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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ ‡‚ÚÓ¯ÓÛ Ì‡ —ËÏÂÌÒ, »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
От 26 до 30 април Сименс, направление Индустриална Автоматизация организира автошоу-тур под мотото ОN TOUR Industry Automation – Live and Hands
on. В пътуващата изложба участваха два демонстрационни камиона Low Voltage
и Process Instrumentation and Analytics, оборудвани в Германия. Домакини на инициативата бяха Неохим - Димитровград; Ел Контрол - Стара Загора; КЦМ 2000 и
Филкаб - Пловдив; Технически Университет – София; Девня Цимент и Агрополихим - Варна; ЗЕС–ЕЛИА - Добрич.
„Посетителите имаха възможност да се запознаят с широкия спектър индустриални продукти в областта на нисковолтовата комутационна апаратура,
контролно-измервателните прибори и анализираща техника, основна част от
трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност
и сигурност на Siemens – Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power
(TIP) и Safety Integrated“, заявиха от направление Индустриална автоматизация.
„Демонстрирани бяха най-новите и усъвършенствани решения на Siemens от
сериите Sirius, Sentron и Sivacon; Sitrans, Siwarex, Sirec, анализатори Ultramat/Oxymat
и LDS 6, както и новите сензори с WirelessHart комуникация. Устройствата са
обвързани в отворена система от типа SIMATIC PCS 7 с обща активна комуникация помежду си, което значително допринася за оптимизацията на технологичните процеси във всяко едно производство“, допълниха от компанията.

WirelessHART ·Â ÔËÁÌ‡Ú Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Á‡ ·ÂÁÊË˜ÌË
През месец април т. г. Международната електротехническа комисия
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË

(IEC)
одобри WirelessHART за първия международен стандарт за безжична комуникация (IEC 62591Ed.1 0) в процесната автоматизация. „Признанието на IEC отговаря на изискването на потребителите за единен международен стандарт за
безжична комуникация, който да бъде подкрепен от основните производители
на системи за автоматизация. Технологията WirelessHART бе призната от доставчиците и потребителите на международно ниво като надеждно и сигурно
решение за комуникация“, заяви Рон Хелсън, изпълнителен директор на фондация
HART Communication. „WirelessHART надгражда протокола HART Communication,
водеща комуникационна технология за измерване на интелигентни процеси и
системи за контрол на флуиди, с повече от 30 милиона инсталирани и опериращи в индустрията устройства по цял свят. Стандартът е създаден през 2007
година в отговор на растящата нужда от надеждна, стабилна и сигурна безжична комуникация в реално време в индустриалните процеси. От тогава до днес,
на пазара се предлагат все повече WirelessHART съвместими продукти от глобални доставчици на средства за автоматизация, сред които ABB, Emerson,
Endress+Hauser, Pepperl+Fuchs, Siemens и други“, допълниха от фондацията.

œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ·Â ÌÓ‚‡Ú‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ AutoCAD Electrical
На 29 април фирмите КАД Пойнт, БиЕмДжи и Autodesk организираха съвместна работна среща на тема AutoCAD Electrical 2011 за нуждите на електроинженери и проектанти. Акцент в работната среща бяха предимствата на
AutoCAD Electrical, водещи до реални ползи в работата на електроинженерите с
новата версия на продукта. „AutoCAD Electrical предоставя по-добра производителност при проектиране на контролни и електрически системи, благодарение
на цялостен набор подобрени инструменти, разработени специално за ефективно и бързо проектиране на електрически управляващи схеми“, заявиха сертфицираните инженери на дилъра на Autodesk за България - КАД Пойнт.
Като основни предимства на AutoCAD Electrical 2011 лекторите посочиха
разширените възможности за модерно параметрично проектиране; наличието
на изчерпателни библиотеки със стандартни елементи; автоматичното номериране на проводници и поставяне на етикети на компонентите; копирането
на цели схеми и много други функционалности, осигуряващи производителност,
ефективност и фирмена гъвкавост. По данни на Autodesk - производител на
софтуера AutoCAD Electrical 2011, новите функционалности позволяват до 84%
по-бързо създаване на нови проекти, 77% по-бърза редакция на вече съществуващи и възможност за работа с 30 % по-малко команди.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÀÓ„Ë—ÓÙÚ ˘Â ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ÒÍÎ‡‰ ‚˙‚ Ù‡·ËÍ‡Ú‡ Ì‡ Siemens ‚ œ‡‚Âˆ
ЛогиСофт ще модернизира част от системата за управление на високостелажен автоматичен склад във фабриката на Сименс в гр. Правец, съобщиха от
офиса на компанията. „Главен изпълнител на проекта и доставчик на механичната част е френската фирма HUG Development. Предвиждат се сериозни изменения на трансманипулаторите, както и подмяна на старата управляваща система със съвременна разработка на фирмите Siemens, Vipa и Leuze“, заявиха от
ЛогиСофт. „Двигателите на подемния, ходовия и виличния механизъм ще бъдат
заменени със съвременни сервомотори и управления от фамилията Sinamics S120
на Siemens. Ще бъдат заложени и лазерни системи AMS 200 на фирма Leuze за
измерване на разстояния за ходовия и подемния механизми. За бордови и стационарни контролери ще се използват процесори Speed 7 314SC и 315NET на фирма
VIPA, както и иновативната периферия SLIO“, допълниха от компанията.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ fiÃŒ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚ 27 ‰Ó 29 Ï‡È
От 27 до 29 май т. г. фирма ЮМО България организира семинар в курортен
комплекс Св. св. Константин и Елена, съобщи за сп. Инженеринг ревю Болеслав
Балев, управител на ЮМО България. Гост-лектори на мероприятието ще бъдат
инж. Ханс-Петер Хантих, JUMO Австрия, инж. Райнхард Манс, JUMO Германия, и
Болеслав Балев, ЮМО България. В програмата на семинара са застъпени представяне на фирма JUMO и нейната продуктова гама, както и презентация на тема
„Аналитична техника за течни флуиди - теория и практически приложения“.
Семинарът на ЮМО България, дъщерно дружество на JUMO MESS- UND
REGELGERAETE, ще се проведе за втора поредна година. Компанията е специализирана в производството и търговията на уреди и системи за измерване, регулиране и регистриране на температура, налягане, влажност, pH, проводимост,
разход, ниво, както и в автоматизацията на технологичните процеси.

¿ƒ œÓÈÌÚ Ë Autodesk ‰‡Ëı‡ ÎËˆÂÌÁË Á‡ Ï‡¯ËÌÌÓ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ì‡ “”-—ÓÙËˇ
Фирма КАД Пойнт и Autodesk направиха дарение - софтуерни лицензи за професионално машинно конструиране на Autodesк на Технически университет София, съобщи за сп. Инженеринг ревю собственикът на КАД Пойнт инж. Юрий
Николов. „Машиностроителният факултет на университета вече разполага с
25 работни места, оборудвани с най-съвременните CAD продукти, сред които
Autodesk Inventor Professional, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, Autodesk
Sketchbook Pro, Autodesk Showcase, Autodesk Impression и Autodesk 3d Max Design“,
заявиха от КАД Пойнт. Дарението, на стойност над 700 000 лева, бе връчено
на декана на МФ доц. Любомир Димитров от инж. Юрий Николов. Доц. Димитров
и доц. Григоров, ръководител катедра „Подемно-транспортни машини“ изразиха
своето задоволство от подписаното споразумение за дарение и сътрудничество. Двете страни обявиха готовност за дългосрочна съвместна работа при
внедряване на софтуерните продукти в обучението на студентите от Машиностроителния факултет и провеждането на курсове и семинари.

