконтролер е
показан на фиг. 3. Трети пример е
ЕВ773 на NXP, който е с 32-разреден изчислителен блок, вградени
бърза и оперативна памет и осцилатор, заедно с 25 универсални извода, които могат да се програмират
като входове и изходи (GPIO) и интерфейси I2C и SPI. Задължително е
използването на външни AFE.
Заслужава да бъде отбелязана и
серията MSP430FE423/5/7 от три
микромощни (3V; 0,4 mA) микроконтролера на Texas Instruments, разработена специално за реализация на
еднофазни електромери. Всеки от
микроконтролерите съдържа блок с
AFE за обработка на сигнали (Embedded Signal Processing), flash и
оперативна памет, осцилатор и интерфейси SPI и USART. Освен микроконтролера, електромерът включва
6-разреден дисплей, кварцов резонатор и десетина пасивни елементи,
като CSL представлява резистор.
Също за еднофазни електромери
може да се използва интегралната
схема МСР3901 на Microchip, наречена от производителя двуканален AFE
и съдържаща във всеки канал PGA и
аналоговоцифров преобразувател,
като изходът е реализиран с интерфейса SPI.
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 2. Специализирани ИС за трифазни електромери

1

71M6534

Teridian

dE , %
(fH , k H z )
< 0 ,1

2

AD E7878

A n a lo g D e v ic e s

0 ,1 (2 )

0 ,1 (0 ,1 )

dj, o ; [ D R ] ;
( U im a x , V )
[2 0 0 0 :1 ] (0 ,2 5 )
0 ,0 5 m a x
[3 0 0 0 :1 ]; (0 ,5 )

3

90E 36

I n t e g r a t e d D e v ic e
Technology

0 ,1
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(< 0 ,5 )

[6 0 0 0 :1 ];(0 ,7 2 )

¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

dU , %
(dI, % )
-

G PGA
(DG , % )

U AV D D , V
U DVDD, V
(IAV D D , m A ) (ID V D D , m A )

-

3-3,6 (10)

-

1, 2, 4, 8, 16

3-3,6 (24)

-

1, 2, 4

3 -3 ,6

-

Фиг. 4.

Трифазни електромери
Този тип електромери също могат да се реализират със специализирани ИС или с подходящи микроконтролери. При това е възможно да се
използват три ИС за еднофазни електромери. По-често се използват специализирани ИС с три канала, всеки
от които измерва величините на
една от фазите. В зависимост от
модела, изходните числа съответстват на величините във всяка от
фазите или на общата консумирана
енергия или енергии в трите. Обикновено, всяка ИС позволява измерване в няколко от възможните конфигурации на трифазните мрежи, които са отбелязани в каталога. Особеност е, че δϕ представлява фазовата разлика между измерваните токове на трите фази.
В табл. 2 са основните параметри на специализирани ИС, като тази
в ред 1 е за мрежи тип звезда и измерва активната и реактивната
енергия на всяка от фазите заедно с
тока на нулевия проводник, които се
получават на течнокристален индикатор. Тя е с възможност за регистриране на кражби, има вградени VR,
OSC и TS, 32-разреден блок ЕМС,
бърза и оперативна памет. Чрез
външна батерия могат да се запазват резултатите от измерванията
при липса на мрежово напрежение.
Подобна е ИС от ред 2, чиято особеност са четирите работни режима с различна постояннотокова консумация и измерване на различни параметри в тях. Консумацията е найголяма при измерване на общите три
енергии и отделно на активната и
реактивната енергия на основния
хармоник (50 Hz). Схемата може да
работи и с електромеханични броя-
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чи. Останалите ИС в таблицата са
предназначени само за работа с електромеханични броячи и стъпкови
електродвигатели. Схемата в ред 3
също е с 4 режима и може да измерва общите активна и реактивна
енергия заедно с мрежовата честота, cosϕ и ефективните стойности
на напреженията и токовете на
фазите.
Пример за подходящ микроконтролер е 32-разредният MCF51EM на
Freescale Semiconductor с възможност
за регистриране на опит за кражба.
Той съдържа четири 16-разредни
АЦП, flash памет, RTC и драйвери за
8-разреден LCD индикатор. Възможни са приложения и в еднофазни електромери. Специфична е ИС STPMC1
на STMicroelectronics, предназначена
за еднофазни и трифазни електромери и изискваща външни аналоговоцифрови преобразуватели за напреженията от сензорите. Може да измерва
активна и реактивна енергия, ефективна и моментна стойност на напрежението и тока на всяка от фазите, и на изхода й да се свързва
стъпков електродвигател.

Интегрални схеми за
контрол на параметрите
на енергийни мрежи
Основният вид трифазни електроразпределителни мрежи е тип звезда и техните системи за контрол
на първо място трябва да измерват
напреженията и токовете на фазите и тока на нулевия проводник с
относителна грешка в съответствие със споменатия стандарт
IEC62053. Освен него съществува
специфичен европейски стандарт
EN50160, според който честотата
трябва да се измерва на всеки 10 s,

бавните промени на напрежението,
дисбалансът между фазите и коефициентът на нелинейни изкривявания
(THD) на 10 минути и отскоци на
напрежението до 1,5 kV, негови пропадания под 85% от номиналната
стойност и прекъсвания (под 1%) на
всеки 10 ms. За оценка на THD, стандартът налага в общ случай измерване до 25-та хармонична, а при наличие на електродвигатели и захранвания с накъсване на тока (Switching
Power-Supply Driver) – до 127-та. За
осигуряване на тези изисквания трябва динамичният обхват:
DR = 20 lg(Upeak/(0,01xδUxUnom))
да е не по-малък от 90 dB. Последното означава, че при отскок Upeak=1,5
kV и номинално напрежение Unom=220
V грешката на измерването ще е
δU≈0,02%.
Идея за структурата на система
за контрол е дадена на фиг. 4 без блока за постояннотоково захранване,
като за простота е показано само
свързването на една от фазите.
Напреженията във вторичните намотки на напрежителния VТ и токовия СТ трансформатор са обикновено с амплитуда 5 или 10 V. Нискочестотните филтри (например
МАХ7422 на MAXIM) с гранична честота няколко kHz се поставят за
премахване на евентуални смущения
от електрическата мрежа. Блокът
ADC е с 4-8 АЦП с едновременно квантоване (Simultaneous Sampling) и разредност 14-24b. Специално за целта
е разработен МАХ11046. За нормалната работа на ADC е необходим
източник на опорно напрежение REF,
а при желание за калибриране се прибавя блок DP от цифрови потенциометри. То може да се извършва не
само при пускане на системата в
действие, но и периодично (например
чрез вграден алгоритъм), с което се
поддържа голяма точност. Процесорът CPU обработва числата от
ADC, като изчислява параметрите
на мрежата и предава данните. За
галваничното му разделяне от драйвера DR се използва блокът ISOL,
реализиран например със Si8410 или
друг представител на серията на
Silicon Labs или ADuM1250. Драйверът осигурява обмена на данни с
външни устройства. За връзка по
електрическата мрежа може да се
използват модеми от типа AMIS30585, AMIS-49587 или NCS5650 на
ON Semiconductor, а за безжична
връзка в 2,4 GHz-овия обхват –
JN5148-001 на NXP.
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ÓÏÔ‡ÍÚÌË HMI
Ô‡ÌÂÎË
Гъвкави решения за мониторинг и управление на автоматизирани
процеси

Õ

арастващата роля на интерфейса човек-машина (HMI) в автоматизацията и усложняването на производствените процеси налагат разработването на конструктивни и инженерингови решения, насочени към опростяване на дизайна, визуализацията и
конфигурирането на системите. Като
ясна тенденция в развитието на графичните терминали за управление се Източник: Allen Bradley
очертават намаляването на размерите им, което предлага удобство при ограничено пространство за инсталация и води до консумация на помалко енергия, увеличаване на функционалните и комуникационните им възможности, използването на отворени стандарти за лесно интегриране в различни системи
за управление и разширяване на съвместимостта с оборудване на други доставчици.
Повечето съвременни HMI терминали са снабдени със
сензорен TFT дисплей с богати графични, функционални и
комуникационни възможности. Сред тях са процесна и
машинна визуализация, събиране на данни, управление на
аларми, защита и нива на достъп, отворена архитектура и разпределен мрежов модел. По този начин оператори, технолози, инженери по поддръжката и други оторизирани лица имат възможност да следят параметрите
на процеса и да предприемат действия, водещи до поддържането на нормален технологичен режим или постигането на определени качествени или количествени показатели.
Панелите поддържат управление на голям брой В/И,
аларми и могат да бъдат клиент на разнообразни SCADA,
MES и ERP приложения. Вградените математически и
логически функции позволяват да се преработват големи количества данни в реално време и да се предават
към горни нива. Почти всички модели поддържат USB
портове за програмиране и връзка с принтер, Ethernet,
Controller Link, RS-232, RS-422, видеовход и др. Панелите
са снабдени с библиотека, която съдържа хиляди графични изображения с висока резолюция. Обикновено поддържат както кирилица, така и всички европейски и азиатски езици.
Изискванията по отношение на конструкцията на
панелите варират в зависимост от спецификите на
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Източник: Eaton

приложението. Така например, за хранително-вкусовата
промишленост и фармацията панелите трябва да бъдат
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Източник: Honeywell
Източник: Omron

с водоустойчив корпус (IP 65 за предния панел), за монтажни цехове се
препоръчват панели с безвентилаторно охлаждане, с плътно затворен
корпус с висока степен на защита от
прах и твърди частици.

Програмното осигуряване
на HMI панелите
Програмното осигуряване на HMI
терминалите, предлагани от водещите компании в бранша, позволява
съвсем точно графично отражение
на технологичния процес с всички
съоръжения, агрегати и възли. Позицията на съответния параметър или
изпълнителен механизъм в графиката съответства на местоположението им в инсталацията. Също така
е възможно да се създават спомага-
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телни мнемосхеми за реализацията
на сложни технологични операции,
както и насочващи подменюта и
панели. Сред характеристиките на
HMI решенията са и изобразяване на
променливите по най-подходящия
начин за конкретната ситуация цифрово, с барграф, скала и др. По
този начин операторът бързо се
ориентира в критични ситуации и би
могъл да предприеме адекватни действия за нормализиране на процеса.
Като операционни системи найчесто се използват Windows XP,
Windows CE, Windows 2000, Windows
Vista, Windows NT, Windows Server и
др. Програмното осигуряване на HMI
има две основни предназначения създаване (проектиране и конфигури-

Източник:
Schneider Electric

ране) на комуникационна среда със
системата за управление, и визуализиране и управление в реално време.
В процеса на проектиране се използват приложения за графичен дизайн,
библиотеки с готови шаблони и анимация за графично изобразяване в
детайли на технологичните възли,
агрегати и съоръжения или елементи
от системата за управление и променливите. Програмите разполагат
с голям набор от инструменти за редактиране, внасяне и изнасяне на
данни, създаване на дневници, протоколи, таблици и други помощни приложения за потребителя. Посредством създаването на функционални
бутони в мнемосхемата е възможно
прескачане или „потъване“ от една в
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друга мнемосхема за улеснение на
оператора. За бърз достъп до информация за променливите се създават
допълнителни конфигурируеми падащи менюта или панели, в които се
включват индивидуални трендове,
списъци със съобщения и аларми за
променливата, настройки на регулатора, изпълнителните механизми и
др. При конфигурирането на процесните променливи се задава символно означение, мерни единици и обхвати на графично и цифрово изобразяване, размер на променливи, опции за
архивиране. В реално време се визуализират и архивират променливи, изваждат се съобщения и аларми, изпълняват се командите на потребителя, като редица пакети предлагат
възможност за работа на различни
езици, включително и български. Всички тези функции позволяват използването на

Източник: Siemens

система за диагностика
на машини и съоръжения, която по
предварително заложени алгоритми
следи за оптималното им натоварване. Възможностите за мащабиране по време и амплитуда осигуряват
графично съпоставяне на различни
променливи и събития. По този начин се „улавят“ тенденциите за влошаване на параметрите, което е необходимо условие за предприемане
на необходимите мерки с цел избягване на нежелани престои. Също
така, чрез съпоставяне по време се
установяват причините за възникване на дадено събитие, последствията и периодичността на смущенията. За тази цел е необходимо точно да се синхронизират всички системи, източници на данни за човеко-машинния интерфейс и да се отчита или коригира времезакъснението при предаването им.
За повишаване на ефективността се използват и пакети за диагностика на системата, софтуера,
хардуера и комуникацията. Все повече HMI решения предлагат възможности за визуализация на детайлни
диагностични съобщения за грешки
или повреди на устройства и елементи от системата. Те се архивират и лесно могат да се локализират по мнемосхемата на дисплея
или с доклад за повредата и възможните причини за появата й. Автоматично се генерират конкретни
съобщения за повреди до персонала
по поддръжката, което оптимизира
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Източник: VIPA

Източник: WAGO

времево процеса по отстраняването им.

Комуникационни
възможности
Съвместимостта на HMI продуктите със системи на други производители се улеснява максимално чрез
непрестанно разширяване на вградената в панелите богата база комуникационни драйвери и протоколи.
HMI решенията се свързват с PLC,
DCS, сървъри и други системи чрез
Ethernet, ControlNet, DeviceNet, Profibus
DP, Profinet, DH+, DF1, и DH-485 мрежи. Тези качества на интерфейса
позволяват използването му за различни системи за управление и мониторинг, без значение от производителя. В реално време е възможно едновременно да се наблюдават и ар-
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хивират променливи от няколко системи и HMI да се
използва като универсално решение за различни инсталации.
Сензорните терминали с вградена WEB функция предоставят възможност за отдалечено наблюдение на
екрана на терминала, без да се налага инсталиране на
допълнителен софтуер на персоналния компютър. WEBинтерфейсът работи както в режим на мониторинг,
така и в работен режим, при който са разрешени и наблюдението, и промяната на величини и екрани. От
отдалечената станция всички файлове, записани на допълнителна CF карта памет (например архиви), могат да
се отворят както за четене, така и за съхранение. Благодарение на опцията за отдалечен WEB-базиран достъп
до терминалите, отстраняването на повреди и поддръжката на машините се осъществява по-бързо, по-лесно и с по-малко средства.
Web приложенията на HMI софтуера могат да се използват, например, за автоматично изпращане на съобщения по e-mail към персонала по поддръжката, при възникване на определено събитие. Друго предимство е възможността да се извършва отдалечена диагностика и поддръжка на системата за управление, като по този начин
се намалява необходимостта от присъствието на инженера по поддръжката на софтуера и се съкращава
времето за обслужване. За използването на web приложенията е необходим web сървър с подходящ софтуер за
организиране достъпа на потребителите и защита на
системата и информацията.