ƒÂÌ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚‡ÚË ‚˙‚ ÙËÏ‡ ’Ë‰‡Í Ì‡ 10 ˛ÌË
На 10 юни т. г. софийският офис на фирма Хидак за първи път организира Ден
на отворените врати, съобщи за сп. Инженеринг ревю Красимир Методиев, управител на Хидак. „Събитието ще бъде съпроводено от ежечасови продуктови
презентации на тема филтърна и хидроакумулаторна техника, електроника, охладителни системи, компактна хидравлика и други. Ще бъдат проведени и специални демонстрации на сервизни услуги, посветени на поддръжката на масла в хидравлични и мазилни системи като например контрол на чистотата на масла по
ISO 4406/NAS 1638, абсолютна филтрация, зареждане и тестване на хидроакумулатори“, заяви г-н Методиев. „Поканени са всички клиенти и партньори, които
желаят да се запознаят на място и отблизо с административната, складовата
и сервизната база на фирмата. На всеки от гостите ще бъде оказано персонално
внимание, за да получи техническа консултация по актуален проблем или ценни
препоръки за безаварийна експлоатация и адекватно сервизно обслужване на всички видове системи с хидравлично задвижване“, увериха от фирма Хидак.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿¡¡ ËÁ„‡‰Ë 110/20 ÍV ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ≈“÷ ‚ ’ÂÏÂÒ œ‡Í-—ÓÙËˇ
Наскоро АББ финализира изграждането на нова 110/20 кV подстанция в Хермес
Парк в столицата, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията у
нас. „Подстанцията ще доставя електрическа енергия за целия Юропиън Трейд
Център и ще осигури стабилността и сигурността в електрозахранването за
близо 250 000 кв.м. търговска и офисна площ. Подстанцията е свързана към две
въздушни линии 110 kV, собственост на НЕК, чрез 110 kV кабел и е с два силови
трансформатора, всеки с мощност 31 MVA“, заявиха от АББ. АББ България е главен
изпълнител на проекта и отговаря за проектирането, доставката на оборудването, дизайна, изграждането и въвеждането в експлоатация на подстанцията.
„Творческият модел, използван при 110/20 kV ЕТЦ подстанция показва още веднъж
отговорността на АББ да доставя на своите клиенти енергийно ефективни и
високотехнологични решения, водещи до спестяване на енергия и опазване на околната среда“, коментира Петер Симон, изпълнителен директор на АББ в България.
„Подстанцията е изградена като единична шинна система на 110 kV. На
страна 110 kV е оборудвана с два PASS MO модула (всеки с два прекъсвача) –
хибридно оборудване на АББ с SF6 изолация. Отлично предимство на тази идея
е не само значително намаленото пространство в сравнение със стандартните подстанции, но също така и повишената надеждност на захранването. Контролната система на АББ позволява подстанцията да се управлява без персонал, както и плавна интеграция в системата за сградно управление на Хермес
Парк“, допълниха от АББ.

œÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ Parker Hannifin ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
През месец април т. г. фирма 2М-Дивелъпмънт организира продуктова демонстрация на водещия производител на КИП и А оборудване – Parker Hannifin, съобщи за сп. Инженеринг ревю Александър Хинев, управител на 2М. Специално участие в събитието взе Пол Шадик, експерт в областта на фитингите. Презентационният камион обиколи страната и привлече вниманието на специалисти
от ключови български предприятия, сред които ТЕЦ Марица Изток 1, 2 и 3; Лукойл
Нефтохим Бургас; Солвей Соди; Агрополихим; АЕЦ Козлодуй и други.
„Присъстващите специалисти имаха възможност да се запознаят с най-новите модели фитинги, клапани, вентили, манифолди (блок-вентили), електрически и
пневматични задвижки, филтри, регулатори за налягане,арматура от PFA и PTFE
и други продукти на Parker Hannifin, които намират приложение в енергетиката,
петролната, газовата промишленост, фармацевтичната, химическата, хранително-вкусовата индустрия, машиностроенето и други“, допълни г-н Хинев.

ÃÓÂÎÎÂ ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚Â˜Â Â »Ú˙Ì »Ì‰˙ÒÚËÒ
От месец май т. г. фирма Моеллер Електрик България официално се преименува на Итън Индъстрис, съобщи за сп. Инженеринг ревю Ралица Огнянова, изпълнителен директор на компанията. Промяната на името е следствие от
присъединяването на компанията към Eaton Corporation, където марката Moeller
заема главно място в сегмента Електрооборудване.
„Eaton Corporation със седалище Кливланд, Охайо, е международна компания със
70 000 служители, предлагаща продуктите си в повече от 140 държави по целия
свят. В електрическата промишленост Eaton е световен лидер в производството на устройства за контрол и разпределение на електрическата енергия, непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) и промишлена автоматизация
на продукти и услуги. Еaton предоставя продукти и услуги, които обслужват
променящите се нужди на индустрията, бита, IT и OEM секторите в световен
мащаб“, заявиха от Моеллер Електрик България.
„Преминаването на Moeller към Eaton Corporation дава възможност за допълване на продуктовото портфолио и пускането на пазара на много нови продукти от реномираните търговските марки на Eaton, като Cutler Hammer, MGE
Office Protection Systems, Powerware, Holec, MEM, Santak, както и предлагането на
нови технологии, цялостни решения и повече възможности за клиентите“, допълни г-жа Огнянова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
IWCC ÔÓÒÂÚË —ÓÙËˇ ÃÂ‰ ÔÂÁ Ï‡Ú
Международният съвет по медта (IWCC) посети София Мед през март в
рамките на програмата на ежегодния си Технически семинар, който тази година
се проведе в Атина, Гърция. Представителите на Съвета присъстваха на две
презентации в София Мед, които акцентираха върху инвестиционната програма, дала възможност за значителното разширяване на производствената гама
на фирмата. Последва тур в трите основни производства - леярно, валцово и
тръбопрофилно. „Посещението е важно за София Мед, тъй като бе възможност
за фирмата да покаже на своите конкуренти и евентуални бъдещи клиенти, че
е един модерен завод, който няма аналог в България“, съобщиха от компанията.
Международният съвет по медта IWCC е търговска асоциация на производителите на изделия от мед и медни сплави. Основна част от работата на IWCC
е събирането, обработването и разпространението към членовете на съвета
на статистически данни, специфични за индустрията. IWCC има два вида членове: национални групи, които представляват асоциации от отделни фирми, членове на IWCC като група и корпоративни членове - фирми от страни, в които
няма национални асоциации, които могат или искат да се присъединят към IWCC
като национални групи.

SMT Ò Ì‡„‡‰‡ ÓÚ 2010 VISION Awards
SMT Maschinen- und Vertriebs GmbH спечели наградата „Best New Product“ на
тазгодишното издание на SMT VISION Awards в категория „Оборудване за запояване“ със своята нова система SMT Vacuum Plus N2. Наградата беше връчена
на 5-и април на официална церемония в Лас Вегас, непосредствено преди старта
на изложението APEX 2010, съобщи за сп. Инженеринг ревю Николай Момчилов,
маркетинг специалист в Сентилион – официален представител на SMT за България. „Модулът SMT Vacuum Plus N2 е независима система, която може да бъде
интегрирана в reflow линия на SMT. Благодарение на модулния дизайн той може
лесно да се добави към съществуващо оборудване. Позиционира се непосредствено след пиковата подгряваща зона и се използва само при необходимост. Така
продуктът е подложен на вакуум за кратък период по време на спояващия процес. Качеството на спойките значително се подобрява, поради редуцирането на
въздушните образувания (voids) в тях. Това е от изключително значение за продукти в автомобилостроенето, телекомуникациите, военната и медицинска
индустрия. Директната интеграция на модула в система осигурява на производителя по-голяма гъвкавост и е по-икономична в сравнение с използването му
като самостоятелно оборудване“, поясни инж. Момчилов.

œ‡‡‰‡ÈÒ ≈ÎÂÍÚËÍ

Ернесто
Нориега
Стефанов
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ÓÌÒÛÎÚ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ Á‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡
Фирма Парадайс Електрик Консулт бе домакин на семинар в Научно-приложния институт по пожарна безопасност и спасяване към ГД ПБС-МВР, гр. София.
Тема на семинара бяха системите за предпазване и детекция на мълнии. Разгледани бяха и вредните ефекти от мълниите върху обществото и икономиката,
оценката на риска при поражение на мълнии, недостатъци и ограничения в настоящия български стандарт за мълниезащита и други. Лектор на семинара бе
Ернесто Нориега Стефанов, управител на Парадайс Електрик Консулт. Участие
взеха и специалисти и техници от българската служба за пожарна безопасност
и спасяване (НПИПБС).
„В повече от 80% от сградите в България отсъстват мълниезащитни системи; не се извършва поддръжка и проверки на съществуващите мълниезащитни
системи. Като цяло населението е слабо информирано за това как да се защитава при падане на мълния“, заявиха домакините на семинара.
В рамките на семинара Парадайс Електрик Консулт представиха решения за
мълниезащита на испанската фирма Ingesco, производител на технологии за
мълниезащита, словенската ISKRA ZASCITE, която произвежда защитни устройства срещу атмосферни и комутационни пренапрежения за всякакъв вид инсталации и канадската фирма BOLTEK - лидер в производството на технологии за
детекция на мълнии.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿Õ»— Œ Ë œÓ ¿ƒ “ÂıÌÓÎÓ‰ÊËÒ Ó„‡ÌËÁË‡ı‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
На пресконференция, организирана от фирмите КАНИСКО и ПроКАД Технолоджис, оторизирани партньори на Autodesk, бяха представени новите версии на
програмните продукти за машиностроене, електротехника, архитектура, строителство, управление на инфраструктура, визуализация и анимация на водещата
американска компания. „Решенията са насочени към по-широко разпространение
на технологията информационно моделиране на сгради (Building Information Modeling
– BIM), оптимизиране на проектите за строителство и реконструкции на сгради
и инфраструктура, както и на технологията за създаване на цифрови прототипи
за машиностроенето“, заявиха домакините на пресконференцията. Присъстващите специалисти се запознаха с AutoCAD 2011, AutoCAD LT 2011, AutoCAD Electrical
2011, AutoCAD Mechanical 2011, Autodesk Inventor 2011, AutoCAD MAP 2011, AutoCAD
Civil 3D, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, Autodesk Revit Architecture
2011, Autodesk Revit MEP 2011, Autodesk Revit Structure 2011, Autodesk 3dsMAX
Design 2011. „Програмните продукти от фамилията Autodesk 2011 помагат за
интеграцията на технологията и производителността. От преимуществата на
цифровите прототипи могат да се възползват и големи, и малки фирми, стремящи се да създават най-добрата продукция. Тясната интеграция на Autodesk Inventor
2011 и останалите програми позволява повишаване на конкурентоспособността
на предприятията от машиностроенето и изпълнение на голям обем работа“,
допълниха организаторите на събитието.

«‡‚˙¯Ë ‚ÚÓ‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌËˇ ÔÓÂÍÚ Ì‡ »»œ Ë ‡Ï‡‡Ú‡
Завърши втората фаза на общия българо-германски проект „Децентрализира‚ ’ÂÒÂÌ

но управление на отпадъчни води в България“, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от
пресцентъра на КИИП. Проектът се реализира съвместно от КИИП София-град и
Камарата на инженерите на германската провинция Хесен (IngKH) с финансовата
подкрепа на Германската фондация за околна среда (DBU). „В УАСГ се проведе производствено-технологична практика с лабораторни моделни изследвания на пречиствателни системи и съоръжения за битови и промишлени отпадни води. Ръководители и лектори бяха проф. д.т.н. инж. Румен Арсов от УАСГ и проф. д-р инж.
Иван Секулов от Техническия университет в Хамбург. Сертификат за завършване
на обучителния курс Децентрализирано управление на отпадъчни води в България
получиха 30 български инженери и специалисти от цялата страна“, заявиха от
КИИП. В заключителното си изказване инж. Рюдигер Лексау, управител на Камарата на инженерите на федерална провинция Хесен, заяви: „В камарата на инженерите на Хесен всяка година обучаваме около 1000 инженери от различни специалности. Обучението се осъществява съвместно с университетите. Сигурен съм, че
тази професионална практика ще бъде прилагана и в България. Целта е да привлечем като партньори представители на министерствата, на басейновите дирекции, на общините, на неправителствени организации, консултанти, а защо не и
студенти. Пред нас стои предизвикателство за бъдещето. Все повече трябва да
се развива темата за водата и икономиката“.

’ÂÌÍÂÎ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ó ‰‚ÛÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌÓ ÎÂÔËÎÓ
Наскоро Хенкел България представи ново двукомпонентно секундно лепило,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Серията Loctite 3090
представлява радикална новост в секундното лепене. Освен добре познатите
качества (залепване за секунди, висока якост и лесно полагане), скоростта на
втвърдяване е гарантирана, независимо от въздействието на температура,
влажност и други фактори. Продуктът залепва сглобки с хлабина до 5 mm.
Loctite 3090 се използва с различни субстрати и има якост на срязване до 20
N/mm2 . Лепилото се предлага в двойна спринцовка заедно със смесителни накрайници. Температурният диапазон на новото лепило е широк – от -20°C до
+80°C“, уверяват от Хенкел България. „Продуктите на Loctite са ефективно
решение за всяка област на лепилните технологии и производствения процес.
Гамата постоянно се обновява, за да посрещне своевременно новите предизвикателства“, допълват от компанията.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

√Î‡Ò
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ,
„Î‡Ò ·ÓÊË
Има технически проекти, които не са по силите на един инвеститор. Дори и най-мощният.
Изискващи огромни ресурси и много дълъг срок на изплащане. Със
спорна икономическа логика, но с
голяма обществена значимост.
Зад подобни проекти навсякъде по
света стои държавата. Затова и
те са не просто технически, икономически и политически, а национални, и се реализират
трудно, дълго и с много воля. Типичен пример е операта
в град Сидни, превърнала се впоследствие в символ на
цяла Австралия. Наред с чисто техническите проблеми,
които съпътстват изграждането й, строителството
на операта изобилства от скандали, обиди и обвинения
в злоупотреби, излизащи дори извън нашите балкански
представи за нарушаване на добрия тон. Първоначално
определеният бюджет е надхвърлен в пъти, а периодът
от време между първата копка и официалното й откриване е четиринадесет години.
И у нас съдбата на големите технически проекти е
неясна, целесъобразността от изпълнението им – оспорима, а често историята по изграждането им - достатъчно дълга да се смени цяло поколение. Например, сагата
със строителството на софийското метро или дискусионното бъдеще на мащабните проекти в енергетиката. Нормално е големите национални проекти да се обсъждат, преоценяват, да провокират общественото внимание. Порочна е обаче практиката дори чисто техническите им аспекти да се представят от хора, които
хал хабер си нямат от техника. И щом се разгори поредният скандал, едни и същи хора да бомбардират общественото пространство с ежедневните си – неподплатени професионално - технически размисли и страсти.
Всеки от нас добре знае колко знаещи, подготвени и
можещи хора има в инженерните среди. Специалисти с
авторитет, доказан с годините. Повечето – напълно
неизкушени от медийния шум. С позиция – обсъждана
активно с колеги и познати, но почти никога несподеляна явно, дори и пред бранша. Така порочният кръг се затваря – говорят основно тези, които нямат какво да
кажат. А има теми, в които „гласът на професионалистите би следвало да е глас божи“. И тогава вероятно
съдбата на проектите би била по-ясна, а изпълнението
им – по-кратко. Или както казва мой познат от АЕЦ
Козлодуй: „Най-лесно и бързо вземаме решение по технически проблем. Събираме се с колегите, които разбираме
за какво става въпрос и имаме съответната оторизация, обсъждаме възможностите и се спираме на даден
вариант. Виж, ако трябва да се реши колко да е голяма
градинката пред централата, тогава нещата значително се усложняват, защото всеки – от директорите до
чистачките, има мнение“.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ËÌÚÂ‚˛

“ˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ„‡‰ËÏ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡,
‡·ÓÚÂ˘‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ
‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Ì‡Â‰
Инж. Красимир Стоянов,
прокурист на ХОБАС България ЕООД,
член на УС на БАВ
Господин Стоянов, отскоро
сте член на Управителния съвет на БАВ (Българска асоциация по водите). Как се стигна
до избирането ви на тази позиция?