Безжични панели за управление
Освен стационарни HMI панели за управление, на пазара се предлагат и безжични решения.
Безжичните панели поддържат функционалността и
възможностите, характерни за стационарните устройства, и същевременно предлагат удобство за експлоатационния персонал при осъществяване на инспекции
или функционални проверки на съоръжения и агрегати
на място в инсталацията. Изборът на комуникационна
технология за обмен на информация между мобилната
операторска станция и системата зависи от спецификите на приложението. Сред най-често прилаганите са
инфрачервената технология, както и стандартите IEEE
802.11, Wi-Fi, Bluetooth. Използването на инфрачервената комуникационна технология в сферата на индустриалната автоматизация е свързано с редица ограничения. На първо място, следва да се има предвид, че технологията се влияе от замърсеността на работната
среда, което ограничава използването й в голям брой
промишлени приложения. Но успешно може да се използва в чисти стаи, например, където възможностите за
интерференция на сигнала са ограничени. Съвременните Windows-базирани операционни системи автоматично разпознават вградените в полевите устройства
инфрачервени портове. Технологията Bluetooth също има
сравнително ограничен обхват, когато се използва за
мобилни операторски станции. Стандартът IEEE
802.11 е Ethernet безжична технология, която предлага
богата хардуерна и софтуерна поддръжка от компоненти с различни търговски марки. За приложения, в които
се изисква обмен на информация между устройства,
намиращи се на големи разстояния, се използват клетъчни комуникационни технологии.
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡

¡ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Специфики на използваните методи и средства

“

ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ
ËÎË ÔÓˆÂÒË Â ÒÂ‰ Â‰Ó‚ÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË ‚ Â‰Ëˆ‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ◊ÂÒÚÓ,
Ó·‡˜Â, ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÚÓ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Â ÚÛ‰Ì‡, ‡ ‰ÓË Ë ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Á‡‰‡˜‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì
ÏÂÚÓ‰ Â ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÚÓ È ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÎÍË, ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ËÎË ÌÂ‰ÓÒÚËÊËÏË Ó·ÂÍÚË, Ì‡
‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë
·˙Á‡ Â‡ÍˆËˇ, ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÓÚ 1000 ∞—
Ë Ú. Ì. –‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ËÁ·Ó ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÚÂÏÓÏÂÚË, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÌÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‰Ó·ËˇÚ ËÁ·Ó
Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰Ó·ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÙÛÌÍˆËËÚÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ. ŒÒÌÓ‚ÌË
Ù‡ÍÚÓË ÔË ËÁ·Ó‡ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ, ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÂ‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ˆÂÌ‡.
œËÌˆËÔÌÓ, ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ ·‡ÁË‡Ú Ì‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ (‡‰Ë‡ˆËÓÌÂÌ ÏÂÚÓ‰);
ÏÓÌÓıÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ (ˇÍÓÒÚÂÌ ÏÂÚÓ‰) Ë ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÏÂÚÓ‰.

Топлинно излъчване
¡ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú Ì‡ Á‡ÍÓÌËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌÓÚÓ
ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎ‡Ú‡. ¬ÒˇÍÓ ÚˇÎÓ Ò
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ÌÛÎ‡ (-273 ∞C), ÔÓ‡‰Ë ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ‡ÚÓÏËÚÂ Ë ÏÓÎÂÍÛÎËÚÂ, ËÁÎ˙˜‚‡
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. »ÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
‡ÚÓÏËÚÂ Ë ÏÓÎÂÍÛÎËÚÂ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ
‚ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ. “ÓÔÎËÌÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ ËÏ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú
ÒÔÂÍÚ˙, ÌÓ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÚÂÎ‡Ú‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ Â
‚ ÔˇÍ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ËÏ, Ú. Â. Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÚˇÎÓ Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ë
ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. œË Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í ‰Ó 500 ∞—,
Ó·ÂÍÚËÚÂ ËÁÎ˙˜‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË Î˙˜Ë. — Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ˆ‚ÂÚ˙Ú Ì‡ ÚÂÎ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÏÂÌˇ, ÓÚ Ú˙ÏÌÓ ˜Â‚ÂÌ ‰Ó
·ˇÎ, Ò˙‰˙Ê‡˘ ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÎÌË Ì‡ ‚Ë‰ËÏËˇ ÒÔÂÍÚ˙. «‡ Ì‡È-‰Ó·Ë ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÒÏˇÚ‡Ú ÚÂÎ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ËÁˆˇÎÓ ‰‡ ÔÓ„Î˙˘‡Ú ÔÓÔ‡‰Ì‡ÎËÚÂ ‚˙ıÛ Úˇı ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ‚˙ÎÌË. “ÂÁË ÚÂÎ‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Á‡
Ë‰Â‡ÎÌÓ ˜ÂÌË Ë ÔË ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ÚÂ ËÁÎ˙˜‚‡Ú Ì‡È-ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ.

Излъчвателна
способност на телата
»ÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡
ÚÂÎ‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡
Í‡ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÚˇÎÓ
(ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡), Í˙Ï ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ
ÚˇÎÓ (ÔÓÚÓÍ˙Ú, ËÁÔÛÒÍ‡Ì ÓÚ ‡·ÒÓ-

Î˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ ÚˇÎÓ) ÔË Ò˙˘‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÎ‡Ú‡ ÌÂ Â Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡
ÔË ‚ÒË˜ÍË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ ‚˙ÎÌËÚÂ ÓÚ
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËˇ ÒÔÂÍÚ˙.
—Ú‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔË ÔÓ-Í˙ÒË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡
‚˙ÎÌËÚÂ, ‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ Ó„ÌÂÛÔÓÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÔË
ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ ‚˙ÎÌËÚÂ.
ÕˇÍÓË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
Ò ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍ‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡
Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔË ÔÓ-Í˙Ò‡ ËÎË ÔÓ‰˙Î„‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡.
œËÌˆËÔÌÓ, ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÎ‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
‚Ë‰‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ë ÓÚ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ËÏ, Í‡ÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡
‚‡Ë‡ ÓÚ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÌÛÎ‡Ú‡ (Á‡ ÒËÎÌÓ ÓÚ‡Áˇ‚‡˘Ë Ó„ÎÂ‰‡Î‡) ‰Ó ÔÓ˜ÚË
1 (Á‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ ÚˇÎÓ). “˙È
Í‡ÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ
Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÚˇÎÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÏÛ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÔËÓÏÂÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ „‡‰ÛË‡Ú
ÔÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ ÚˇÎÓ. ƒÓ·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰,
˜Â ÛÂ‰ËÚÂ Á‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò‡ Á‡‚ËÒËÏË ÓÚ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÎ‡Ú‡, ‡
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ˜Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú
Ò‡ÏÓ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡ ÓÚ ÌÂÔÓÁ‡˜ÌË Ó·ÂÍÚË. Œ·ÂÍÚË Í‡ÚÓ
ÒÚ˙ÍÎÓ ËÎË ÒËÎËˆËÈ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓÁ‡˜ÌË ËÎË ÔÓÎÛÔÓÁ‡˜ÌË ÔË Â‰Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ë
ÌÂÔÓÁ‡˜ÌË ‚ ‰Û„‡.
–Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË ‚ÎËˇˇÚ ‚˙ıÛ
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ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÛÂ‰ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ‰‡‰ÂÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ‘ËÁË˜ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, Ï‡ÚÂË‡Î, ‡ÁÏÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡,
‡ÁÒÚÓˇÌËÂ, ÓÍÓÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Ò˙˘Ó, ˜Â
ÛÂ‰ËÚÂ ˘Â ÓÚ˜ÂÚ‡Ú ˆˇÎ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÚˇıÌÓÚÓ ÁËÚÂÎÌÓ ÔÓÎÂ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ËÏ
ÒÔÂÍÚ˙. “Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ˘Â ‚ÍÎ˛˜‡Ú
‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÓÚ‡ÁÂÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‡ÍÓ ÚÂ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ.
—Â‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÛÂ‰Ë Ò‡ ÓÔÚË˜ÌËÚÂ ÔËÓÏÂÚË, ÚÂÁË Á‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔËÓÏÂÚË Ë
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚË.

Оптични пирометри
“Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÎÂÒÌÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 600 ‰Ó Í˙Ï 3000 ∞C.
œËÌˆËÔÌÓ, ÓÔÚË˜ÌËÚÂ ÔËÓÏÂÚË
ËÁÏÂ‚‡Ú ˇÍÓÒÚÚ‡ ‚˙‚ ‚Ë‰ËÏËˇ
ÒÔÂÍÚ˙. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÓÔÚË˜ÌË ÔËÓÏÂÚË, Ó·‡˜Â, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ ‰˙ÎÊËÌË
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Фиг. 1.
1 - Измервано излъчване. 2 Обектив. 3 - Поглъщащо
стъкло. 4 - Нажежаема жичка.
5 - Селективен филтър. 6 - Окуляр. 7 - Показващ уред.

Ì‡ ‚˙ÎÌËÚÂ ‚ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ.
ŒÔÚË˜ÌËÚÂ ÔËÓÏÂÚË ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌÓÚÓ Ò‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡ Ò ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ „‡‰ÛË‡Ì ÔÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ ÚˇÎÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÂÚ‡ÎÓÌÌËˇÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
Ì‡ÊÂÊÂÌ‡ ‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚‡ ÊË˜Í‡. “˙È
Í‡ÚÓ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÓÍÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë‰Ë
ÓÚ‡ÁÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ì·ÎˇÒ˙Íî, ÚÓ‚‡ Â
‰Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ
ÏÂÚÓ‰ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ˇÍË Ó·ÂÍÚË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚË. œËÌˆËÔÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ Ò‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ ≈‰Ì‡Ú‡
Â ˜ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ˇÍÓÒÚ Ì‡ ÂÚ‡ÎÓÌÌËˇ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
ÔË ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡

Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË˜Í‡Ú‡ ‚ ¯ËÓÍ
Ó·ı‚‡Ú (ÙË„.1.), ‡ ‰Û„‡Ú‡ - ˜ÂÁ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ
Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÚÓÔÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
ÔË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË‚ ÓÔÚË˜ÂÌ
ÍÎËÌ Í‡ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË˜Í‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡.
¬ Ô˙‚ËˇÚ ÒÎÛ˜‡È ˜ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ÚÓÍ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò˙‚Ô‡‰ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ˇÍÓÒÚËÚÂ
Ì‡ ÊË˜Í‡Ú‡ Ë ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ.
“˙È Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÊÂÊ‡ÂÏ‡Ú‡ ÊË˜Í‡ Â ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÓÚ
ÌÂÈÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Â ËÎË ˜ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÍ‡ ÔÂÁ ÊË˜Í‡Ú‡, ËÎË ˜ÂÁ Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÔˇÏÓ
ÍÓÌÚÓÎÂÌ ÂÁËÒÚÓ, Â„ÛÎË‡˘
ÚÓÍ‡ ÔÂÁ Î‡ÏÔ‡Ú‡.
œË ÓÔÚË˜ÌËÚÂ ÔËÓÏÂÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÓÔÚË˜ÂÌ ÍÎËÌ, ÓÔÚË˜Ì‡-
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Фиг. 2. Изображение на жичката върху екрана на пирометъра.

Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÔËÓÏÂÚ˙‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˇÒÂÌ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌ Ó·‡Á Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. ¬ÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔËÓÏÂÚ˙‡ ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ÓÔÚË˜ÂÌ ÍÎËÌ ‰ÂÈÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ÌÂÛÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÚ˙ Ì‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ. ≈ÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ì‡ ÔÂÁ ÓÔÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ˜ÂÁ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ
Ì‡ ÓÔÚË˜ÌËˇ ÍÎËÌ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‰‡ Ò˙‚Ô‡‰ÌÂ Ò Ú‡ÁË Ì‡ ÂÚ‡ÎÓÌÌËˇ ËÁÚÓ˜ÌËÍ.
‡ÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÔÚË˜ÌËÚÂ
ÔËÓÏÂÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ „Â¯Í‡,
‡ Í‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË - ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ
ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ. — ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÓˆÂÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ, Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÔËÓÏÂÚË Ò Ó·ÂÍÚË‚ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂÎÂÍÚË‚ÂÌ ÙÓÚÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ Á‡ÏÂÌˇ ÓÍÓÚÓ.
Œ·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Ò ‰ÓÎÌ‡ „‡ÌËˆ‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 650
∞—, ÌÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÍÚË‚ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Úˇ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ‰Ó Í˙Ï 200 ∞—.
√ÓÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡, ÍÓˇÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‰Ó Í˙Ï 2500 ∞—, ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ‰Ó 10 000 ∞— ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÙËÎÚË Ë ËÁ˜ÂÁ‚‡˘‡ Ì‡ÊÂÊ‡ÂÏ‡ ÊË˜Í‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÊÂÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÊË˜Í‡Ú‡ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡. Õ‡ÔËÏÂ,
Á‡ ‚ÓÎÙ‡Ï Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â 1500 ∞—.
œÓÒÓ˜‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚË˜ÌËÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ±5 ∞C
Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ
800 ∞C ‰Ó 1300 ∞C Ë ±10 ∞C Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 1300 ∞C 2000 ∞C.
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Фиг. 3.
1 - Нагрято тяло. 2 - Обектив. 3 - Огледало. 4 - Сфетофилтър. 5 - Електронен усилвател. 6 - Фотоелементи. 7 Изчислително устройство. 8 - Измервателен уред.

Пирометри за
спектрално отношение
“ÓÁË ‚Ë‰ ÔËÓÏÂÚË (ÙË„. 3) Ò‡
ÔÓÁÌ‡ÚË Ó˘Â Í‡ÚÓ ‰‚Ûˆ‚ÂÚÌË ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌË ÔËÓÏÂÚË. “Â ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ
Ó·ÂÍÚ ÔË ‰‚Â ‡ÁÎË˜ÌË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡
‚˙ÎÌËÚÂ. ¿ÍÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ·ÎËÁÍË,
ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡Ú‡ ËÏ
ÒÚÓÈÌÓÒÚ. “Ó‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Í‡ÚÓ ÏˇÍ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˇÍÓÒÚËÚÂ, ‡ ÌÂ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ. “ÂÁË ÔËÓÏÂÚË Ò‡ ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ‰‚Ûˆ‚ÂÚÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‰‚Â ‰˙ÎÊËÌË Ì‡
‚˙ÎÌËÚÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ˆ‚ÂÚÓ‚Â ‚˙‚ ‚Ë‰ËÏËˇ ÒÔÂÍÚ˙, Ì‡ÔËÏÂ ˜Â‚ÂÌ Ë ÁÂÎÂÌ, ˜Â‚ÂÌ Ë ÒËÌ.
–‡·ÓÚÌËˇÚ ËÏ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ 900 ‰Ó 3000 ∞C Ë ÓÚ 50 ‰Ó
3700 ∞C. “Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Â
ÓÚ 0,5 % ‰Ó 2 %.

Радиационни пирометри
œË ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌËˇ ÔËÓÏÂÚ˙ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÓÔÎËÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡
Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡ Í‡ÍÚÓ ‚˙‚ ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡, Ú‡Í‡
Ë ‚ ÌÂ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÔÂÍÚ˙‡.
≈ÚÓ Á‡˘Ó ÚÂÁË ÔË·ÓË ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú
Ó˘Â ÔËÓÏÂÚË Ì‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÎË
ÒÛÏ‡ÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ
‡ÁÎË˜ÌË ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË,
Í‡ÚÓ ÒÂ‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔËÎ‡„‡ÌËÚÂ
Ò‡ ÚÂÏÓ·‡ÚÂËˇ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË ÏËÌË‡Ú˛ÌË
ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍË, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ „‡‰ÛË‡ÌË ÔÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ˜ÂÌÓ ÚˇÎÓ. «‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ
Ë ÙÓÍÛÒË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚˙ıÛ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ‘ÓÍÛÒË‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡
Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÎÂ˘‡ ËÎË Ò˙Ò Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌÓ ‚‰Î˙·Ì‡ÚÓ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓ. –‡‰Ë‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚË ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú

Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ 100 ‰Ó 4000 ∞—.