Общото събрание на БАВ протече
конструктивно, но както обикновено,
имаше редица конкуриращи се кандидатури за новото ръководство на
асоциацията. Очакванията и желанието на членовете бе да се даде импулс за много по-активна работа в
подкрепа на водния сектор в България.
Благодарен съм както на хората, които активно са ангажирани в оперативната работа на асоциацията и
които издигнаха моята кандидатура,
така и на всички членове на асоциацията, които ми гласуваха доверие.
Какви цели сте си поставили с
участието в БАВ и как смятате да ги осъществите?

Ние от управителния съвет на
асоциацията искаме тя да подпомага работата на държавните органи,
отговорни за водния сектор – основно МОСВ и МРРБ, да се включи в изработването на Националната стратегия за развитие на водния сектор,
да дава становища, мнения и препоръки за усъвършенстване на нормативната база, както и по всеки
актуален проблем от нейната компетентност. Приоритет е сътрудничеството с ВиК операторите,
общините, гилдията на проектантите, международната дейност и т.н.
Постигането на значими резултати
изисква както изграждането на подходяща структура, така и въвличане на все повече експерти в оперативната работа. Аз лично смятам
да отделя време и енергия и да се
включа активно в дейностите, в
които мога да бъда полезен.
Как бихте коментирали състоянието на ВиК сектора в страната?

Както е добре известно, ВиК инфраструктурата е значително амортизирана и с недостатъчно покритие. Необходимо е тя да бъде обновена и разширена, да се изградят огромен брой пречиствателни станции за отпадни води, а също язовири
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и редица други съоръжения. Това беше и причината ЕС да отпусне сериозен финансов ресурс
по оперативна програма
„Околна среда“ за сектора. Икономическата криза повлия негативно на
способността на ВиК
операторите да инвестират собствени средства в обновяването и модернизацията на мрежите. Трябва да се подчертаят няколкото успешно реализирани или приключващи проекта,
осъществени с финансиране от предприсъединителните фондове на ЕС и
от Европейската банка за възстановяване и развитие в Бургас, Варна,
Русе, Стара Загора и Пловдив. Надеждата е сериозните инвестиции да
стартират масово и да бъдат двигател за излизане от кризата.
Смятате ли, че европейските
стандарти в сектора са постижими в обозрим порядък у нас?

Европейските стандарти означават устойчиво развитие на основата на високо качество на изпълняваните проекти. Средствата, които
са осигурени от фондовете на ЕС за
сектора, идват сега и веднъж и трябва да се използват по най-добрия
начин. Ние трябва да изградим инфраструктура, с гаранция, че ще работи безпроблемно десетилетия наред, при ниски разходи за експлоатация. Това означава най-нови технологии, модерно проектиране и изпълнение, високо качество на влаганите
материали.
Предстои изпълнението на големи инфраструктурни проекти. Какви, според вас, трябва
да бъдат процедурите по избора на изпълнител?

Според мен на всички е ясно, че
парите на европейските данъкоплатци трябва да се харчат прозрачно,
разумно и ефективно. В противен
случай следват санкции и си създаваме лош имидж. Трябва да се учим да
работим така, че парите на българските данъкоплатци да бъдат харчени по същия начин – оптимално. Добре известно е, че добрите и правил-

ни технически решения не са евтини. Затова е необходимо да се отчита освен цената на първоначалната
инвестиция и това дали съоръжението ще работи следващите 20 или 50
години, както и колко ще струва
експлоатацията му.
Как оценявате свършеното от
ХОБАС България до момента и
в каква посока смятате да развивате търговската политика
на фирмата в бъдеще?

Последните две-три години бяха
успешни за HOBAS в България, найвече вследствие на сериозните инвестиции, направени в сектора. Справяме се сравнително добре в условията на криза и това се дължи на
факта, че политиката ни на работа
е базирана на дългосрочност и устойчиво развитие. Основен текущ проблем за нас са забавените плащания.
Както повечето западноевропейски
фирми и ние сме кредитирали българските строителни компании със значителен финансов ресурс за реализиране на проектите, а плащанията от
държавата към строителите и
съответно към нас са сериозно забавени.
Що се отнася до търговската ни
политика, тя традиционно е насочена към това да предоставяме знанието и опита ни, натрупан в годините, на проектантите и строителите в България. В тази насока в началото на юни организираме международен семинар с цел представяне на
добрите практики на HOBAS в Централна и Източна Европа. Не спират
и усилията ни да правим инструктажи и обучения на строителите, инсталиращи стъклопластови тръби,
да следим и коригираме работата
им, когато е необходимо.
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‘ËÏ‡ ≈ıÌ‡ÚÓÌ
‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
Представени бяха честотни инвертори на Mitsubishi Electric

Õ

а 15 април т. г. фирма Ехнатон
организира семинар в рамките на изложението Булконтрола в Интер Експо Център, София. Основна тема на
презентациите бяха честотните инвертори серия FR на Mitsubishi Electric.
Гост-лектор бе Гжегош Козиол, продуктов мениджър „Честотни инвертори
и комутационна апаратура“ в Mitsubishi
Electric.

дели от фамилията FR, инверторът с
рекуперативен модул се отличава с интелигентен дизайн и дълъг експлоатационен срок. Сред останалите му характеристики са лесната конфигурация, оптимизираното управление чрез
интегрирани терминали и digital dial
управление "с едно докосване". Също
така FR-A741 е снабден с конфигуриращ софтуер, който предлага богата
гама възможности за настройка на параметрите, в съответствие с конкретното приложение, и дистанционна
диагностика на оборудването. Конфигурирането на мрежови системи се
осъществява лесно, благодарение на
поддръжката на отворени мрежови
стандарти към Profibus/DP, DeviceNet,
CC-Link, CANopen, Ethernet и LonWorks",
допълни лекторът.

Честотни инвертори серия
FR-E700
Програмата на семинара включваше
обзор на продуктовата гама честотни инвертори FR, както и представяне на периферни устройства за инверторите и комплексни решения на
Mitsubishi Electric. Най-голям интерес
сред присъстващите специалисти предизвика презентацията на

Инвертор с рекуперативен
модул FR-A741
Инверторите от
серията FR-A741 предлагат възможност за
регенериране на енергията до 100%. „Регенерираната енергия
отговаря напълно на
европейските стандарти EN 50 100 и IEC
38. Интегрираната рекуперативна функция
намалява консумацията на енергия и
оперативните разходи. При 8-часов работен ден (104 000 цикъла на инвертора) икономията е 250 EUR на година, тоест инверторът се изплаща за
период под три години. Освен това
комбинацията от честотен инвертор
и регенерираща система в едно компактно устройство спестява до 40%
от мястото, необходимо за монтаж
на конвенционалните решения и до 60%
от обичайно използваното окабеляване“, заяви г-н Козиол.
Серията се предлага в обхват от
5.5 kW до 55 kW. Подходяща е за приложения, които изискват бърз старт
и стоп - подемни машини, поточни линии, сепаратори, машини с висок въртящ момент и други. "Както всички мо-
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Сред акцентите
в семинарната програма бе и новата
серия инвертори
FR-E700. "Инверторите от серията
предлагат по-добра
функционалност и
по-висока изходна
мощност, в сравнение с предшествениците си. Също
така моделите са по-компактни и полесни за монтаж. Подобренията включват вграден USB порт, digital dial управление "с едно докосване" и дисплей,
подобрено енергопотребление при ниски скорости и слот за разширение,
съвместим с повечето опционални карти от гамата 700. Отличителна характеристика на инверторите FRE700 е векторното управление на магнитното поле, което позволява достигането на висок въртящ момент
(200%) при ниска честота (0.5 Hz). Всичко това прави FR-E700 икономично и
изключително многофункционално решение за широка гама приложения, от
текстилни машини, системи за задвижване на врати и портали до системи за обработка на материали“, заяви
лекторът.
"С цел защита на персонала и оборудването, новата гама FR-E700 включва иновативни функции, даващи възможност на инверторите да реагират
с голяма прецизност на най-разнообразни външни ситуации. Сред тях са контролираното намаляване на скоростта при кратки прекъсвания на захранването и автоматичният рестарт
след прекъсване на захранването.
Необходимото пространство за
монтаж е същото както при остана-

лите модели, но FR-E700 модулите
могат да се инсталират директно
един до друг. Разпръсването на топлината е оптимизирано с разработването на радиаторни охладители, което
позволява модулите да бъдат монтирани извън кутията на електроразпределителната апаратура.
Инверторите FR-E700 могат да
бъдат свързани към RTU Modbus и мрежови системи като Profibus/DP, CCLink, DeviceNet и LonWorks", допълни г-н
Козиол.

Компактни решения за
микрозадвижвания
Присъстващите специалисти се
запознаха и с наймалкия клас инвертори в основната
гама на Mitsubishi
Electric – серията
FR-D700. "Концепцията на честотните инвертори
от серията FRD700 се подчинява на идеята за компактен дизайн, опростена и безопасна
работа и усъвършенствани работни
характеристики. Сред подобренията
са опростеното опроводяване, благодарение на пружинните клеми, вграденото цифрово управление, повишената
ефективност в нискоскоростния диапазон, интегрираната функция за аварийно спиране, таймер за техническо
обслужване, авторестарт след отпадане на захранващото напрежение, до
200% претоварване и други", заяви лекторът.
В програмата на семинара бяха застъпени и презентации на моделите честотни инвертори FR-A740 и FR-F740/
F746. "Най-високият клас в гамата инвертори на Mitsubishi Electric, FR-A740
притежават богата функционалност
- автонастройка, безсензорно векторно управление, 4 диапазона на претоварване, вградено PLC, интегриране в
системи за позициониране и други.
Енергоспестяващият клас инвертори
FR-F740/F746 осигуряват до 60% икономия на енергия и допълнителна енергийна ефективност, благодарение на
функцията OEC – оптимално управление на възбуждането. Подходящи са за
помпи и вентилатори", допълниха домакините на семинара.
Представени бяха и нови периферни устройства, обогатяващи функционалността на инверторите – комуникационни карти, ЕМС и синусоидални
филтри, С дросели, DC реактори, софтуер за параметриране FR-configurator
и др.
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Регенерирайте печалбата си
В ежедневната си работа всеки бизнес
разходва много електрическа енергия.
Макар да е прието, че инверторите помагат енергията да се оползотвори поефикасно, не всички помагат да се елиминират загубите. Интегрираната регенерация в FR-А741 от Mitsubishi Electric
представя тази възможност. Регенеративната работа на двигателя връща
енергия към захранването, без да загря-
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София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315
Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829
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ва спирачния резистор. Енергията е рециклирана, намалявайки енергийните
разходи и увеличавайки печалбата на
бизнеса. Улеснената инсталация и липсата на охлаждащо оборудване намаляват допълнително разходите. Забележете, че говорим за най-големия производител на инвертори в света с 20 години опит и 11 млн. инсталирани
устройства в световен мащаб.
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Събитието привлече вниманието на бранша, държавната власт и журналистическата общност

Õ

а 20 април т.г. официално отвори врати системният център по индустриална автоматизация на водещата американска компания
Honeywell. Той осигурява производството и приложението на децентрализираната цифрова система
Experion PKS за всички европейски
държави. Покрай вулканичната пепел,
затворила европейските въздушни
транспортни коридори след изригването на Ейяфятлайокутл, част от
официалните гости не успяха да уважат тържеството. Въпреки отсъствието на очакваните представители на висшия мениджмънт на
Honeywell, в центъра се събраха представителна част от екипа на американската компания у нас, както и
нейни многобройни клиенти и партньори. Събитието се радваше на
сериозен интерес и от страна на
масовата преса, провокиран най-вече
от присъствието на министъра на
енергетиката, икономиката и туриз-
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ма Трайчо Трайков и на американския
посланик у нас - Джеймс Уорлик.
От страна на Honeywell гостите
приветства Тихомир Тошков, директор Глобални проекти в Honeywell.
„От името на целия екип бих искал
да благодаря за днешното ви
присъствие тук. Още от 1960 г.,
когато бе открит първият офис на
Honeywell в България, вашето доверие е от решаващо значение за нас.
И това, че днес сме тук, е свидетелство за успеха ни. Над 25 автоматизирани системи на Honeywell са
внедрени и работят в българската
индустрия. Успехът на компанията у
нас се дължи в голяма степен на
таланта и опита на българските
инженери“, заяви г-н Тошков, допълвайки: „Ханиуел подкрепя и следващото поколение български инженери и
учени. Израз на тази подкрепа са
дългосрочните ни споразумения с ТУСофия и ХТМУ-София. Ще продължим
да влагаме усилията си в тази посока, защото системният център раз-

чита в много голяма степен на местни фирми в качеството им на подизпълнители“.
В приветствието си към гостите г-н Уорлик бе лаконичен: „Откриването на системния център е успех
не само за американската компания,
но и за българската икономика. Надявам се, че българската държава ще
оцени подобна инвестиция, особено
в трудни времена като днешните“.
Министър Трайков също изрази
надежда, че Ханиуел ще реализира и
преизпълни плановете си за развитие
на бизнеса у нас през следващите
години.
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OLED
‚ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
Принципи на действие и параметри на OLED за осветление, особености на
панелите в редовно производство, прототипи, потенциални приложения

«

Стефан Куцаров

а осветление се използва около
1/5 от произвежданата в света
електроенергия, като намаляването
й ще има безспорен икономически и
екологичен ефект. Масово използваните днес енергоспестяващи лампи
със студен катод имат ред недостатъци - не особено добро качество
на светлината, ограничена от условията на експлоатация дълготрайност, съдържание на отровен живак
и рано или късно ще последват съдбата на лампите с нажежаема нишка.
Бързо навлизащите светодиодни
лампи имат вградена сравнително
сложна електронна схема, а "острата" им светлина не винаги е подходяща за интериорно осветлиние. В
търсенето на нови, още по-добри
източници, сериозни надежди се
възлагат на лампите с органични
светодиоди, наричани OLED лампи
(OLED Lamp). Първите им опитни
образци се появяват в средата на
2008 г., а реалното серийно производство започва през 2009 г. Основната им особеност е, че реално те
са лампи „в две измерения“, тъй като
представляват равномерно светеща повърхност с дебелина до няколко mm, която при най-тънките е
малко под 1 mm (с перспективи за
нейното по-нататъшно намаляване).
Това определя другото наименование
OLED панели (OLED Panel), което ще
бъде използвано в статията. Тя е посветена на принципите на действие
на OLED панелите, характерните им
параметри, особеностите на панелите в редовно производство и
създадените прототипи, както и
характерни настоящи и бъдещи приложения.