Инфрачервени
термометри
»ÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚË Ò‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. Œ·ı‚‡Ú˙Ú ËÏ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Â ÓÚ -20
‰Ó 4000 ∞C. ÿËÓÍËˇÚ Í˙„ ÓÚ
‚˙ÁÏÓÊÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ë
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.
œËÌˆËÔÌÓ, ‚ÒË˜ÍË ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË
ÚÂÏÓÏÂÚË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚ‡: ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ËÁÎ˙˜ÂÌ‡ ÓÚ Ó·ÂÍÚ‡; ‰ÂÚÂÍÚÓ Á‡ ÔÂ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒË„Ì‡Î; ÂÏËÒËÓÌÌ‡ ÔËÒÔÓÒÓ·ËÏÓÒÚ Á‡ Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓÏÂÚ˙‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁÎ˙˜‚‡˘Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë ÍÓÏÔÂÌÒË‡˘‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÔÓÏÂÌË ‚˙ÚÂ ‚ ÚÂÏÓÏÂÚ˙‡, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚËÚÂ
Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇˇÚ ‚˙ıÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡
Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‚ÒË˜ÍË
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ÚÂÏÓÏÂÚË Ò‡ Á‡‚ËÒËÏË ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÓÚ Ó·ÂÍÚ‡ Í˙Ï ‰ÂÚÂÍÚÓ‡. ËÚË˜ÌË Ù‡ÍÚÓË Á‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ (‡ÁÏÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë
‡ÁÒÚÓˇÌËÂ), ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÒÔÂÍÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇÚ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. ¬ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ë ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Â‡ÍˆËˇ,
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‰Û„Ë.
»ÌÙ‡˜Â‚ÂÌËÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡·ÓÚˇÚ ËÎË ‚ ÏÌÓ„Ó
¯ËÓÍ, ËÎË ‚ ÏÌÓ„Ó ÚÂÒÂÌ ÒÔÂÍÚ‡ÎÂÌ Ó·ı‚‡Ú.
В текста и илюстрациите са използвани
материали от публикации на ТУ-София и МГУ –
Св. Иван Рилски.
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Honeywell ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˆˇÎÓÒÚÌË
ÂÙÂÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ HMI
Honeywell HMIWeb Display Builder
Â ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË ‰ËÒÔÎÂË Á‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Experion PKS Ì‡ Honeywell ‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú HTML. Honeywell Â ‡Á‡·ÓÚËÎ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ oÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË
Ó·ÂÍÚË HMIWeb Solution Pack. HMIWeb SP
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ HMI, ÙÓÍÛÒË‡ÌÓ ‚˙ıÛ ÔËÌˆËÔËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË ÓÚ ÓÌÒÓˆËÛÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ a‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË (ASM).

HMI конструктивни
концепции
»Ï‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌË ÔÓ·ÎÂÏË ÔË „‡ÙË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔË˜ËÌˇÚ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ‡ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍ‡ Â‡ÍˆËˇ ÔË a‚‡ËÈÌa ÒËÚÛ‡ˆËˇ,
‡ÁÔÓÁÌ‡ÚË Ë ÓÔËÒ‡ÌË ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ ÓÚ ASM:
¬ËÁÛ‡ÎÂÌ ¯ÛÏ - „‡ÙË˜ÌË ‰ËÒÔÎÂË,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë "‚ËÁÛ‡ÎÂÌ ¯ÛÏ", Ú.Â. „ÓÎÂÏË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÌÂ‚‡ÊÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ËÎË
‡ÌËÏ‡ˆËˇ. ¬ÒË˜ÍË ÌÂÌÛÊÌË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡ÌˇÚ ÓÚ „‡ÙË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË.
ÀËÔÒ‡ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÍÓ‰ - ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ Ì‡ „‡ÙË˜ÌË ‰ËÒÔÎÂË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ú‚˙‰Â ÏÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚÓ‚Â ÔË Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ, ËÎË Â‰ËÌ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ˆ‚ˇÚ ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ˆÂÎË. ÕÂÒ˙Ó·‡ÁÂÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚Â ‡ÁÒÂÈ‚‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ ÔË ‡ÁÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËÚÂ Ò˙·ËÚËˇ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂˇ.
Õ‡‚Ë„‡ˆËˇ - ÂÙÂÍÚË‚ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËˇ ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË ËÎË Ò‡ ÎÓ¯Ó
Ó·ÏËÒÎÂÌË. Õ‡‚Ë„‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ËÒÔÎÂËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÎÂÒÌ‡ Ë ËÌÚÛËÚË‚Ì‡.
÷ÂÎ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ - ˜ÂÒÚÓ
„‡ÙË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË ÌÂ Ò‡ ÓËÂÌÚË‡ÌË
Í˙Ï ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Á‡‰‡˜‡. œÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ
Ì‡ ‰ËÒÔÎÂË Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰
ˆÂÎÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË ‰ËÒÔÎÂÈ.
¡‡ÁË‡Ì Ì‡ P&ID, ÌÂ P&ID - ˜ÂÒÚÓ
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„‡ÙË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÍÓÌÁÓÎÌËÚÂ ÓÔÂ‡ÚÓË. ŒÔÂ‡ÚÓÒÍËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡ÏÂÒÚ‚‡Ú P&ID-Ú‡.

Правила при
проектиране на
HMI за създаване
на дисплей
ï»ÌÊÂÌÂËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‰ËÒÔÎÂËÚÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÎÓÊ‡Ú ÛÒËÎËˇ ‰‡
‡ÁÔÓÁÌ‡ˇÚ Ë Ì‡Ô‡‚ˇÚ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÓÚ
ÚËÔÓ‚Ë ‰ËÒÔÎÂË, ÍÓËÚÓ ÔÓ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÂÌ
Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË Á‡‰‡˜Ë ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. Õ‡ÔËÏÂ, ‰‡ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚˇÚ ÏÌÂÏÓÒıÂÏË Á‡ ‡‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Á‡ ÔÛÒÍ Ë Ú. Ì. ƒËÒÔÎÂËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Ú‡Í‡, ˜Â Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓÌËÚÓ, ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡ Ë ÏË¯Í‡.
ï ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ HMI Úˇ·‚‡ ‰‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚‡ ‡ÒÔÂÍÚ‡ ÒÔÓÂ‰ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Í˙Ï
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË: ÓÔÂ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ "ÔÓ ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ" (by exception) Ú. Â. ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÁ‚˙ÌÂ‰Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ËÌ‰ËÍË‡Ì‡
˜ÂÁ ‡Î‡Ï‡, ÔË ÍÓÂÚÓ ÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â‡„Ë‡Ú Ë ÓÔÂ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò
"ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ" (awareness) Ú. Â.
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÎÂ‰ˇÚ ÍÎ˛˜Ó‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË, Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡, ·ÂÁ
ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË ËÎË ‡Î‡ÏË. Õ‡È‰Ó·ÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ‰‡
ËÏ‡ ‰Ó·Â Ó·Û˜ÂÌË ÓÔÂ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ÚÂÁË ‰‚‡ ÔÓ‰ıÓ‰‡,
Ú. Â. ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú Â ÔÓ-ÒÚ‡·ËÎÂÌ, ÚÂ
‰‡ ‡Á˜ËÚ‡Ú ÔÓ‚Â˜Â Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ "ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ", ‡ "ÔÓ ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ"
˘Â ·˙‰Â ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÂıÓ‰.
ï»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÈÂ‡ıËˇ Ì‡
‰ËÒÔÎÂË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡
ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ
-‰Ó·‡Ú‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡, ˜Â Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÈÂ‡ıËˇ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂË Ì‡ ˜ÂÚËË ÌË‚‡ Â
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì‡. œÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌ‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁ„ÎÂ‰Ë Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ·Ë ÓÚ„Ó‚ÓËÎ‡ Ì‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë ·Ë Ì‡Ô-

‡‚ËÎ‡ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ËÁ·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ·Ë ‰‡Î‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓËÂÌÚË‡Ú Í˙‰Â Ò‡ ‚ ÈÂ‡ıËˇÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂËÚÂ Ë ‰‡ ‡Á·Â‡Ú Ì‡˜ËÌËÚÂ Á‡ Ì‡‚Ë„‡ˆËˇ. ≈‰Ì‡ ÈÂ‡ıËˇ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂË, ËÌÚÛËÚË‚Ì‡ Ë ÎÂÒÌ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔËÎÓÊË Á‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ
Ì‡ DCS ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÍÓÌÁÓÎÌËÚÂ ÓÔÂ‡ÚÓË.
ïƒ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÚÂÌ‰Ó‚Ë
‰ËÒÔÎÂË. “Â ÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â¯ÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓÏÂÌËÚÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ÏÛ. „‡ÙË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË ÌÂ
Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰‡ ‰Û·ÎË‡Ú P&ID, ÔÎ‡ÌÓ‚Â œ»√ (Fire & Gas Layouts), —«¡ (ESD)
‰Ë‡„‡ÏË "œË˜ËÌ‡ Ë —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ", Ë Ú. Ì.,
‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÓÔÓÒÚÂÌË, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡
Ì‡Ï‡ÎˇÚ "‚ËÁÛ‡ÎÌËˇ ¯ÛÏ" Ë ‰‡ Á‡ÒËÎˇÚ
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‰‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ Ë ÒÎÂ‰Ë ÔÓˆÂÒ‡. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‚ËÁÛ‡ÎÌÓÚÓ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ, ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇÚ‡
ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú ÒÎÂ‰Ë ‰ËÒÔÎÂˇ
ÔÓ Ò˙˘Ëˇ Ì‡˜ËÌ, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ˜ÂÚÂ ÚÂÍÒÚ:
ÓÚ „ÓÌËˇ Îˇ‚ ˙„˙Î Í˙Ï ‰ÓÎÌËˇ ‰ÂÒÂÌ. «‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÔËÒÏÂÌËˇ ÚÂÍÒÚ, Ì‡ ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË ÌˇÏ‡ Ì‡ÒÓ˜‚‡˘Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ÎËÌËË, Ú‡Í‡ ˜Â ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú
Ô‡‚Ë Ò‡ÏÓ 2 ËÎË 3 ÌÂÔ˙ÎÌË ÒÍ‡ÌË‡ÌËˇ.
ƒÓ·Â ÔÓÂÍÚË‡ÌËˇÚ ‰ËÒÔÎÂÈ ˘Â ÔÓÒÚ‡‚Ë ‚‡ÊÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ ‡Î‡ÏËÚÂ, Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ "ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ".
Œ·˘‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË ÔË ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ‰ËÒÔÎÂË
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÎˇ‚Ó-Ì‡‰ˇÒÌÓ, Á‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË ËÌÚÛËÚË‚ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡
‚ıÓ‰ˇ˘Ë Ë ËÁıÓ‰ˇ˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ ÔÓˆÂÒ‡.
√‡Á˙Ú ·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÚÂ˜Â Ì‡„ÓÂ, ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚËÚÂ - Ì‡‰ÓÎÛ. »ÁÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ Ô‡‚ËÎÓ Ò‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÎËÌËË Á‡
ÂˆËÍÎË‡ÌÂ.
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√Î˙ÚÍ‡ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı
ÔË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â
Íîâàòà ñåðèÿ øêàôîâå CM Compact-Medium îò Ðèòàë ïðåäëàãà âå÷å ïîâå÷å îò âñÿêîãà âúçìîæíîñòè çà èíòåðèîðíà âúòðåøíà èíñòàëàöèÿ.
–ËÚ‡Î ÒÚ‡ÚË‡ ÒÂËˇÚ‡ CM Compact-Medium,
Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË Â‰ËÌ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÓÚ Í˙Ï ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ ÚËÔ ¯Í‡ÙÓ‚Â Á‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ÍÓÌÚÓÎÂË, Ò ÓÔˆËË Á‡ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ Ó·¯ËÌ‡ ËÌÚÂËÓÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë ÏÌÓ„Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‚ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ Í‡·ÂÎË. ‡ÚÓ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ‡ÁÏÂË Ú‡·Î‡ ÓÚ AE ÒÂËˇÚ‡, Rittal CM Ò˙Ò
ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, Ò˙Ò Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚÚ‡ ÒË Ò TS 8 ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
Ë ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÒËÒÚÂÏÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë. —ÔÂˆË‡ÎÌË ‚˙ÚÂ¯ÌË ÂÎÒË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Í˙Ï Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÂÁ·Ó‚Ë ·ÓÎÚÓ‚Â Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ
Ô‡ÌÂÎË „‡‡ÌÚË‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ. —˙Ò
Ò‚ÓˇÚ‡ TS 8 ÔÂÙÓ‡ˆËˇ, ÚÂÁË ÂÎÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ TS 8 ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Í‡ÚÓ: ÏÓÌÚ‡ÊÌË ¯ËÌË, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡, 19"
‡ÏÍË, ‚Ó‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÔÓÍË‚, ÒË„Ì‡ÎÌË Î‡ÏÔË Ë ‰.
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ËÏ‡ Ë ‚ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓÚÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‚ıÓ‰ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ¯ËÓÍËˇ ÓÚ‚Ó ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÎË˜ÌË ÏÓ‰ÛÎÌË ÔÓ‰Ó‚Ë ÔÎÓ˜Ë.
«Ì‡˜ËÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔÂ‰Î‡„‡
Ò˙˘Ó Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌ‡ TS 8 ÓÒÌÓ‚‡.
–ËÚ‡Î ËÁÓ·ÂÚË Ë "ÌÓ‚" ‰ÂÚ‡ÈÎ Á‡ ·˙Á ÏÓÌÚ‡Ê
Ì‡ ÔÓ‰Ó‚‡Ú‡ ÔÎÓ˜‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÒÚÓ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ ÓÚ‰ÓÎÛ Ë ÒÂ ÙËÍÒË‡ ÓÚ„ÓÂ Ò˙Ò ÒÍÓ·‡, ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË
‰‚ÂÚÂ ˙ˆÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌË Á‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎÓ˜‡Ú‡. “Ó˜ÍÓ‚Ó-Á‡‚‡ÂÌËÚÂ Ë ÔÂÙÓË‡ÌË Ì‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ ÓÚ 25 mm. ÏÓÌÚ‡ÊÌË Î‡ÈÒÌË ÓÚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‚‡ÚËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡ ËÌÚÂËÓÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ‡ÍÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÓÚ Rittal - ÔÓÏËÒÎÂÌÓ Â Ë Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Ï‡ÎÍ‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚ. Õ‡ÔËÏÂ, ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ¯Í‡ÙÓ‚Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡
Ò ÌÓ‚‡ ‰˙ÊÍ‡, Á‡ËÏÒÚ‚‡Ì‡ ÓÚ TS 8. ÕÓ‚ËˇÚ Ò„˙‚‡ÂÏ ÎÓÒÚ Ì‡ ‰˙ÊÍ‡Ú‡ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ÓÚ‡ˆËˇ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ô‡‚Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎÓ˘Ú‡ Ì‡ ‚‡Ú‡Ú‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
ÕÓ‚‡Ú‡ ÒÂËˇ ¯Í‡ÙÓ‚Â CM ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË:
ï¬‡Ë‡ÌÚ Ò Â‰Ì‡ ‚‡Ú‡ ‚ ¯ËÓ˜ËÌË 600 Ë 800 mm
Ë ‚ËÒÓ˜ËÌË 800, 1000 Ë 1200 mm.
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юли 2011

ï¬‡Ë‡ÌÚ Ò ‰‚Â ‚‡ÚË ‚ ¯ËÓ˜ËÌË 1000 Ë 1200 mm
Ë ‚ËÒÓ˜ËÌË 1000, 1200 Ë 1400 mm.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ·Ë‡Ú ÏÂÊ‰Û 300 Ë 400 mm ‚ÂÒËË.
“ÓÈÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ò ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ, ÂÎÂÍÚÓÙÓÂÁÌÓ „ÛÌ‰Ë‡ÌÂ Ë Ô‡ıÓ‚Ó ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÒÂ˘Û ÒÏ‡ÁÓ˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÔÂÔ‡‡ÚË. —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Â IP 55 ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó‚Ë ÔÎÓ˜Ë.

Ритал ЕООД
1592 София, бул. Искърско шосе №7
жк. Дружба-1, Търговски комплекс „Европа"
тел /факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983
е-mail: office@rittal.bg, web: www.rittal.bg
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≈ÎÂ„‡ÁÓ‚Ë
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë
Част 2. Особености на автодъговите и магнитните
дъгогасителни системи

¬

началото на годината на
страниците на списание Инженеринг
ревю стартирахме темата за
прекъсвачи високо и средно напрежение, като ви запознахме с предназначението, особеностите и конструктивните схеми на елегазовите
прекъсвачи. Разгледани бяха и някои
типове дъгогасителни системи – с
две степени на налягането на елегаза и с автопневматично продухване.
На фигура 1 са показани основните елементи на прекъсвачите с автопневматично елегазово продухване, чието действие бе подробно изяснено в гореспоменатия материал
(вж. сп. Инженеринг ревю бр. 1/2011,
стр. 72-78).
Условията на работа на тези
прекъсвачи обаче са различни при
гасене на дъгата при пределни токове на късо съединение и при малки
индуктивни токове (т. нар. меко
обдухване без пренапрежения). Този
недостатък е отстранен чрез дъгогасителното устройство, показано
на фиг. 2. Повечето елементи на
конструкцията са като на предната фигура 1. Новост е автодъговата компресионна камера 5 с клапани 8 и обратно насочени клапани 11
на неподвижното бутало 10. И двете клапанни системи са нормално
затворени (позиция А.), като пружините на клапаните 11 са по-силни
от тези на клапаните 8. В описаното дъгогасително устройство са
разделени режимите на гасене на
големите и на малките токове. На
позиция Б е показано гасенето на
токове на късо съединение. По вре-
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ме на горенето на дъгата, тя създава значително свръхналягане в автодъговата камера 6.
При преминаването на тока през
нулевата стойност, елегазът в камерата 6 продухва интензивно остатъчния дъгов стълб и дъгата изгасва. Същевременно, под въздействието на сгъстения в камерата
9 елегаз, клапаните 11 се отварят
и изключващата система на задвижващия механизъм не се товари от
създаденото от дъгата свръхналягане. Това чувствително облекчава и
включващата система.
При гасенето на малки токове
(позиция В) в камерата 6 не се получава свръхналягане. От компресията
в камерата 9, клапаните 8 се отварят и продухването става по известния начин. Пружините на клапаните 11 са така оразмерени, че да не
допускат отварянето им при тази
сравнително неголяма компресия. На
позиция Г е показан прекъсвачът в
отворено положение.

Фиг. 1. Дъгогасителна система на
прекъсвач с автопневматично елегазово продухване.
1-4 главна контактна система; 2-3
дъгогасителна контактна система;
5 подвижен цилиндър; 6 неподвижно
бутало; 7 задвижваща щанга; 8 изолационна дюза; 9 изолационен корпус;
10-11 токови изводи.

А
Б
В
Г
Фиг. 2. Елегазов прекъсвач за ВН с комбинирана дъгогасителна система.
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Фиг. 3. Елегазов
прекъсвач с магнитно въртене
на дъгата чрез
бобина.
а - затворен
прекъсвач;
б - отворен
прекъсвач

а

б

Охлаждане на дъгата под
въздействие на външно
магнитно поле
При елегазовите прекъсвачи СрН
намира приложение гасенето на дъгата чрез бързото й преместване от
взаимодействието с външно магнитно поле. На фиг. 3 е показан компактен прекъсвач от този вид. Корпусът на прекъсвача е съставен от
горен фланец 6 с горен извод, долен
фланец 15 с долен извод и изолационен цилиндър 9. Главната контактна система се състои от горен цилиндър 10 с контактен пръстен 2,
долен контактен цилиндър и контактни ламели 1, разположени кръгово в
сепаратор 18 и притиснати към 2 и
долния контактен цилиндър чрез контактни пружини 14. Сепараторът
18 е закрепен към дъгогасителното
контактно жило 16, което заедно с
контактната розетка 11 образува
дъгогасителния тоководещ контур.
Бобината 12, създаваща външното
магнитно поле, е монтирана чрез
носача 7 към горния фланец 6. Долният извод на бобината 12 е свързан с
дъгогасителната шайба 13.
На фиг. 3а прекъсвачът е затворен
и токът преминава през главната
контактна система (8-10-2-1-15). С
преместване на контактното жило
16 надолу, чрез сепаратора 18 се преместват и контактните ламели 1.
Те се отварят бездъгово, защото
контактното жило 16 все още контактува с розетката 11. След отваряне на контактната двойка 11-16
пламва дъга I (фиг. 3б), която много
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отказа за 10 000 превключвания и са
осъществени 10 000 цикъла „включване-изключване“ при номинален ток
и 40 изключвания от токове на к. с.
Въпреки всички положителни качества и свойства на елегаза и ДУ с
елегаз, съществуват и някои недостатъци.

Основен проблем при
елегазовите прекъсвачи
Фиг. 4. Елегазово ДУ с въртене на
дъгата с постоянни магнити.

бързо се прехвърля (дъга II) между контактното жило 16 и дъгогасителната шайба 13. Тази дъга се върти много бързо под въздействието на създаденото от бобината 12 магнитно
поле. Докато дъгата се върти по периферията на жилото 16 и шайбата
13, се обдухва от поток елегаз, циркулиращ през отворите 5 и каналите 4 и 3 (фиг. 3б).
По-опростено е показаното на
фиг. 4 дъгогасително устройство,
където в контактните елементи 2
са вградени постоянни магнити 3.
Контактната система е монтирана в херметизиран съд 1, напълнен с
елегаз с определено свръхналягане.
Постоянните магнити не могат да
създадат силно магнитно поле и поради това тази конструкция е със
сравнително ограничена дъгогасителна способност.
Елегазовите прекъсвачи са достатъчно надеждни и дълговечни при
експлоатация. Статистическо изследване показва, че при едногодишна експлоатация са допуснати само 4

е, че серният хексафлуорид SF6 в процеса на гасене на дъгата образува
много агресивни съединения, поради
което изпускането му в атмосферата в този момент е недопустимо. Все
пак, елегазовите прекъсвачи разполагат с предпазна мембрана, предназначението на която е, ако налягането на
газа достигне много високи стойности, да осъществи изтичането на газ
в атмосферата с цел предотвратяване взривяването на прекъсвача. При
подобни случаи се препоръчва незабавно извеждане на производните на SF6
от зоната. За да се осигури оптималната работа на прекъсвача, е необходимо да се поддържат характеристиките на газа в оптималните им граници. Честа практика е да се използват
газдетектори за измерване концентрацията на SF6 във въздушната среда
около прекъсвачите. Действащите
стандарти предписват задължително
подмяна на компонентите на газа след
изтичане на срока на годност. Обработката на SF6 продуктите е регламентирана и се осъществява от специализирани звена, като се спазват
времеви графици.
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ÒÛÔÂÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓË
Õ

яма точно определение за суперкондензатор (Supercapacitor, Ultracapacitor), но в практиката така се
наричат кондензатори с капацитет
над няколко десетки хиляди µF, като
горната граница е няколко хиляди F.
Разработени първоначално за временно захранване на маломощни електронни устройства, днес суперкондензаторите имат множество и
непрекъснато разширяващи се области на приложение - главно за бързо
натрупване на електрическа енергия
и за разреждане с големи импулсни
токове.

Суперкондензаторите
От известната формула за капацитет
C = ε0εrS/d
следва, че неговото увеличаване се
постига чрез по-голяма площ S на
електродите, по-малко разстояние d
между тях и по-голяма относителна
диелектрична проницаемост εr на
изолатора помежду им. Тъй като помалкото d води до намаляване на
пробивното напрежение на изолато-
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ра, в основните структури на суперкондензатори то не надхвърля 5 V.
За приложенията е важно, че в кондензатора може да се натрупва електрическа енергия E=0,5 CU2, пропорционална на С и напрежението му U.
Тя е в джаули (J), когато С е във F и
U във V, като 1 J = 1 Ws и 1 Wh =
3600 J.
При разреждане на кондензатора
за кратко време енергията може да
създаде голям импулсен ток, което
има много приложения, но и може да
предизвика повреди, например при
късо съединение. Когато е необходимо върху товар да се отдаде енергия E [Wh] при разреждане на кондензатора от напрежение U2 [V] до U1
[V] неговият капацитет във F трябва да е C = 7200 E/(U22 - U12). При
това реалното пълно разреждане е
от U до 0,05 U.
За осигуряване на голяма S засега
са известни два основни начина. В
първия, използван за серийно производство, двата електрода са от
порьозен (за получаване на голяма S
при сравнително малки геометрични размери) въглерод, по средата
между тях е изолаторът с дебелина

от порядъка на nm (тя е d), а двете
пространствата между него и електродите са запълнени с електролит.
Последният определя наличието на
положителен и отрицателен извод
на суперкондензаторите, което
трябва да се има предвид при
свързването към постоянно напрежение. При прилагане на последното,
отрицателните йони на електролита се натрупват на положителния
електрод, а положителните – на
отрицателния електрод. Вторият
начин за реализация е все още в изследователски етап, но се очаква в
скоро време на пазара да бъдат предложени суперкондензатори на негова основа. Вместо порьозен въглерод
в него се използват въглеродни нанотръбички (Carbon Nanotube) с диаметър един атом, с което рязко се
увеличава S.
Натрупването на електрически
заряди на двата електрода означава, че зареждането на суперкондензатора е различно от това на акумулаторите, където то се обуславя от протичането на химична реакция. Същото е положението и при
разреждане, което е основната при-
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чина за много по-големия брой цикли
заряд-разряд (Cycle Life) със стойности над 105, като вече има модели с
над 106 и е важно предимство спрямо акумулаторите. Освен това липсата на химични реакции осигурява
много малко време на разряд (типично между 1 s и 30 s) и следователно
- възможност за получаване на къси
и мощни токови импулси. По същата причина суперкондензаторите
могат да се зареждат много бързо
(времена както при разреждане) и с
прости схеми – не е необходимо да
се следи кога са напълно заредени,
нито има опасност от надхвърляне
на максимално допустимото количество електричество. При своето
разреждане суперкондензаторите
могат да отдадат на товара не помалко от 95% от натрупаната енергия за разлика от акумулаторите,
където неизползвани остават 2030%.
Освен броя на циклите и капацитета, основни параметри на суперкондензаторите са плътността на
енергията (Specific Energy Density) и
плътността на мощността
(Specific Power Density). Първата се
измерва във Wh/kg и представлява
количеството енергия в единица
тегло, докато втората е мощността в единица тегло с измерение
W/kg. Тя е поне няколко пъти по-голяма в сравнение с акумулаторите,
т. е. при едно и също тегло суперкондензаторите могат да осигурят
по-голяма мощност при разреждане-
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то си. Последният съществен параметър е еквивалентното последователно съпротивление (Equivalent
Series Resistance) ESR, отразяващо
загубите на активна енергия – реалният суперкондензатор представлява последователно съединение на
ESR и идеален кондензатор (без загуби). Това съпротивление ограничава тока на разреждане, чиято максимална стойност е в момента на
започването му и при нежелано късо
съединение може да е много голяма.
Така например суперкондензатор за
хибридни автобуси с максимално
напрежение 96 V и ESR = 15 mΩ има
ток до 6,4 kA. От друга страна
малкото ESR позволява почти цялата енергия на суперкондензатора да
се отдаде на товара.
От приложна гледна точка съществено предимство е, че суперкондензаторите могат да се зареждат
до произволно напрежение (но не поголямо от максималното им), докато при акумулаторите то има приблизително постоянна стойност в
зависимост от типа им. От особена важност за много приложения е
максимално допустимият ток на
разреждане, чиято стойност в А е
до 1000 пъти по-голяма от капацитета във F. Друго предимство е
сравнително широкият работен честотен обхват с максимални граници от -50 °С до +85 °С. От гледна
точка на експлоатацията суперкондензаторите имат сериозното предимство на много малки разходи за

поддръжка.
Сред недостатъците на суперкондензаторите е отдаването на енергията им за кратко време върху активни и реактивни товари, до 10
пъти по-малката плътност на енергията в сравнение с акумулаторите
и значително по-бързия саморазряд.
Освен това по време на разреждане
напрежението им намалява, а не остава почти постоянно.
Типичното работно напрежение U
на суперкондензаторите е 2,3-2,7 V
и неговото увеличаване до nU се
постига чрез последователно
свързване на n еднакви суперкондензатора, наричани в този случай клетки (Cell) и образуващи кондензаторна батерия (Multi-Cell Module). Това е
за сметка на увеличаване n пъти на
ESR и получаване капацитет на батерията C/n, където С е този на
всеки от кондензаторите. Типичните капацитети на батериите са
между 0,1 F и 600 F с производствен
толеранс обикновено ±10%, работното им напрежение е от 5 до 350 V и
ESR е между няколко mΩ и няколко
десети от Ω.
Практикува се и паралелно
свързване на суперкондензатори, които при това могат да бъдат различни, капацитетът на така получената батерия е сумата от капацитетите на кондензаторите, а нейното ESR е паралелната комбинация
от съпротивленията на кондензаторите.
Сред последните новости са
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гъвкавите суперкондензатори (Flexible Supercapacitor) на
основата на проводящи полимери, които са в процес на
разработка и имат по-голяма плътност на енергията,
с което се приближават до акумулаторите при запазване на останалите параметри. За някои приложения
предимство ще е плоското и с възможност за огъване
тяло.
За непрекъснатото нарастване на приложенията на
суперкондензаторите говори фактът, че през последните 10 години продажбите им ежегодно нарастват с 25%,
а прогнозите са за още по-голямо нарастване през следващите години. За това съществена роля има и 100-кратното намаляване на цената им за същия период, докато
тази на акумулаторите се е понижила само с няколко
десетки %. Очаква се през 2017 г. обемът на световното производство на суперкондензатори да достигне 8
млрд. USD.

Приложения в автомобилите
За масовото навлизане в ежедневието на хибридните (НЕV) и електрическите (ЕV) автомобили трябва да
бъдат решени множество технически проблеми, сред
които са максимално ефективното използване на енергията и осигуряване на добри динамични характеристики. При спирането на класическите автомобили тяхната кинетична енергия (за осигуряването на която е
изразходвано гориво) се превръща от спирачките в топлина. В НЕV и ЕV спирането е чрез електродвигателя,
работещ като генератор, произведената от който
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електроенергия
трябва да се съхрани. Възможността
за бързо зареждане
на суперкондензаторите позволява да
се използва практически цялата кинетична енергия дори
при кратко задействане на спирачната система. Практическото решение
е успоредно свързваФиг. 1.
не на суперкондензатор към акумулатора, което се вижда от типичната
структура на енергийната система на НЕV на фиг. 1, а
стрелките в нея показват посоката на предаване на
електрическата енергия. Акумулаторът Bat задвижва
електродвигателя ЕМ, като връзката между тях е чрез
постояннотоковата шина DCB. При спиране по нея ЕМ
зарежда суперкондензатора SC. При дълъг пробег дизеловият двигател DM задейства електрическият генератор G, който отново по DCB осигурява енергия на ЕМ
и зарежда акумулатора. Доброто ускорение при потегляне изисква голяма енергия за кратко време, която също
се осигурява от SC. Според направени изследвания, ползването на SC осигурява намаляване на консумацията
на гориво с около 15%.
Стартерът на класическите автомобили изисква при
запалване на двигателя голям ток за кратко време, което води до увеличаване на капацитета (заедно с размерите, теглото и цената) на акумулатора и силно го
натоварва. Ефикасно съвременно средство е суперкондензатор, свързан по подходящ начин успоредно на акумулатора, който да осигурява част от тока на стартера. От друга страна, двигателите на всички видове
автомобили изразходват излишно енергия, когато са
спрели на светофар, в задръстване, при качване и слизане на пътници. Избягването на това е чрез изключване
на двигателя, което в някои автомобили се прави автоматично (Stop-Start System, SSS) с цел намаляване на разхода на гориво и замърсяването на околната среда. И в
тези случаи за бързо включване на двигателя без практическо нарушаване на динамиката ефективно могат
да се използват суперкондензатори благодарение на големия си ток, което се оказва особено полезно в бусове
и камиони за зареждане на магазини и в автобусите на
градския транспорт. Често суперкондензаторите се
използват и за захранване на климатика при неработещ
двигател. Допълнителен положителен ефект от суперкондензаторите е ползването на акумулатори с по-малък
капацитет. Така чрез подходяща комбинация на акумулатор и суперкондензатор могат максимално да се използват предимствата им. Основните приложения на този
принцип са в НЕV.
За хибридни коли, автобуси и камиони се произвеждат кондензаторни батерии с напрежение 16 V, 48 V и
125 V. Външният вид на такава батерия, разработена
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Фиг. 2

Източник: Honda

от голяма автомобилна фирма за
съвместна работа с горивни клетки
в НЕV, е даден на фиг. 2.