Принцип на действие
На фиг. 1а е дадена основната
структура на OLED панел. Върху

26

СНИМКА: FRAUNHOFER IPMS

стъклената пластинa (Glass Substrate) GS е нанесен прозрачен метален
електрод, най-често от индиево-калаен окис ITO (използват се и Au, Ag,
Cr и Mn), представляващ анода А на
прибора и свързан с положителния
полюс на захранващото напрежение
U. Следват преносният слой за дупки (p-Hole Transport Layer) p-HTL, излъчващият слой (Emitting Layer) EML
и преносният слой за електрони (nElectron Transporting Layer) e-ETL. Найотгоре е непрозрачният метален
слой (обикновено от Al) на катода С,
свързан с отрицателния полюс на
напрежението U. При наличие на
това напрежение, през структурата
протича ток, което означава инжектиране на дупки от А в p-HTL и преминаването им в EML. Същевременно, от С се инжектират електрони
в e-ETL, които също достигат до
EML. Там дупките и електроните рекомбинират и съответно част от
отделената при това енергия води
до създаването на фотони и излъчване на светлина през подложката (долно излъчване, Bottom Emission).
В зависимост от начина на про-

Фиг. 1a.

тичане на този процес съществуват
два вида OLED за панели. При флуоресцентните (Fluorescent OLED) превръщането е непосредствено и теоретически най-много 25% от електрическата енергия се превръща в
светлина. Независимо че тяхната
реализация е добре овладяна (използва се при производството на OLED
дисплеи) и сравнително евтина, енергийно тя е неефективна (най-малко
75% от енергията се превръща в
топлина) и не се препоръчва за OLED
панели. Във фосфоресцентните OLED
(Phosphorescent OLED) PHOLED рекомбинацията протича на два етапа -
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Светодиодно осветление от CREE
Експлоатационен срок на
светодиодите > 50 000 ч.

Висок индекс
на цветопредаване

Улеснено димиране,
гъвкаво проектиране

Високоефективна енергоспестяваща екологична
технология за осветление

Мощни светодиоди CREE

Цветови локус

Цветови
температури
на
бялото
XLamp XR-E LED

XLamp MC-E LED

XLamp
XP-E LED
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Фиг. 1.

в

най-напред за кратко време (десетина ns) се получават атоми с много
голяма енергия (екситони), които
след това я отдават под формата
на излъчване на фотони и се превръщат в неутрални атоми. Теоретично цялата електрическа енергия
може да се преобразува в светлина,
към което предимство се прибавя
значително по-малкото нагряване на
панелите (дори в сравнение с LED
лампите), поради което не са необходими радиатори за охлаждане. Засега съществуват панели с всеки от
видовете OLED, както и хибридни с
двата вида.
За по-нататъшно увеличаване на
ефективността на преобразуването в немалко модели слоевете p-HTL
и e-ETL допълнително се легират с
чисти метали или техни съединения
за създаване съответно на дупки и
електрони, а наименованието е PIN
OLED.
Слоевете p-HTL, EML и e-ETL са от
органични полимери (производителите избягват да съобщават химичния
им състав), а тяхната обща дебелина заедно с анода и катода е между

28

0,1 и 0,5 µm. Това означава, че реално дебелината на OLED панелите се
определя само от носещата пластина. Освен ниската цена на полимерите, евтина е и технологията на нанасянето им, което е сериозно предимство.
Съществува и друга структура, в
която върху стъклената пластина
най-напред се нанася катодът и след
това са органичните слоеве и прозрачният анод. Светлината пак се
излъчва през последния, но това е от
обратната страна на подложката и
се нарича обратно или горно излъчване (Inverted Top Emission). За разширяване на приложенията е създадено
видоизменение (фиг. 1б) с нанасяне
върху подложката най-напред на слой
от аморфен силиций с тънкослойни
полеви транзистори (TFT), представляващи активна матрица (Active
Matrix), върху който е останалата
част.
Цветът на светлината зависи от
химичния състав на EML, като са
създадени полимери за трите основни цвята (червен R, зелен G и син В),
използването на всеки от които

означава лампа със съответния цвят.
За получаване на други цветове е
необходимо смесване в подходящо
съотношение на трите основни цвята, което се постига чрез слойната
структура (Stacked OLED) на EML на
фиг. 1в. Допълнителният слой EBL
(Electron Blocking Layer) не позволява
евентуално преминаване на част от
инжектираните електрони от e-ETL
(над слоя R) в намиращия се отдолу
слой p-HTL. Количеството на светлината от всеки слой е право пропорционално на неговата дебелина,
което означава възможност за получаване на произволен цвят на лампата чрез подходящ подбор на дебелините на трите слоя.
Лампи с различни цветове се използват за архитектурно осветление, в реклами и други специфични
приложения. Бяла светлина за класическо осветление също се получава
чрез структурата на фиг. 1в и смесване в подходящо съотношение на
трите основни цвята, което е известно като White Emission by R-G-B.
Чрез неговата промяна може да се
получи желан нюанс – топъл бял цвят
(Warm White) с цветна температура между 2600 и 3700 К, неутрално
бял (Neutral White) с температура
3700-5000 К и студено бял (Cool
White) от 5000 до 10 000 К. Някои
производители наричат топъл цвета между 2750 и 4500 К, а този от
4750 до 6750 – чист бял цвят (Pure
White). Засега производството на
фосфоресцентни полимери за син
цвят е трудно и скъпо, но този недостатък вероятно скоро ще бъде преодолян.
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Фиг. 2.

Води се сериозна изследователска работа и са създадени лабораторни модели и опитни образци на OLED
панели с подложка от гъвкава прозрачна пластмаса. Анодът и катодът им са от ITO и също са прозрачни, което позволява излъчване
на светлината в двете посоки, докато без приложено напрежение панелите пропускат 60-75% от околната светлина. Това качествено
различно свойство от останалите
източници на светлина е предпоставка за нови приложения, например
поставянето на панелите върху
стъклата на прозорци ги превръща
вечер в лампи. Освен това панелите могат да се огъват в желана
форма за получаване на осветително тяло, както и да се продават
навити на руло. Не по-малко важни
са успешните лабораторни разработки за формиране на цялата
структура чрез печатане върху
гъвкавата подложка, подобно на
това при мастиленоструйните
принтери. Особено много се разчита на създаването на гъвкави фосфоресцентни панели от този тип
(Printable Phosphorescent OLED)
P2OLED.

Промяната на захранващото напрежение води до изменение
(в същата посока) на
броя на рекомбиниралите дупки и електрони
и съответно на интензитета на светлината, което означава
реализация на димиране. Напълно възможно е
наслагването върху основата на три структури от вида на фиг.
1а, всяка със собствено захранване и излъчваща един от основните цветове. Резултатът от
това е получаването на OLED панели с регулируем цвят.
Постояннотоковото захранване
на OLED панелите задължително осигурява свързването им в права посока (полярността на напрежението U
на фиг. 1а), докато свързването в обратна посока е забранено поради
опасност от повреда.

Основни
параметри
Подобно на другите оптоелектронни прибори има три групи параметри на OLED панелите. Първият
от групата на оптичните параметри е осветеността (Luminance) L,
показваща интензитета на светлината в кандели (cd) от площ 1 m2 .
Тя е линейно нарастваща функция на
постоянния ток IF на панела, което
обуславя прецизния характер на споменатото димиране. За получаване
на неизменен интензитет е необходимо захранване от източник на
ток. Типичните стойности на L са
между 250 и 1000 cd/m2, но има прототипи до 4000 cd/m2 . Практически, панелите не са равномерно осветени, което се оценява чрез пара-