Приложения в релсови
превозни средства
Тези приложения са в експериментален стадий и основно в две насоки. Първата е в запалването на дизелови локомотиви. Тук акумулаторът
трябва да осигури голям ток и мощност, които са максимални непосредствено след включването на стартера. Например при двигател 3000
к. с. токът е от порядъка на 2 kA и за
десетина секунди трябва да се осигурява мощност около 100 kW, което налага използването на акумулатор с капацитет около 500 Ah. През
последните години започнаха да влизат в сила екологични изисквания,
налагащи изключване на двигателя,
когато влакът е на гара, което означава много повече стартирания през
експлоатационния период. При проведени експерименти за използване на
успоредно свързани акумулатор и суперкондензатор, последният е осигурявал около 2/3 от тока на стартера. Предимствата на това свързване са осигуряване на по-голяма мощност на стартера в първите 2 секунди, благодарение на което запалването е сигурно дори при не напълно
зареден акумулатор и в студено време, както и възможността за използване на акумулатор с няколко пъти
по-малък капацитет. Освен това експлоатационният срок ще е по-дълъг.
Втората насока е в пробиващите
си път (първият експериментален
участък е пуснат през 2003 г.) трамваи и електрически влакове без контактна мрежа, например в места с
исторически забележителности. Класическата система е на тези места
захранването да се осигурява чрез
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електромагнитно поле от източник
между релсите, който автоматично
се включва само при преминаване на
превозното средство. Вместо него
биха могли да се използват суперкондензатори – през 2010 г. е пуснат експериментален локомотив, снабден с
батерия от суперкондензатори с
тегло 1400 kg, зареждана за 20 s на
спирката преди участъка без контактна мрежа.

Приложения във
ветрогенераторите
Максимално ефективната работа
на ветрогенераторите изисква непрекъсната промяна на положението
на перките им в зависимост от посоката и силата на вятъра. В голяма
част от генераторите това се осигурява от електронна система, захранвана от акумулатор. Той постепенно се заменя със суперкондензатор (по света се намират в експлоатация няколко десетки хиляди ветрогенератора от този тип) поради
описаните до тук предимства, като
експлоатационният срок е над 5
пъти по-голям. През следващите години се очаква нарастване на използването на суперкондензатори във
ветрогенераторните системи.

Индустриални приложения
Независимо от усъвършенстванията на енергийните системи нежеланите прекъсвания на захранването са
неизбежни и същевременно недопустими в много случаи. Класическият
начин за избягването им чрез непрекъсваеми захранвания (UPS) с вграден
акумулатор често се оказва неподходящ, тъй като времето за възстановяване на захранването от порядъка
на 0,1 s често е недопустимо голямо.
Понякога в индустриалните системи
това време трябва да е не повече от
1 ms или дори 100 µs. От друга страна, чрез UPS е възможно, но практически твърде неефикасно и скъпо получаването на високи напрежения.
Поради всичко това, през последните
години бяха разработени UPS със суперкондензатори или комбинация акумулатор-суперкондензатор, някои
модели от които са предназначени за
напрежения до 11 kV. Малкото време,
през което могат да поддържат захранването, не е особен недостатък,

тъй като статистическите данни за
последните 20 години показват, че
98% от прекъсванията на мрежовото напрежение са за по-малко от 1s.
Пример за приложението им е за захранване на мощните контактори в
подстанциите.
Нисковолтовите индустриални
приложения на суперкондензаторите
включват аварийно захранване на
интелигентни електромери, видеокамери, роботи, използват се в машини за заваряване, подемни кранове и др.

Хибридни акумулатори
Необходимостта и ефективността на комбинацията акумулатор-суперкондензатор доведе до създаването на хибридни акумулатори (Hybrid
Battery, Ultrabattery, Hybrid Capacitor,
Pseudocapacitor), съчетаващи качествата на двата прибора. Предимствата са липсата на управляващия
електронен блок при свързването на
отделни акумулатор и суперкондензатор, по-малките размери и тегло.
Засега съществуват три основни
разновидности на хибридни акумулатори. Първата представлява видоизменение на оловен акумулатор, като
отрицателният електрод е разделен
на две части – едната за работа като
акумулатор и другата за работа като
суперкондензатор. Различието на
двата електрода определя и наименованието Asymmetric Hybrid Ultracapacitor. Експлоатационният срок на
един серийно произвеждан хибриден
акумулатор от този вид е 4 пъти подълъг от този на оловните акумулатори, а доставяната мощност – с
50% по-голяма. Първоначалните оценки са, че използването му в НЕV ще
намали цената им с 2000 USD. Втората разновидност представлява
видоизменение на суперкондензатор,
като единият електрод е от порьозен въглерод с примеси от метали, от
проводящи полимери или от метални
окиси. Третата разновидност е на
основата на литиев акумулатор с
основни приложения в апаратури с
батерийно захранване. Подобен, намиращ се в серийно производство модел, има капацитет 1000 F, напрежение 2,3 V, ESR≤14 mΩ и максимално
количество на съхраняваната енергия
0,735 Wh.
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Използвани схеми за организация на въздухообмена

“

расетата на железопътни линии
и автомагистрали често преминават през места, където се налага изграждането на надземни или подземни тунели. От друга страна, в съвременните условия подземните
пътнотранспортни съоръжения са
част от възможността за облекчаване на натовареността на надземния транспорт. Под земята се изграждат автомобилни паркинги,
строят се подземни железопътни
линии и автомобилни магистрали.
Пребиваването на хора вътре в подобни съоръжения, обаче, е свързано
с определени рискове, свързани със
замърсяването на въздуха от отпадните газове, отделяни от транспортните средства. Обикновено това
са въглеродни окиси (СО2 и СО), метан (СН4 ) и ненаситени въглеводороди като ацетилен, етилен, пропилен
и други. Неблагоприятно влияние
върху микроклимата в тунелите
оказва и отделящата се топлина от
съоръженията и инсталациите, как-

то и отделящите се водни пари. За
да се осигури благоприятна въздушна среда в тунелите и поддържане
на необходимите параметри, се препоръчва организирането на добра
естествена или механична вентилация в зависимост от дължината и
геометрията на тунела. Осигуряването на добра вентилация оказва
благоприятно влияние и върху експлоатационните параметри на използваното оборудване.

Организация на
вентилацията
При избора на схема на организация на вентилацията обикновено се
взимат предвид няколко основни
фактора като: геометрия и дълбочината, на която се намира тунелът,
особености на преминаващия поток
от транспортни средства, външния
ветрови напор и други. Специалистите препоръчват също, предварително да се разработят сценарии за
аварийните ситуации с най-голям
процент вероятност да се случат,

ПОЛИМАТ ООД

да се направи оценка на степента на
риска за хората, а така също да се
разработи алгоритъм на работа на
вентилационната система в случай
на извънредна ситуация. В последните години, поради намаленото ниво
на изхвърляни токсични газове от
новите автомобили, при разработването на системите за вентилация
за по-рискова се счита ситуация от
евентуално възникнал пожар, поради
което приоритетно се цели осигуряването на добра пожарна безопасност. Добре е да се има предвид и
фактът, че вентилационната система оказва влияние върху начина на
развитие на възникналите извънредни ситуации. Например, подаваният
от вентилационната система
въздух оказва влияние върху направлението на разпространение на намиращи се в тунела токсични и горещи газове. Може да ускори изпарението на разлети възпламеняващи се
течности, но в същото време способства за намаляване на концентрацията на замърсяващи вещества.

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. 2

Възможности на естествената
вентилация
Принципно, възможностите на естествената вентилация (фиг. 1) са сравнително ограничени и се влияят от
редица фактори. Сред основните от тях са: разликата
между температурите на въздуха отвън и вътре в
тунела; разликата в барометричното налягане при двата портала и скоростта, и направлението на вятъра.
Върху естествената тяга на въздуха влияние оказват
още дължината на тунела, неговото сечение, план и
надлъжен профил, както и количеството на движещите
се в него транспортни средства, които увличат въздуха зад себе си, създавайки т. нар. бутален ефект.
В определени ситуации, буталният ефект, създаван

от транспортните средства, може да предизвика преместването на значително количество въздух. По този
начин може да се създаде тяга, която може да подпомогне или, съответно, възпрепятства естественото вентилиране, да уравновеси или да промени временно движението на въздуха в обратна посока. Този ефект е позначим при еднопосочните транспортни тунели и еднопътните железопътни тунели. При двупътните железопътни тунели оставащото свободно пространство
между влака и облицовката е значително по-голямо, което отслабва буталното действие. При пътните тунели с двупосочно движение създаденото от колите въздушно течение се променя често и съдейства за увеличаване или намаляване на естественото проветряване. Буталният ефект при тях е чувствително по-малък. Обикновено ефектът се проявява по-осезателно при движението на колона от транспортни средства с минимални интервали между тях.
При евентуално възникване на аварийна ситуация естествената вентилация не дава възможност за въздействие върху ситуацията. Например, не може да се контролира разпространението на дим или други вредни вещества. От друга страна, наличието на силен напор на
вятъра или пад на налягането, могат да възпрепятстват
процеса на естествена вентилация или въобще да я сведат до минимум. В стандартите се определя максимално допустимата дължина на тунелите, за които се допуска използването само на естествена вентилация.
В зависимост от пътните условия, естествената
вентилация на пътническите тунели може да бъде подпомогната за нейното повишаване, намаляване или стабилизиране чрез използването на струйни вентилатори.
Струйните вентилатори създават определена надлъжна
скорост на въздушния поток. Необходимо е тази скорост
да бъде индивидуално определена в зависимост от напречното сечение на тунела, обема на трафика и т. н.

Използвани схеми за механична
вентилация
При проектирането, строителството и експлоатацията на вентилационната система, специалистите
препоръчват да се вземе предвид контролът на: изхвърлените от автомобилите газове при нормално движение
и в часовете с максимално движение; изхвърлените от
автомобилите газове, когато движението е спряно поради авария или пътнотранспортно произшествие; топлината и разпространението на дима в случай на пожар.
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Основните цели на механичната вентилация по време на експлоатация на тунелите е: да се намали концентрацията на вредните газове до степен, която не представлява опасност за човешкия организъм; да се отстрани пушекът и да се осигури добра видимост в тунела; да
се намали температурната разлика на въздуха вътре и
вън от тунела; да се запазят инсталациите в тунела и
облицовката му от разрушителното действие на газовете и влагата.
Проектирането на вентилационната система обикновено е въз основа на данни за интензивността на движението през тунела, вида на транспортните средства,
посоката на движение, геометричните особености на
тунела като напречно сечение, дължина, както и вида на
облицовката. Добре е да се има предвид, че при определяне на необходимото количество въздух при пътните и
при железопътните тунели има съществени различия.
Обикновено за организация на вентилацията в тунелите
се използва една от следните схеми – надлъжно, напречно,
полунадлъжно или полунапречно вентилиране.

Надлъжно вентилиране
При използването на механична вентилация често се
предвижда използването на надлъжна схема на вентилиране, тъй като тя се счита за лесно реализуема и със
сравнително ниски разходи за изграждане, експлоатация
и поддръжка. Приема се за много добро решение при
вентилиране на тунели с неголяма дължина и с еднопосочно движение. При използването на надлъжно вентилиране въздухът циркулира надлъжно в тунела, като са
възможни различни варианти на подаване на пресен
въздух и отвеждане на замърсения. Сред използваните е
подаване на чист въздух от едната страна на тунела,
който преминава по цялата му дължина, при което се
смесва със замърсения, и излиза от другата страна (фиг.
2). Друг вариант е замърсеният въздух да се изсмуква от
единия край на тунела, при което от другия нахлува чист
въздух. Използва се и схемата, при която на единия портал се поставя нагнетателен вентилатор, а на другия
– смукателен. При всяка една от тези схеми вентилаторите се разполагат близо до портала, извън напречното
сечение на тунела.
Добре е да се има предвид, че при надлъжното вентилиране е необходимо да се отчете посоката на естественото проветряване. Когато тази посока е променлива, се препоръчва използването на два вентилатора
(по един за всеки портал) или се прилагат реверсивни
вентилатори. Като предимство на надлъжното вентилиране обикновено се посочва фактът, че цялото светло
сечение на тунела служи като вентилационна тръба,
която поради големия си размер оказва малко съпротивление на движението на въздуха, а това позволява използването на вентилатори с по-ниски мощности. Към недостатъците могат да се отнесат увеличаването на
концентрацията на вредни примеси по дължината на
тунела, влиянието, оказвано от естествената тяга,
която зависи от топлинния и ветрови напор и недостатъчната пожарна безопасност.

Разновидност
на надлъжното вентилиране е струйната вентилационна система, при която се използват реверсивни струйни вентилатори. Струйните вентилатори представляват аксиални вентилатори със свободна входяща и изходяща част. Те се поставят на тавана или в ниши в гор-
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Фиг. 3.

ната част на тунела. Реверсивните
струйни вентилатори променят
автоматично посоката на действие
в зависимост от посоката на естественото въздушно течение в тунела. Разполагат се в групи от 1 до
4 броя в едно напречно сечение.
За градски тунели изхвърлянето
на замърсения въздух често се реализира с големи аксиални вентилатори, разположени в близост до изхода
в смукателни въздуховоди, като по
този начин се постига поддържане
на емисиите от вредни вещества на
изхода в приемливи нива. За по-дълги
тунели с надлъжната вентилация почесто се използва секционна надлъжна такава. В този случай дължината на тунела е подразделена на
няколко секции. В края на всеки сектор замърсеният тунелен въздух се
изхвърля през тръби с помощта на
аксиални вентилатори и в същото
време се подава свеж въздух в съседната секция. С тези мерки може да
бъде по-добре контролиран и възникнал огън в тунела.

Напречно вентилиране
Счита се за особено подходящо за
вентилация на пътни тунели. Реализира се чрез вентилационни канали,
поместени в тунелното сечение, с
помощта на които се подава свеж
въздух и се отвежда замърсеният. Използват се няколко схеми на организация на въздухообмен: подаване на
чист въздух в долната част на тунела и отвеждане на замърсения в
горната (фиг. 3), подаване и отвеждане на въздуха само от горната
част на тунела, подаване в горната
част и отвеждане от долната. Широко използвана в практиката е схемата с подаване на въздух по канали
под пътното платно, а замърсеният
се отвежда по канали, разположени в
горната част на тунела. От друга
страна, при подаване на пресен
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въздух в горната част на тунела и
отвеждането на замърсения в долната част не се допуска издигане на
вредните газове и праха, образувани
в близост до пътното платно. По
този начин се осигурява по-добра
видимост и се намалява концентрацията на въглеродни окиси по височина. Като предимства на напречното вентилиране могат да се посочат: бързо отвеждане на вредните
газове по най-късия път; равномерно
подаване на пресен въздух по цялата
дължина на тунела; отсъствие на
въздушно течение с големи скорости; независимост от естественото движение на въздуха и от движещите се коли. Основен недостатък
се явява необходимостта от по-голямо напречно сечение на тунела
спрямо това при използването на
надлъжна вентилация.
Разделянето на тунела на отделни участъци за вентилиране дава
възможност за намаляване сечението на каналите, за разпределяне на
общото необходимо налягане върху
повече вентилатори и за намаляване на загубите от триене вследствие по-малките скорости на движение на въздуха в каналите.

Полунадлъжно и
полунапречно вентилиране
При полунадлъжното вентилиране
замърсеният въздух се отвежда по
вентилационен канал, разположен в
свода, а пресният въздух постъпва в
тунела през порталите. Характеризира се неравномерно разпределение
на чистия въздух по дължината на
тунела.
Полунапречното вентилиране
представлява комбинация от напречното и надлъжното вентилиране. В
повечето случаи пресният въздух се
подава в долната част от двете
страни на тунела през специални
отвори, разположени равномерно по

дължината на тунела. Замърсеният
въздух се събира в горната част на
тунела и движейки се надлъжно се
изхвърля през порталите или се изсмуква през вентилационни шахти.
Тази схема обаче, се счита за недостатъчно ефективна при необходимост от отвеждане на дим при
възникване на пожар, ако източникът
е на равни разстояния от вентилационните шахти. Следва, също така,
да се вземе предвид възможното
разрушително въздействие на високите температури върху вентилационните канали и на разположеното в
тях оборудване. При полунапречната
система за вентилация могат да се
използват струйните вентилатори
за контролиране на потока дим в
случай на пожар. Чрез тях може да се
повлияе върху посоката на разпространение на дима и да се осигури път
за евакуация.

Оборудване и управление
В зависимост от типа на използвания вентилатор и използваната
схема на вентилация, се реализират
два основни способа за автоматизирано регулиране на количеството
подаван въздух в тунела и направлението на потока. Първият е изменение на ъгъла на въртене на лопатките на вентилатора и превключване
на степените на скоростта на
въртене, при използването на многополюсен вентилатор, вторият –
използването на инверторни регулатори на скоростта на въртене и
реверсиране (за вентилаторите с
фиксиран ъгъл на въртене на лопатките).
И двата метода са доказали своята жизнеспособност, въпреки че
използването на един или друг вариант пряко зависи от аеродинамичните характеристики на тунела в работен и авариен режим. При това,
необходимо условие се явява близостта на работната точка на всеки
вентилатор в стандартен и авариен режим в пределите на работната зона.
Важен аспект при избора на система за управление е поддържането
на необходимото налягане, създавано в нагнетателните и смукателните устройства, с цел предотвратяване на неконтролираното
връщане на потока, което поставя
определени ограничения при използването на вентилатори с регулиране на скоростта на въртене и изменение на ъгъла на завъртане на
лопатките.
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ƒÓÁË‡ÌÂ
‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡
ÔËÚÂÈÌË Ë
ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
œ

Â‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓÚÓ È ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ˜ÂÒÚÓ Â ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÓ
Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ ÓÚ „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓÒÚËÊÂÌËˇ Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ. ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡
ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò‡ ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ·ÓÎÂÒÚÓÚ‚ÓÌË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ÒÂ Ò˜ËÚ‡
Á‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ù‡ÍÚÓËÚÂ, ÔÂ‰ÓÚ‚-
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‡Úˇ‚‡˘Ë Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÔË‰ÂÏËË. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â
Ó·‡˜Â, ˜Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡,
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ‡‚‡ËË,
ÔËÓ‰ÌË ·Â‰ÒÚ‚Ëˇ Ë Ú. Ì. «‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÓÎÂÒÚÓÚ‚ÓÌË Ó„‡ÌËÁÏË ‚ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ‡Ú‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ È Ò˙Ò Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ıË„ËÂÌÌËÚÂ ÌÓÏË, ‚Ó‰‡Ú‡
ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ.

Използвани методи за
дезинфекция
«‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡
‚Ó‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÙËÁË˜ÌË
Ë ıËÏË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë. œÓÛ˜‚‡ÌËˇÚ‡
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ıÎÓ Ë Ò˙ÏÌÂÌËˇÚ‡ Á‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ
ÏÛ ‚˙ıÛ ˜Ó‚Â¯ÍËˇ Ó„‡ÌËÁ˙Ï ÔÓ‚ÓÍË‡Ú ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÌÂıËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚ÒÂ
Ó˘Â Ò‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ. “ÛÍ
ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÚÂıÌËÍË, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë
ÙËÁË˜ÌË ÔËÌˆËÔË Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ
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Í‡ÚÓ UV ‡‰Ë‡ˆËˇ, ÛÎÚ‡Á‚ÛÍ, ÛÎÚ‡ÙËÎÚ‡ˆËˇ, Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡,
Á‡„ˇ‚‡ÌÂ, ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÈÓÌËÁË‡˘Ó ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ.
’ËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡, Á‡‚ËÒˇÚ Ì‡È-‚Â˜Â ÓÚ ËÁ·‡ÌËÚÂ ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò ÓÍÒË‰Ë‡˘Ë Ë ·ËÓˆË‰ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. “Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÊÂÎ‡ÌË ÔËÏÂÒË ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡, Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡, Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ËÎË ÔÓÏË¯ÎÂÌË ‚Ó‰Ë. —Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò‡
ÓÁÓÌ˙Ú, ıÎÓ˙Ú Ë ÌˇÍÓË ÓÚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, Í‡ÎËÂ‚ËˇÚ ÔÂÏ‡Ì„‡Ì‡Ú Ë ‚Ó‰ÓÓ‰ÌËˇÚ ÔÂÓÍÒË‰.
ŒÁÓÌ˙Ú ‰ÌÂÒ Ú˙ÔË ÌˇÍÓË ÍËÚËÍË
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ
Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇ. ¬Ó‰ÓÓ‰ÌËˇÚ ÔÂÓÍÒË‰, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ‚˙ÔÂÍË ‰Ó·ËÚÂ ÏÛ ÓÍÒË‰Ë‡˘Ë,
‰ÂÁËÌÙÂÍÚË‡˘Ë Ë ÔÓÚË‚Ó„˙·Ë˜ÌË
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÌÂ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì.

Хлориране
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıÎÓ Ë ÌˇÍÓË
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ÓÚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÌË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡ ÔËÚÂÈÌË Ë ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ Ò ıÎÓ, ıÎÓ˙Ú ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ
ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ ıÎÓ
(„‡Á), ‡ÁÚ‚Ó Ì‡ Ì‡ÚËÂ‚ ıËÔÓıÎÓËÚ ËÎË ÒÛı Í‡ÎˆËÂ‚ ıËÔÓıÎÓËÚ.
≈ÎÂÏÂÌÚ‡ÌËˇÚ ıÎÓ ÔË ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Â ÚÓÍÒË˜ÂÌ, Ê˙ÎÚÓÁÂÎÂÌ „‡Á, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚ÚÂ˜Ìˇ‚‡ ÔË
‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. “ÓÈ Â ÏÌÓ„Ó ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÔË ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË ÏËÍÓ·ÌË
Ó„‡ÌËÁÏË Ë ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
Í‡ÍÚÓ Á‡ Ô˙‚Ë˜Ì‡, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ‚ÚÓË˜Ì‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ ıÎÓ, ÚÓÈ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ‚ ˆËÎËÌ‰˙ ÔÓ‰ ÚÂ˜Ì‡ ÙÓÏ‡. ŒÚ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ, ‡·ÓÚÂ˘ ÔË
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÓÚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓÚÓ, ıÎÓ˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï ‰˛Á‡,
Ì‡ÏË‡˘‡ ÒÂ ‚ Ú˙·‡Ú‡, ÔÓ ÍÓˇÚÓ
ÚÂ˜Â ‚Ó‰‡Ú‡. “˙È Í‡ÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ ÔÓ‰ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔÂÁ
‰˛Á‡ Ì‡ ¬ÂÌÚÛË, ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚‡ÍÛÛÏ, ÍÓÈÚÓ Û‚ÎË˜‡ ıÎÓ‡ ‚˙‚ ‚Ó‰ÌËˇ

ÔÓÚÓÍ. «‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌÌËÚÂ Ó„‡ÌËÁÏË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÎÂ‰
ËÌÊÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıÎÓ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ë ‚ÂÏÂ
Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
¬ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ
‡ÁÚ‚Ó Ì‡ Ì‡ÚËÂ‚ ıËÔÓıÎÓËÚ,
ıÎÓ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ ÓÍÓÎÓ 5 ‰Ó
Í˙Ï 15%. ÕÂ„Ó‚Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ÔÓÎÂÒÌ‡Ú‡ ÏÛ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ÌÓ ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ ÚÓÈ Â ÒËÎÌÓ ÍÓÓÁËÓÌÌÓ
‡„ÂÒË‚ÂÌ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, Ì‡ÚËÂ‚ËˇÚ ıËÔÓıÎÓËÚ ÒÂ ‡ÁÎ‡„‡, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰ËÌ ÏÂÒÂˆ.
ÃˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡, Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ÒÛıÓ, Ú˙ÏÌÓ Ë
ÒÚÛ‰ÂÌÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‡‰Â Í˙Ï ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡
Ú˙·‡, ÚÓÈ ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡ Ò ‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰
ÍÓÂÚÓ ˜ÂÁ ÔÓÏÔ‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï
Ú˙·‡Ú‡, ‚ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó.
‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ ıËÔÓıÎÓËÚ Â ·ˇÎÓ,
Ú‚˙‰Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, Ò˙‰˙Ê‡˘Ó ÓÍÓÎÓ 65% ıÎÓ Ë ÎÂÒÌÓ ‡ÁÚ‚ÓËÏÓ ‚˙‚
‚Ó‰‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ
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Фиг. 1.
Примерна схема
на станция за
обработка на
питейна вода

Ò ËÁ‚ÂÒÚÌË ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÔÓ‡‰Ë ÍÓÓÁËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÛ ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚ Ë ÒËÎÌ‡Ú‡ ÏËËÁÏ‡. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÔË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ
ÏÛ Ò Ó„‡ÌË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ
‰˙‚Ó, Ú˙Í‡ÌË Ë ÔÂÚÓÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÏÓÊÂ ‰‡ „ÂÌÂË‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
ÚÓÔÎËÌ‡ Á‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡ ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁËˇ. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ
Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ
ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÔÓ Ò˙˘Ëˇ Ì‡˜ËÌ, Í‡ÍÚÓ
Ì‡ÚËÂ‚Ëˇ ıËÔÓıÎÓËÚ, Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‡ÁÚ‚‡ˇÌÂ ‚˙‚ ‚Ó‰‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË.

Дозиращите помпи
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÓ˜ÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Í‡ÍÚÓ ‚ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
Ú‡Í‡ Ë ‚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ì‡
ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ Í‡ÚÓ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÙÎÛÍÛÎ‡ˆËˇ, ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇ,
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÒÙ‡ÚË, ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ ÔÓÏÔË. ‡ÍÚÓ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ Â ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓ
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ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‰ÓÁË ÚÂ˜ÌÓÒÚË (ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ıËÏËÍ‡ÎË) Ë ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ò˙‰Ó‚Â ËÎË ÔÓˆÂÒË. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ
ÔÓÏÔË ‰‡ Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌˇ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌËÚÂ ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. “Â
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‡·ÓÚ‡ Ò ¯ËÓÍ Í˙„ ÓÚ
ÍÓÓÁËÓÌÌÓ ‡ÍÚË‚ÌË ËÎË ‚ËÒÍÓÁÌË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ÍËÒÂÎËÌË, ÓÒÌÓ‚Ë Ë ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË. –‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË.
◊ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡
ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ
ÔÓÏÔË Ò‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡Ú‡, ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ ÔÓÎËÏÂË ËÎË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. «‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÔÂ‰ËÏÌÓ EPDM, ‚ËÚÓÌ, ÚÂÙÎÓÌ Ë
ıËÔ‡ÎÓÌ.
ŒÒÓ·ÂÌÓÚÓ ÔË ÚÂÁË ÔÓÏÔË Â, ˜Â
ÚÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ‚ Â‰ËÌ ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ
ÛÂ‰ ÚËÚÂ ÓÚ‰ÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌÂ - ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ,

ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ. ŒÚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡
Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÛÚÂ˜ÍË, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ Ù‡ÍÚ‡,
˜Â ‰Ë‡Ù‡„Ï‡Ú‡ ÒÎÛÊË Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÔÂÌ‡ÒˇÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ
Ë ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. ƒË‡Ù‡„ÏÂÌËÚÂ
ÔÓÏÔË ËÏ‡Ú ‰‚‡ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ - ÔÓ Â‰ËÌ
Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ó·ÂÏ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÔÂÁ
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËˇ ÍÎ‡Ô‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÔË
Ó·‡ÚÌËˇ ıÓ‰ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ
Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ ÔÂÁ ËÁÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌËˇ
ÍÎ‡Ô‡Ì Í˙Ï Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÔË ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ ÔÓÏÔË
ÔÓ-‚‡ÊÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ËÁıÓ‰ˇ˘ ÔÓÚÓÍ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ËÁıÓ‰ˇ˘Ó Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ë Ì‡
ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. —ÔÂˆËÙË˜Ì‡
ÚˇıÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Â Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËˇÚ Ì‡ÔÓ ÌÂ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ, ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ë Â Ò
ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ „ÓÎÂÏËÌ‡, ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡Ì‡ÔÓ‡. ƒÂ·ËÚ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡
- ÓÔËÚÌÓ ËÎË ÂÏÔËË˜ÌÓ.

Основни видове
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË
‚Ë‰‡ ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË. —Â‰ Úˇı Ò‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËÚÂ ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËÚÂ ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË Ë ÔÂËÒ-
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Ú‡ÎÚË˜ÌËÚÂ. ◊ÂÒÚÓ ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ
ÔÓÏÔË ·Ë‚‡Ú Í‡ÚÂ„ÓËÁË‡ÌË ÒÔˇÏÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ¬
ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÒÓÎÂÌÓË‰ÌË ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, ÔÓÏÔË, Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌË Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ë Ú‡ÍË‚‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌË Ò ‚˙Á‰Ûı ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
—ÓÎÂÌÓË‰ÌËÚÂ ÔÓÏÔË ‰ÌÂÒ Ò‡ Ò˙Ò
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊË ÔÂ‰ËÏÌÓ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÛÎÒ‡ˆËË ‚ Ì‡ÔÓ‡ Ë
‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌÓÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
ËÏ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ·Ó·ËÌ‡.
œË ‰ÓÁË‡˘ËÚÂ ÔÓÏÔË, Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌË Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‚Ë‰‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÔÓÏÔË. œÓÏÔË Ò
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ,
ÔË ÍÓËÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ ‡·ÓÚË Ò
ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ó·ÓÓÚË, Í‡ÚÓ ‡Á‚˙Ú‡ Ë ÒÔË‡ ÔË ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ
ıÓ‰ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÔË
‚ÒˇÍÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ë Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌÂ.
œÓÏÔË Ò˙Ò ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, ÔË
ÍÓËÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Â ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ
Â„ÛÎË‡Ì Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ó·ÓÓÚË,
Í‡ÚÓ ‡Á‚˙Ú‡ Ë ÒÔË‡ ÔË ‚ÒÂÍË
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ÓÚ‰ÂÎÂÌ ıÓ‰ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. ÷ËÙÓ‚Ë
‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË: ÒÚ˙ÔÍÓ‚ Ò ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÂÌ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ.
˙Ï ÍÓÌÒÚÛÍˆËËÚÂ ‰ÓÁË‡˘Ë
ÔÓÏÔË ÒÂ ÔË˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ë Ó·ÂÏÌËÚÂ
ÎÓ·ÌË ÔÓÏÔË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔÂ‰ËÏÌÓ
Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÍÓÁÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë Ú‚˙‰Ë ËÎË ‡·‡ÁË‚ÌË
˜‡ÒÚËˆË.