метъра равномерност на осветеността (Luminance Uniformity) LU, определяна като 100[1-(Lmax - L min)/
(Lmax + Lmin)], %, където Lmax и Lmin са
най-голямата и най-малката осветеност на точка от панела.
Светлинната ефективност (Luminous Efficacy, Power Efficiency) LE е
мярка за преобразуването на електрическата енергия в светлина. Измерва се в lm/W и представлява големината на светлинния поток от
панела в лумени при консумирана от
него електрическа мощност. По
принцип, LE е по-голяма при едноцветните панели, където е в границите
на 15 до 60 lm/W, но при лабораторни модели са достигнати стойности от 120 lm/W (лампите с нажежаема нишка имат 10-20 lm/W, флуоресцентните лампи са с 60-100 lm/
W, а светодиодните обикновено с
50-80 lm/W). Същото преобразуване
понякога се оценява чрез ефективността на преобразуването на тока
(Current Efficiency) с мерна единица
cd/A, показваща интензитета на
светлината в cd, получавана от ток
през панела 1 ампер.
Цветът на светлината се оценява както при други източници на
светлина, чрез цветната температура (Color Temperature) ССТ и цветовите координати (Chromaticity
Coordinates) x/y. За оценка на нюанса
на белия цвят възможните координати са разделени в 48 групи (фиг.
2), всяка от които се означава с
цифра и буква. Например група 7Q
има х между 0,412 и 0,423 и у от
0,393 до 0,410. Спектралната характеристика (Relative Spectral Emission)
има същия смисъл, както при другите източници на светлина, като показва относителната интензивност на светлината в зависимост
от дължината на вълната. Пример
за нейния вид е даден на фиг. 3 и тя
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световни производители за монтаж, почистване и лакиране
на печатни платки - от производството на прототипи и
ремонт до високоскоростни автоматични линии
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Таблица 1. OLED панели в редовно производство
¹
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C C T, K
(x /y )
2800
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

Фиг. 3.
a

б

в

Фиг. 4.

се отнася за панела с бял цвят в ред
2 на табл. 1. Коефициентът на
възпроизвеждане на цветовете
(Color Rendering Index) CRI показва
доколко точно панелът възпроизвежда цветовете - в идеален случай
той е 100, реалните му стойности
за намиращите се в производство
OLED панели са между 75 и 82, докато при прототипите достига до
94. И последният оптичен параметър е ъгълът на излъчване

г

Фиг. 7.

Фиг. 8.

(Viewing Angle) 2ϕ, като ϕ е ъгълът
спрямо перпендикуляра към панела,
при който интензитетът на светлината намалява наполовина. Понякога ъгълът се отбелязва с ±ϕ.
Втората група са електрическите параметри, първият от които е
напрежението в права посока VF, измервано при определен ток в права
посока IF. Точната връзка между двете величини се дава с волтамперната характеристика на панела, коя-

то е подобна на тази на обикновените светодиоди. Пример е даден
на фиг. 4, която е на полимер с червен цвят, използван в панелите на
Novaled. Вижда се, че вместо IF по
ординатата е неговата стойност
за площ 1 cm2, тъй като характеристиката е в сила независимо от
площта на панела. Стойността на
VF е 2,5 V при ефективност на преобразуването на тока 10 cd/A, а от
характеристиката се вижда, че на-
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прежението е при ток 10 mA/cm2. Цветовите координати са 0,66/0,34 и измерването е направено при интензитет на светлината 1000 cd/m2.
Третата група са максимално допустимите параметри – максимален ток на панела IFmax, работен температурен обхват (засега по-тесен от този на класическите
полупроводникови прибори) и относителната влажност
RH на околния въздух. Последната също е в сравнително
по-тесни граници, тъй като заедно с кислорода във въздуха променя параметрите на полимерите. За намаляване
на последното влияние готовата конструкция задължително се покрива с предпазен слой.
Извън тези три групи са геометричните размери на
панела, неговото тегло и експлоатационен срок. Последният е между 5000 и 10 000 часа на масово произвежданите панели и до 30 000 часа на новите прототипи
(при флуоресцентните лампи той е 5000 - 10 000 часа,
а на светодиодните достига 70 000 часа), като по принцип стойността му нараства с намаляване на интензитета на светлината и увеличаване на температурата.
Има и някои изключения – срок 105 часа на панел на Novaled
със структура на слоевете на фиг. 1в. Експлоатационният срок се определя при намаляване наполовина на интензитета на излъчваната светлина. Червените и зелените полимери имат значително по-дълъг експлоатационен срок – при някои лабораторни образци за червена
светлина той е 106 часа.

OLED панели в редовно
производство
Дадени са в табл. 1, като този в ред 1 е с бял цвят
и се предлага в комплект с мрежов адаптер и контролер
(фиг. 5). Панелът в ред 2 (фиг. 6а) е с топъл бял цвят и
може да се използва както самостоятелно, така и за
реализация на осветителни тела (фиг. 6б). Изводите на
панела са метализирани островчета – анодът е на две
от срещуположните страни, а катодът е на другите
две. Свързването се прави чрез пружинни контакти, а не
със запояване.
Ред 3 на табл. 1 реално съдържа данни за серия панели с кръгла, квадратна, правоъгълна, триъгълна и шестоъгълна форма, като последните освен бял имат червен и син цвят. Дадената стойност на LE е за произвежданите през 2009 г., като според производителя се
очаква нейното удвояване на всеки 2-3 години, за да
достигне до 140 lm/W. За едновременно захранване на
4 панела с неизменен ток се предлага мрежов адаптор.
Външният вид на два от панелите е показан на фиг.
7а,б, а на фиг. 7в е осветително тяло с квадратни панели. В рамките на серията има и декоративни панели,
пример за какъвто е показан на фиг. 7г.

Прототипи на OLED панели
Белите OLED панели от ред 1 на табл. 2 са гъвкави,
експлоатационният им срок е практически равен на този
при флуоресцентните лампи, а серийното производство
се очаква да започне през 2011 г. Даденият в ред 2 прототип е на Lumiotec, а външният вид на лампа с три
такива панела е на фиг. 8. В ред 3 са два примера за
прототипи на OLED панели с най-добрите засега параметри от Novaled. Компанията е създала и прототип на
бял панел, съответстващ на международно приетите
изисквания за осветление, данни за който има в ред 4 на
табл. 2.
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 2. Прототипи на OLED панели
¹
1
2

Âèä
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
W h it e F le x ib le
K o n ic a M in o lt a
O LE D
F e n a le n e
L u m io t e c
Power Efficient
N o v a le d
O LE D

L ,c d /m 2

Îñîáåíîñò è
L E = 6 4 lm / W ; x / w = 0 ,3 9 / 0 ,4 3 ;
eêñïë. ñðîê 10 000 ÷.

4000

1000

åêñïë. ñðîê 10 000 ÷.
çåëåí: LE=120 lm/W;
÷åðâåí: åêñïë. ñðîê 106 ÷.
LE=30 lm/W; x/y=0,44/0,41; CRI=90;
åêñïë. ñðîê 20 000 ÷.

Rohm

4000

L=105

B e n d a b le O L E D

Rohm

1000-3000

7

PH O LE D p anel

U n iv e r s a l D is p la y

8

P2O LE D

U n iv e r s a l D is p la y

3
4

W h it e O L E D

5

S h a d o w le s s
Lam p

6

N o v a le d

5500
1000

Èçïîëçâàíå è êàòî ñâåòêàâèöà ñ

2 0 0 x 2 0 0 x 0 ,7
150x150x2
c d /m 2

V F = 3 -5 V ; P D = 0 ,5 -1 W ; C C T = 2 8 0 0 K

L E = 6 8 lm / W
×åðâåí - ÷åðâåí: x/y=0,67/0,33; 10cd/A; åêñïë.ñð. 20 000 ÷.
1000
çåëåí: x/y=0,33/0,62; 34cd/m2; åêñïë.ñð, 25 000 ÷.