Управление на
дозирането
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡˜ËÌ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ - ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‰ÓÁË‡ÌÂ; ‰ÓÁË‡ÌÂ Ò
Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡; ‰ÓÁË‡ÌÂ Ò Ô‡ÚË‰Ë. —ÔÓÂ‰ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ,
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‰ÓÁË‡ÌÂ Â Ì‡È¯ËÓÍÓ ÔËÎ‡„‡ÌÓ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ ÔË ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ‰ÓÁË‡ÌÂ Â ‰ÓÁË‡˘‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡ ‰‡ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ. œÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‰ÓÁË‡ÌÂ, Ï‡Í‡ Ë

¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ, ÌÂ Â ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÏÂÚÓ‰. Õ‡ÔËÏÂ, ÚÓ ÌÂ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÍÓÂÍˆËˇ Ì‡ Õ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆË‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı Â, ˜Â
ÂÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ ‰ÓÁË‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ - ÒÂÌÁÓ
Á‡ Õ ÒÎÂ‰ ‰ÓÁË‡ÌÂ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌ‡. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ÒË„Ì‡Î
Í˙Ï ÔÓÏÔ‡Ú‡. œÓ‰Ó·ÂÌ ÏÂÚÓ‰ Â
ÔÓÁÌ‡Ú Í‡ÚÓ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ-ÍÓÌÚÛÌÓ
‰ÓÁË‡ÌÂ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡. ¬ ÚÂÁË
ÒÎÛ˜‡Ë ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Â ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ‰ÓÁË‡˘‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡ Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‰Û Ó˜‡Í‚‡Ì‡Ú‡ (Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡) Ë
Â‡ÎÌ‡Ú‡ (ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡) ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ıËÏËÍ‡Î‡. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÌÂ Â
ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‰‚‡Ú‡
ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ - ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌÓ-ÍÓÌÚÛÌÓ.
œ‡ÚË‰ÌÓÚÓ ‰ÓÁË‡ÌÂ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ, ÒÎÂ‰
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‰ÓÁ‡
Á‡ ‰‡‰ÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ.
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≈ÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂ
Ì‡
ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌË
ÔÓÎËÏÂË
Характеристики и приложна област на шнековите екструдери

≈

ÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂÚÓ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔÓˆÂÒ ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌË ÔÓÎËÏÂË Ë Á‡
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÙËÎË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Í‡ÚÓ
Ú˙·Ë, ÔÎÓ˜Ë, ÙÓÎË‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ
Ò˙˘Ó Á‡ Ì‡Ì‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙ÌÍÓÒÎÓÈÌË ÔÓÍËÚËˇ ‚˙ıÛ ı‡ÚËˇ, Í‡ÚÓÌ, ‡ Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡
Í‡·ÂÎË. —‡ÏËˇÚ ÔÓˆÂÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚË˜Ì‡
Ï‡Ò‡ ÔÓ‰ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÂÁ ÙÓÏÓ‚‡˘‡ „Î‡‚‡, ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ò‡ ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ÂÍÒÚÛ‰ÂË. ≈ÍÒÚÛ‰Ë‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ „‡ÌÛÎË, ÎÂÌÚË, Ô‡ı Ë ‰Û„Ë. œÂ‰Ë ‰‡
·˙‰Â ÔÓ‰‡‰ÂÌ Í˙Ï ÂÍÒÚÛ‰Â‡, ÚÓÈ
˜ÂÒÚÓ ·Ë‚‡ ÒÏÂÒ‚‡Ì Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‰Ó·‡‚ÍË Í‡ÚÓ Óˆ‚ÂÚËÚÂÎË Ë UV ËÌıË·ËÚÓË.

Конструктивни
особености на
екструдерите
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰ÂËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÍÓÔÛÒ,

80

Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙, Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ·Ë‚‡Ú Á‡ı‡Ì‚‡ÌË ÔÂ‰ËÏÌÓ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ ÍÓÔÛÒ‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‡·ÓÚÌÓ
ÚˇÎÓ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ¯ÌÂÍÓ‚Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ·ÛÚ‡ÎÓ ËÎË ‰ËÒÍÓ‚Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÚˇÎÓ ÂÍÒÚÛ‰ÂËÚÂ
ÒÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ¯ÌÂÍÓ‚Ë, Í‡ÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò Â‰ËÌ, ‰‚‡ ËÎË
ÔÓ‚Â˜Â Ì‡ ·ÓÈ ¯ÌÂÍÓ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‰ËÒÍÓ‚Ë, ·ÛÚ‡ÎÌË Ë ‰Û„Ë. Œ·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
ÓÚ ·ÛÌÍÂ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ
Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡. ¬ Í‡ˇ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÙÓÏÓ‚‡˘‡ „Î‡‚‡ ËÎË Ï‡ÚËˆ‡
Á‡ ÓÙÓÏˇÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ.
˙Ï ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ó˘Â Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ, ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ÂÊËÏ, Í‡ÍÚÓ Ë
‰Û„Ë ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË Ë
Â„ÛÎË‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË, ÔÓ‡‰Ë ÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, Ò‡ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. œÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ÏË‡Ú ‰ËÒÍÓ‚ËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË,
ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ‰‚‡ ÔÎÓÒÍË

Ô‡‡ÎÂÎÌË ‰ËÒÍ‡, Â‰ËÌËˇÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â ÔÓ‰‚ËÊÂÌ Ë ÒÂ ‚˙ÚË, ‡ ‰Û„ËˇÚ Â ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ. ¬ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌËˇ ‰ËÒÍ ËÏ‡ ÓÚ‚Ó, ÔÂÁ
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ ‡ÁÚÓÔÂÌËˇÚ
Ï‡ÚÂË‡Î. ƒËÒÍÓ‚ËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ıÓÏÓ„ÂÌËÁË‡ÌÂ Ë ÔÎ‡ÒÚËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÔÓ-‰Ó·‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ¯ÌÂÍÓ‚ËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË. ÿÌÂÍÓ‚ËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË, ÓÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Ò‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚
Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
¯ÌÂÍÓ‚Ë ÂÍÒÚÛ‰ÂË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ¯ÌÂÍÓ‚ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÂÚÓ Â ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁıÓ‰ÌËˇ ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î ÔÂÁ
ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡. œÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú
ÒÂ ÍÓÏÔÂÒË‡, Á‡„ˇ‚‡, ÔÎ‡ÒÚËÙËˆË‡ Ë ıÓÏÓ„ÂÌËÁË‡, Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â
¯ÌÂÍ˙Ú ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÒË„ÛË ‚ËÒÓÍ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ‰Ó·Ó ıÓÏÓ„ÂÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. “ÂÁË Ù‡ÍÚÓË ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ
ÔË ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡

юли 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ï‡¯ËÌË
‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡, ÂÍÒÚÛ‰ÂËÚÂ
Òe ÔÓ‰‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌË Ò ÔÂËÙÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ ‰Ó 0,5 m/min Ë
·˙ÁÓıÓ‰ÌË Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚ ‰Ó 7 m/min,
‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÚÓ ÒË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ·Ë‚‡Ú ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË Ë Ò ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ÍÓÔÛÒ, Ò
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÂÍÒÚÛ‰ÂË Ò ¯ÌÂÍÓ‚Â, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚˙ÚÂÎË‚Ó, ÌÓ Ë
‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ.

Специфики на шнековите
екструдери
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÔË ¯ÌÂÍÓ‚ËÚÂ ÂÍÒÚÛ‰ÂË ‚˙ıÛ ¯ÌÂÍ‡ ÒÂ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡Ú ÚË ‡·ÓÚÌË ÁÓÌË, Í‡ÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ˆÂÎË Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ú‡ÍË‚‡. —Ú‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÁÓÌË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Á‡ı‡Ì‚‡˘‡, ÍÓÏÔÂÒË‡˘‡ Ë ‰ÓÁË‡˘‡.
¬ Ô˙‚‡Ú‡ ÁÓÌ‡ - Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡,
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ÔÓÎËÏÂÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î ÓÚ ·ÛÌÍÂ‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï ¯ÌÂÍ‡, Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ·Ë‚‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡Ì ÔÓ
‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË
Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÒËÎËÚÂ Ì‡ ÚËÂÌÂ, ‚˙ÁÌËÍ‚‡˘Ë ÏÂÊ‰Û Úˇı Ë
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡, ÏÂÊ‰Û
Ò‡ÏËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË Ë ÏÂÊ‰Û Úˇı Ë
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ¬
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÚËÂÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ‰Ó ÓÍÓÎÓ 85%
ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡ ‡ÁÚ‡ÔˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÎËÏÂ‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ÕˇÍÓË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÂÍÒÚÛ‰ÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ ÔÎ‡ÒÚËÙËˆË‡Ú Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‰˙Î„Ó ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÂÍ‡ÚË ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ
‚˙Ì¯ÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË.
—ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Â ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡
ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂ. “ÛÍ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡
Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÂÙÎÂÍÚË‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ ÔÓÒËÎÌÓ ÔËÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÚÓÔÂÌËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î. ÷ÂÎÚ‡ Â ‚ Ú‡ÁË ÁÓÌ‡, ‚
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÚËÂ-

ÌÂ, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡ Ë ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÒÂ
Á‡‚˙¯Ë ÔÓˆÂÒ˙Ú ÔÓ ‡ÁÚÓÔˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Ò Ú‡ÁË ÁÓÌ‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Ô‡‡ÏÂÚ˙‡. ≈‰ËÌËˇÚ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒËˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡, Í‡ÚÓ
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡ ‚ Í‡ˇ Ì‡
Ú‡ÁË ÁÓÌ‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎË Ì‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡ ‚ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÁÓÌ‡.
–‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒÏÂÒË ËÎË ‡·ÓÚÌË
Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ËÁËÒÍ‚‡Ú ‡ÁÎË˜Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒËˇ. ¬ÚÓËˇÚ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÁÓÌ‡Ú‡ Á‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, ÍÓˇÚÓ Ò˙˘Ó
ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÍÓÏÔÂÒËˇ. “ÂÁË ‰‚‡ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÒÏÂÒË.
“ÂÚ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Â Ú. Ì‡. ‰ÓÁË‡˘‡ ÁÓÌ‡. ’‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ Á‡ ÌÂˇ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡Ú‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ
Ì‡ ¯ÌÂÍ‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ È ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓÚÓ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÚÓÔÂÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î, Ú‡Í‡
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Фиг. 1. Принципна схема на едношнеков екструдер

˜Â Í‡ÈÌËˇÚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ‰‡ Â Â‰ÌÓÓ‰Ì‡ ıÓÏÓ„ÂÌÌ‡ ÒÏÂÒ Ò Â‰Ì‡Í‚‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
¬ ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂÚÓ Ë
Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÁÓÌ‡ Á‡ ‰Â„‡ÁË‡ÌÂ ËÎË ËÁÔ‡ÂÌËÂ. “Ó‚‡ Â ÔÓ-Í˙Ò‡
ÁÓÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰
ÍÓÏÔÂÒË‡˘‡Ú‡. “ÛÍ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡ ËÁ‚Â‰Ì˙Ê Ì‡‡ÒÚ‚‡
Ë ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÌÂÊÂÎ‡ÌË „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú
˜ÂÁ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ ËÎË ˜ÂÁ ËÁı‚˙ÎˇÌÂÚÓ ËÏ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡, ‡ÁÚÓÔÂÌËˇÚ
ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î ÓÚÌÓ‚Ó ÒÂ
ÔÓ‰Î‡„‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂ Ë ‰ÓÁË‡ÌÂ.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â
ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÌÂÍÓ‚ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁ·Ó Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÔÂˆËÁÌ‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË ÔÎ˙ÚÌÓ ÔËÎˇ„‡ÌÂ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡ Í˙Ï ˆËÎËÌ‰˙‡ Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ‡ÁÏËÌ‡‚‡ÌÂ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Ì‡ ¯ÌÂÍÓ‚ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ˆËÎËÌ‰˙‡. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ ÚÓÈ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Ú‚˙‰Â ÔËÎÂÔÂÌ Í˙Ï ˆËÎËÌ‰˙‡,
Ò ÍÓÂÚÓ ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ë, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ì‡‰‡ÒÍ‚‡ÌÂ ËÎË ‰Û„Ë ÔÓ‚Â‰Ë.
«‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ
ıÓÏÓ„ÂÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í˙Ï ¯ÌÂÍ‡.

82

Условия за висока
производителност
—‡Ï ÔÓ ÒÂ·Â ÒË ¯ÌÂÍ˙Ú ÌÂ ÏÓÊÂ
‰‡ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÒÔÎ‡‚. ¬ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú Í‡ÍÚÓ ÌÂ‡ÁË‚ÌÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ¯ÌÂÍ-ˆËÎËÌ‰˙‡, Ú‡Í‡ Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÒÎÓÊÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÔÓ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÁÓÌË Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ì‡„Â‚‡ÚÂÎËÚÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡˘ËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÁÓÌ‡Ú‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ëˇ
„‡ÌÛÎ‡Ú, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÓÌËÚÂ Î‡„ÂË, ‚˙ÁÔËÂÏ‡˘Ë ÓÒÓ‚ÓÚÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔË ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡
ÂÍÒÚÛ‰Â‡ Ò ÙÓÏÓ‚‡˘‡Ú‡ „Î‡‚‡,
‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡ ÙËÎÚË‡˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ‚˙‚ ÙÓÏÓ‚‡˘‡Ú‡
„Î‡‚‡ Ò˙˘Ó ÏÓÊÂ ‰‡ ÓÍ‡ÊÂ ‚ÎËˇÌËÂ
‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒÎÛ˜‡Ë. ÕÂ
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ˜ÂÚ‡Ú Ë ÂÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÔÎ‡‚Ú‡ Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ÔË ÔÓ‰·Ó‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ
Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡
¯ÌÂÍ‡ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÚËÔ ÔÓÎËÏÂÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î
‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÒË˜ÍË
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ.

Корпус
ÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ˆË-

ÎËÌ‰˙, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡
ËÁ‰˙Ê‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ. «‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Â‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÔÎ˙ÚÌÓ ÔËÎˇ„‡ÌÂ Ì‡ ¯ÌÂÍ‡ Í˙Ï ˆËÎËÌ‰˙‡. «‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ, ˜ÂÒÚÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Â ÓÚ ÎÂ„Ë‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ, ˜Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÓÎˇ Á‡ ÚÓÔÂÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë„‡Â ÚËÂÌÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÛÎÂÒÌË ÚÓÔÂÌÂÚÓ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ˆËÎËÌ‰˙˙Ú Ò˙˘Ó ·Ë‚‡ Á‡„ˇ‚‡Ì.
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ‰Ó ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ‚‡Ë‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 200 ∞C ‰Ó 275 ∞C, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ÌËˇ
ÔÓÎËÏÂ. «‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. œÓÒÓ˜‚‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ ‰‡ Â ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì‡,
Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÁÓÌË,
Í‡ÍÚÓ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÔÓÙËÎË ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ƒÛ„ ‚˙ÁÏÓÊÂÌ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Â Ô‡‡Ú‡.
œË „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÍÒÚÛ‰ÂËÚÂ Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡, ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, Ò ÍÓËÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ì‡ ÌË‚‡ ÔÓ-ÌËÒÍË ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ‡ÍÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ò ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÚÛˇ ÒÂ
ÓÍ‡ÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ.

Формоваща глава
‘ÓÏÓ‚‡˘‡Ú‡ „Î‡‚‡ Â ÂÎÂÏÂÌÚ˙Ú ÓÚ ÂÍÒÚÛ‰Â‡, ‰‡‚‡˘
ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇ ÔÓÙËÎ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚ. œÂ‰Ë ‰‡ ÔÓÒÚ˙ÔË ‚˙‚
ÙÓÏÓ‚‡˘‡Ú‡ „Î‡‚‡, ‡ÁÚÓÔÂÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ
ÒËÚÓ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË Ë ÔÂÁ ÔÂÙÓË‡Ì‡ ¯‡È·‡
Á‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÎËÏÂ‡. —‡Ï‡Ú‡ ÙÓÏÓ‚‡˘‡ „Î‡‚‡ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ú‡Í‡, ˜Â ÔÓÚÓÍ˙Ú ‡ÁÚÓÔÂÌ‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ ‰‡
ÒÂ ÓÙÓÏË ÓÚ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÌ ÔÓÙËÎ
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‚˙‚ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÙÓÏÓ‚‡˘‡Ú‡ „Î‡‚‡ ‰‡ Â ·ÂÁ ‰ÂÙÂÍÚË Ë ‰‡ÒÍÓÚËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‡ÁˇÚ ‚ Í‡ÈÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ.

ÍÓ‚ËÚÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÚÂÊÍË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë
‰Û„Ë.

Задвижващо
оборудване

Екструдиране на тръби,
плочи, фолиа и раздувни
изделия

‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ÌÓ,
¯ÌÂÍ˙Ú ˜ÂÒÚÓ Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ‚ ÂÍÒÚÛ‰Â‡,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÚÓÈ ‰‡
·˙‰Â Á‡‰‚ËÊÂÌ. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏÛ ‚ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÂÊËÏ
Â ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Í‡ÈÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ. “˙È Í‡ÚÓ
„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡
‡ÁÚ‡ÔˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎËÏÂ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÚËÂÌÂ, Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ÓÚÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎËÚÂ Ì‡ ÚËÂÌÂ. ŒÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â Ë ‰Ó·ËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡.
«‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. “Ó‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂıÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡
ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ, ÔÓÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ËÎË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡, ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË ÔË ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë Ú. Ì.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓ-
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≈ÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂÚÓ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
·ÂÁ¯Â‚ÌË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë Ú˙·Ë ÓÚ
ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰, ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ, ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ. Œ·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÂÍÒÚÛ‰Ë‡˘‡ ‰˛Á‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
‰ÓÌËÍ, ‡ ‚˙Ì¯ÌËˇÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Í‡ÎË·‡ÚÓ. œË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ÔÎÓ˜Ë, ÂÍÒÚÛ‰Â˙Ú Â
ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò ÔÎÓÒÍ‡ ‰˛Á‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÎ‡ÒÚËÙËˆË‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î Í˙Ï Â‰ËÌ Í‡Î‡Ì‰˙.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ë „Î‡‰ÍÓÒÚ Ì‡ ÔÎÓ˜‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‚‡ÎˇˆË. œÓˆÂÒ˙Ú Â
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú, ‡ ÔÎÓ˜ËÚÂ ÒÂ Ì‡ˇÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÔÎÓ˜ËÚÂ Ò‡ Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ ‰Ó 5 mm, ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰, ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ, Í‡ÍÚÓ Ë
‰Û„Ë ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ≈ÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂÚÓ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ
ÏÂÚÓ‰ Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ÙÓÎË‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ìˇ-

ÍÓÎÍÓ ÏÂÚÓ‰‡. Õ‡È-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡ ÂÍÒÚÛÁËˇÚ‡ ÔÂÁ
Í˙„Î‡ ‰˛Á‡ Ë ÒÎÂ‰‚‡˘Ó ‡Á‰Û‚‡ÌÂ
Ò ‚˙Á‰Ûı ‰Ó ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡. œÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÂ ÙÓÎËÓ
Ò ÔÓ˜ÚË Â‰Ì‡Í‚Ó ÓËÂÌÚË‡Ì‡
ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ë Ì‡ÔÂ˜ÌÓ
Ì‡ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â‰Ì‡Í‚Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ‚ ‰‚ÂÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ, ÌÓ Ò ‚ÎÓ¯ÂÌË ÓÔÚË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. ƒÛ„ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÏÂÚÓ‰ Â ÂÍÒÚÛÁËˇ ÔÂÁ ÔÎÓÒÍ‡ ‰˛Á‡ Ë ÒÎÂ‰‚‡˘Ó ‚‡ÎË‡ÌÂ Ò ÓıÎ‡‰ÂÌË ÔÓÎË‡ÌË ‚‡ÎˇˆË. ŒËÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓÚÓ ÙÓÎËÓ Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ Â‰ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ,
ÌÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ë Ì‡ÔÂ˜ÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ‘ÓÎËÓÚÓ Â Ò
‰Ó·Ë ÓÔÚË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÏÂÚÓ‰ Â Ë ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂÚÓ
ÔÂÁ ÚÂÒÂÌ ÔÓˆÂÔ, ÔÓÒÎÂ‰‚‡ÌÓ ÓÚ
·˙ÁÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÎËÓÚÓ ‚˙‚
‚‡Ì‡ Ò˙Ò ÒÚÛ‰ÂÌ‡ ‚Ó‰‡.
Õ‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ÂÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂ Ì‡ ÙÓÎË‡
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ˙Ú.
≈ÍÒÚÛ‰Ë‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë
Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÛıË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ Í‡ÚÓ ·ÛÚËÎÍË, ÚÛ·Ë
Ë ‰Û„Ë. œÓˆÂÒ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡: ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ú˙·Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡ Ë ÓÙÓÏˇÌÂ
Ì‡ ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ ‚ ÔÂÒ-ÙÓÏ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ, ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ Ë ‰Û„Ë.
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UPK 5-R - ÕÓ‚‡Ú‡ ÔÓÎË‡˘‡
Ï‡¯ËÌ‡ SUHNER

Технически параметри:
•
•
•
•

мотор - 1530 W при 230V/50Hz • обороти - от 1400 до 4000
тегло - 3 килограма • максимален размер на абразива - 125 мм.
елетронен контрол на скоростта • защита от претоварване.
защита от прегряване

ÕÓ‚‡Ú‡ ÔÓÎË‡˘‡ Ï‡¯ËÌ‡
UPK 5R Ì‡ SUHNER ÔÂ‰Î‡„‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ‚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ‡ÁÏÂË. »ÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‰‡‚ËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ, ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú ‰˙Î„‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‰ÓË Ë ÔË Ì‡ÈÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ·˙Á‡ ÒÏˇÌ‡
Ì‡ ‡·‡ÁË‚‡, ÔÓ‰‚ËÊÌ‡Ú‡ Â„ÛÎËÛÂÏ‡ ˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡ Ë Á‡ÍÎ˛˜‚‡˘ËˇÚ ÒÂ on/off ·ÛÚÓÌ Ò‡ Ò‡ÏÓ
˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. œÂˆËÁÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ Ë Â„ÛÎËÛÂÏËÚÂ Ó·ÓÓÚË
Ô‡‚ˇÚ UPK 5R Ì‡È-‰Ó·Ëˇ ËÁ·Ó Á‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚËÚÂ.
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‘ËÏ‡ SUHNER ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡
Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ‡·‡ÁË‚ÌË ÍÓÎÂÎ‡ Ë ÎÂÌÚË,
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓÎË‡˘‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ UPK 5R. √˙‚Í‡‚ËˇÚ ·‡‡·‡Ì Ò ‡ÁÏÂË 100/100 Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ·ÂÁÍÓÌÂ˜ÌË ÎÂÌÚË ÓÚ
¯ÍÛÍ‡, ÚËÁ‡ÍÚ ËÎË ‡·‡ÁË‚ÌÓ ÍÂ˜Â. ÓÎÂÎ‡Ú‡ Ò ‡ÁÏÂË
100/100 ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ
¯ÍÛÍ‡, ‡·‡ÁË‚ÌÓ ÍÂ˜Â ËÎË
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ. –‡·ÓÚÌËˇÚ ¯ÔËÌ‰ÂÎ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Â
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Ë Á‡ Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÎË‡˘Ë Ô‡ÏÛ˜ÌË ËÎË ‚˙ÎÌÂÌË ¯‡È·Ë, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ ‰Ó Ó„ÎÂ‰‡ÎÂÌ ·ÎˇÒ˙Í.

Suhner България ЕООД
4003 Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 147
тел./факс: +359 32 941 224
e-mail: info.bg@suhner.com, www.suhner.com

юли 2011

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

≈Î‡ÒÚË˜ÌË
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË
Видове конструкции, експлоатационни особености

≈

ластичните съединители са широко използвани в
механичните системи при свързването на два или повече вала и за предаване на въртящ момент. Както е добре известно, всяко отклонение на вала води до нестабилна работа на съоръжението, опасност от повреди на
други елементи в конструкцията, вибрации и т. н. С
помощта на еластичните съединители, освен че се създава еластична връзка между валовете, се омекотяват и
ударните натоварвания. Принципно, предназначението
им е да намалят динамичното натоварване и демпфериране на колебания във въртящия момент. Използването
им при свързване на валове позволява относително завъртане благодарение на включените в конструкцията на
съединителя податливи елементи, като също така благодарение на възможността податливите елементи да се
деформират в различни направления, те могат да компенсират и неточностите във взаимното разположение
на валовете. Еластичните съединители са особено ефективни в реверсивните задвижвания с хлабини в кинематичната верига, пораждащи динамично натоварване при
тръгване, спиране и реверсиране. С тяхна помощ може
да се предотврати възможността за появяване на резонансни колебания. Еластичните съединители се причисляват към групата на неуправляемите съединители.

дообразни елементи. Обикновено като материал за еластичните елементи се използва гума, поради добрата й
еластичност, голямата демпферираща способност, добрата електроизолационна способност и др. Недостатъците й са: по-малката трайност в сравнение със стоманените съединители, по-малка якост, която рефлектира
в необходимостта от по-големи габарити на съединителите. Съединителите с неметални елементи се характеризират с голяма податливост. С тяхна помощ
могат значително да се намалят ударните натоварвания в механичната верига. Също така те поглъщат усукващите трептения и изолират електрически валовете.

Основни характеристики
Важни характеристики на еластичните съединители
се явяват статичната им характеристика, гасящата
или демпфериращата способност, както и ъгловата им
коравина. Статичната характеристика на съединителя

Две основни групи еластични
съединители
В практиката се използват различни конструкции
еластични съединители, които се подразделят в две
основни групи, в зависимост от материала на еластичния (податливия) елемент. Едната група включва съединители с неметални еластични елементи, а другата с
метални. Обикновено металните елементи имат формата на плоски, винтови или змиевидни пружини закрепени към основните елементи и деформиращи се при предаване на въртящия момент.
Съединителите с метални еластични елементи се
използват предимно за предаване на големи въртящи
моменти. Характеризират се със сравнително малки
габаритни размери и дълъг живот на използваните еластични елементи. Те, обаче са и с по-висока себестойност. Използваните еластични елементи в тези съединители обикновено работят на усукване или огъване,
което осигурява необходимата енергоемкост на съединителя, тъй като при напрегнати състояния, допускат
значителни еластични премествания. Достатъчна носеща способност на съединителя, обикновено се осигурява
чрез използването на значително количество еластични елементи.
Неметалните елементи се оформят като тампони,
еластични втулки или по-сложни торообразни или звез-
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Източник: Helical

Източник: Ringspann

описва зависимостта на деформацията (ъгълът на относително завъртане на валовете) от въртящия
момент. Вложената работа за деформиране на съединителя до някакъв
ъгъл се явява площта под характеристичната крива и абцисната ос. Тази
работа се трансформира в потенциална енергия на деформацията на податливите елементи. При намаляване на натоварването енергията се
връща обратно в механичната верига. Способността на еластичните
съединители да омекотяват ударите се дължи именно на този факт.
Те акумулират енергията на ударите и я връщат за по-продължителен
период от време.
При металните еластични елементи, зависимостта на деформацията от въртящия момент е линейна, а при неметалните, съответно,
нелинейна
Добре е да се има предвид, че при
реалните конструкции деформацията на съединителя е съпроводена с
триене между относително подвижните части, както и с вътрешно
триене в еластичните елементи.
Големината на загубите от триене
определя т. нар. демпферираща способност на съединителя. Обикновено демпфериращата способност на
еластичните съединители се свързва
със способността им да разсейват
част от акумулираната енергия в
топлина за сметка на вътрешното
триене в еластичните елементи.
Тази способност на съединителя на
практика е определяща за възможността му да поглъща енергията на
усукващите трептения.
Характерно за ъгловата коравина
е, че тя е константа при еластичните съединители с линейна характеристика, а при тези с нелинейна е
различна във всяка една точка.

Избор на еластичен
елемент
При избора на еластичен елемент
е добре да се има предвид, че: еластичните елементи с равномерно
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обемно напрегнато състояние притежават по-голяма енергоемкост;
усукването и изместването дават
по-голяма енергоемкост, в сравнение
с огъването и натиска; за добро решение се счита, когато еластичният елемент заема по-голяма част от
обема на съединителя.
В практиката сред най-широко
използваните са еластичните съединители с гумени пръстени и палци.
Обикновено, за да се осигури по-дълъг
живот на еластичните елементи, не
се допуска несъосност на валовете
по-голяма от 0,2 до 0,3 mm, а допустимата неуспоредност е по-малко
от 3 градуса. Характерно за еластичните съединители с гумени пръстени и палци е, че те имат сравнително ниска енергоемкост и демпферираща способност, поради което все
по-често биват измествани с други
конструкции.
За еластични съединители с достатъчна енергоемкост и добра демпферираща способност се считат
съединителите с торообразен еластичен елемент. По-добрите им характеристики се дължат предимно
на големия относителен обем на
еластичния елемент в тях, който
работи на усукване и срязване. Тези
съединители допускат несъвпадение
на осите на въртене на валовете до
2 mm, а неуспоредност и осово изместване до 3 - 6 mm. При използването на такива съединители не е необходимо прецизно центроване на
геометричните оси на водещия и
водимия вал. Това облекчава извънредно много изпълнението на
монтажните работи. Благодарение
на гумената си шина, съединителят
осигурява защита от вибрации и
удар при резки натоварвания.

Избор на еластичен
съединител
За да се осигури безпроблемната
работа на съоръжението и дълъг експлоатационен срок на съединителя,
е необходимо добро познаване както
на условията, в които ще работи
съединителят, така и на характеристиките на различните видове елас-

тични съединители. Обикновено, при
избора е добре да се вземат предвид
видът на основното задвижване,
което може да е електрически двигател, дизелов двигател и др., реалната мощност, вибрациите, разминаването на валовете, условията на
околната среда и други. Също така,
специалистите препоръчват еластичните съединители с метални
еластични елементи да се използват
в приложения, които изискват или
позволяват работа в относително
високи температури на околната
среда при наличието на химични вещества. Подходящи са за работа с
електрически двигатели и не се препоръчват за газови или дизелови.
Използват се също при относително постоянни, нискоинерционни товари и други. Еластичните съединители с неметални еластични елементи от своя страна са предпочитани
в приложения, изискващи или позволяващи гъвкавост при усукване; поголяма радиална гъвкавост; по-малко
тегло и по-тиха работа.
Принципно, неподходящо е всяко
приложение, което би довело до
бързо скъсяване на живота на съединителя. Например, при съединителите с метални еластични елементи,
една преждевременна повреда на елемента, предаващ въртящия момент,
често е в резултат от умора на
материала, обикновено дължаща се
на огъване, причинено от прекомерно отклонение на вала или непостоянни /пулсиращи/ високоинерционни
товари. В еластичните съединители повреждането на елемента, предаващ въртящия момент по-често е
в резултат на прекомерно загряване
следствие от околната температура или от хистерезис, или от изменения в резултат на контакт с определени масла и химикали.
Обикновено в съединителя рядко
настъпват повреди, но те могат да
станат причина за повреди на други
елементи. Съединителите създават
сили, които се поемат от валовете
и лагерите, което често скъсява експлоатационния живот на лагера.
Някои от най-често срещаните фактори, които допринасят за по-краткия живот на лагерите, са дисбаланс
в съединителя, резонансни колебания
и неточности във взаимното положение на валовете.
Причина за дисбаланс в съединителя обикновено е високата скорост на
въртене. От своя страна, дисбалансът може да доведе до възникването на нежелани вибрации.
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* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Ñïåöèàëèçèðàíè DC/DC
çàõðàíâàùè áëîêîâå
çà LED îñâåòëåíèå

Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäëàãà çàâúðøåíè DC/DC çàõðàíâàùè áëîêîâå ñ êîíñòàíòåí èçõîäåí òîê, ïðåäíàçíà÷åíè çà çàõðàíâàíå íà ñâåòîäèîäè. Äðàéâåðèòå íà Magtech
âè ïðåäîñòàâÿò ãîòîâî ðåøåíèå çà óïðàâëåíèå íà ìîùíè ñâåòîäèîäè â ñèñòåìè çàõðàíâàíè ñ ïîñòîÿííî íàïðåæåíèå. Ìîäóëèòå âàðèðàò îò 12W äî
36W è ñà ïðåäíàçíà÷åíè çà äèðåêòíî èçïîëçâàíå, áåç äîïúëíèòåëíè êîìïîíåíòè.
CC4036DP-0350 n.11-1001

Â õ.
È çx.
È çõ. Ì î ù í à ï ð å æ . í à ï ð å æ . ò îê í î ñ ò
CC DC/DC buck 10~40 VDC 2~35 V 0.35 A 12.2 W

CC1512AP-0700 n.11-1030

CC DC/DC buck 12~28 VDC

2~21 V

0.7 A 14.7 W

CC4036DP-0700 n.11-1002

CC DC/DC buck 10~40 VDC

2~ 32 V

0.7 A

LD1026-36-C0700 n.11-1036 CC DC/DC bbouockst/ 10~30 VDC

2~ 36 V

0.7 A

25 W

5~ 26 V

1.4 A

36 W

Ï ð î ä ó ê ò î â êî ä

CC3512H-1400 n.11-1072

Ðå æ è ì

CC DC/DC buck 15~30 VDC

22 W
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