OLED лампата "без сянка" (ред 5)
създава толкова дифузна светлина,
че осветяваните предмети реално
не хвърлят сянка. Нейната светлина
може да се променя чрез димиране от
няколко стотици cd/m2 до стойността в табл. 2 и същевременно може
да се използва като фотосветкавица с интензивност 105 cd/m2 . В ред
6 са основните параметри на гъвкави ленти с бял цвят, които са няколко пъти по-тънки и леки от класическите OLED и допускат радиус на огъване 25 mm.
В ред 7 на табл. 2 е представен
фосфоресцентен панел на компанията Universal Display с голяма интензивност на светлината, с 5 броя от
който е реализирано лентово тяло
за автоматично осветяване на шкафове и чекмеджета при отварянето
им. Последният ред съдържа данни
за P2OLED панели с червен и зелен
цвят.
Голямото значение, което се отдава на разработването на OLED
осветление се потвърждава от множество факти. Японският изследователски институт за органична
електроника RIOE е създал прозрачни панели с L = 5000 cd/m2, LE = 15
lm/W и три разновидности на тяхната бяла светлина (ССТ има стойности 3300 К, 4000 К и 5000 К),
които в неактивирано състояние
пропускат 70-75% от околната
светлина.
През 2008 г. стартира европейският проект OLED100 в рамките на
7-а рамкова програма. Той е с
продължителност 3 години и 15 участници, между които Philips, OSRAM
Opto Semiconductors и Novaled. Стойността на проекта е 20 млн. евро, а
основната цел е реализация на OLED
за осветление с LE = 100 lm/W, експлоатационен срок 100 000 часа,
размер на панелите 1x1 m и цена до
100 евро на кв. метър.
През октомври 2009 г. групата
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Ðà ç ì å ð è , m m

320x240
(4 8 á ð . 4 0 x 4 0 )
äåáåëèíà
0 ,3 m m
152x152
-

СНИМКА: NOVALED

Zumtobel и институтът Fraunhofer
IMPS в Дрезден създават компанията Ledon OLED Lighting, стартирала
с разработката на прозрачни OLED
панели върху подложки с размери
370x420 mm. Месец по-късно гигантът в химическата промишленост DuPont получава финансиране
от Министерството на енергетиката на САЩ за двугодишен проект,
целящ разработването на евтини източници на светлина с OLED. Според
прогнозите, масовото въвеждане на
твърдотелните източници, между
които OLED, ще спестява в САЩ след
2030 г. по 3,5.1014 kWh.

Сравнение на OLED с
други източници на
светлина
Дотук направихме няколко сравнения на OLED с други източници на
светлина. Към това трябва да се
прибави, че с изключение на флуоресцентните лампи, останалите имат
малка излъчваща повърхност и за
осигуряване на равномерно осветление на голяма площ се налага използването на допълнителни средства
като рефлектори и осветителни
тела с повече лампи. Това не е необходимо при OLED панелите, които
непосредствено осигуряват дифузна светлина на голяма площ. Дифузна е и светлината на флуоресцентните лампи, но най-добрите лабораторни модели на OLED панели са
вече с по-голяма ефективност на
преобразуването. Същевременно, не

са малко OLED панелите, чийто
спектър на светлината е по-близък
до дневната, в сравнение с всички
останали източници. Ниското захранващо напрежение и малката постояннотокова консумация определят по-прост захранващ блок и работа на панелите без охлаждащи радиатори, които са безспорни сериозни предимства.
Гъвкавостта на структурата на
OLED обуславя приложения, недостъпни за други източници на светлина. С поглед в бъдещето компанията Philips представя връхни дрехи и
шапки от OLED, които са прозрачни
без приложено напрежение (денем) и
светят с него нощем. Друга съществена особеност на OLED панелите
е липсата на инфрачервено излъчване (особено характерно за лампите
с нажежаема нишка), което ги прави
подходящи за осветление в музеи.
Причината е, че продължителното
въздействие на инфрачервените
лъчи променя цвета на маслените
бои. Също предимство е „меката“
светлина на OLED панелите – дори
при продължително взиране в тях не
се налага познатото ни от други осветителни тела присвиване на очите.

Задно осветление на LCD
Неговата равномерна и естествена бяла светлина е жизнено важна за
качественото възпроизвеждане на
цветовете от LCD дисплеите и
телевизионните екрани. Потенциалните предимства на OLED панелите
тук са сериозни, тъй като те не се
нуждаят от специалната оптика,
необходима при другите видове задно осветление за осигуряване на равномерност. Към това се прибавят
споменатите вече малка дебелина и
ниска постояннотокова консумация.
Причини за все още липсващото
разпространение на OLED задното
осветление са малките размери на
панелите, недостатъчният експлоатационен срок и високата цена. Към
това се прибавят два недостатъка
(несъществени при други приложения
на OLED осветлението) – с времето
белият цвят се променя поради различното стареене на трите полимера и по панела се появяват области
с намален интензитет на светлината (dark spot growth). В крайна сметка само бъдещето ще покаже дали
задното OLED осветление на LCD
дисплеи ще намери своите приложения.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË
ˆËÎËÌ‰Ë
Конструкция, уплътнения, демпфериране, позиционни сензори

«

‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ë ÛÒ‚ÓÂÌË Á‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË (pneumatic actuators). “Â
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ú ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡
Ò„˙ÒÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÎÂÁÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ, ÙËÍÒË‡ÌÂ ËÎË
ÒËÎÓ‚Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ‡ÁÎË˜ÌË Ó·ÂÍÚË.
»ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË
„ÛÔË:
l ÃÂı‡ÌËÁÏË Á‡ Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ (linear actuators);
l «‡‚˙Ú‡˘Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË (rotary
actuators);
l ÃÂı‡ÌËÁÏË Á‡ ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂ-
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ÌËÂ, ÔÌÂ‚ÏÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË (pneumatic
motors).
«‡‚˙Ú‡˘ËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Â‰ËÌË˜ÌÓ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ò Ó·ı‚‡Ú Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‰Ó 360∞, ÌÓ ÒÂ
Ôe‰Î‡„‡Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘Ë Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ë ‰Ó 720∞.
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÏÂı‡ÌËÁÏË Ò‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ˜ËËÚÓ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë
ˆÂÌ‡ Ò‡ Â¯‡‚‡˘Ë Ù‡ÍÚÓË ÔË
ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË Ò‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ - ÚÂ„ÎÓ, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ,

‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë
‚Ë‰Ó‚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

Стандартни
пневматични цилиндри
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ
ˆËÎËÌ‰Ë
(ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë) Ò‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡È‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡
Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
‰˙ÎÊË Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ù‡ÍÚÓ‡:
l ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡;
l ÎÂÒÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ;
l ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ Ë Á‰‡‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ;
l Ô‡Á‡ÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‡ÁÏÂË Ë ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ ıÓ‰‡.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
Ï‡ÒÓ‚Ó ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë Ò‡:
l ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ - 2.5 ‰Ó
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320 mm;
l ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ıÓ‰‡ - 1 ‰Ó 2000 mm;
l ‡Á‚Ë‚‡ÌÓ ÛÒËÎËÂ - 2 ‰Ó 45 000 N
ÔË 6 bar;
l ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ - 0.1 ‰Ó 1.5
m/s.
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË. Õ‡ÔËÏÂ, ÚÂ Ò‡ Ò Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌÓ Ë ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
(Â‰ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë Ë ‰‚ÓÈÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë); Ò Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ Ë ‰‚ÛÒÚ‡ÌÂÌ
·ÛÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú; Ò‰‚ÓÂÌË Ë ‰ÛÔÎÂÍÒ;
Ò˙Ò Ë ·ÂÁ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ‚ Í‡ÈÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‰. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË Ì‡˜ËÌË Á‡ Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ,
ÔË Â‰Ì‡Í‚Ë ‰Û„Ë Ô‡‡ÏÂÚË: Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ò ÙÎ‡ÌÂˆ, Ò ÂÁ·‡, Ò Î‡ÔË,
¯‡ÌËÌÓ Ë Ú. Ì. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ, ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÓÚ ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â Ò‡ ÒıÓ‰ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë.
Õ‡È-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁÎË˜Ëˇ Ò‡ ‚
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ‚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË Ë ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡
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·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡ Ú˙·‡,
‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍËÚÂ ‡·ÓÚÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ‚ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË. √ÓÎˇÏÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ‚
ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ ÔÓÒÚË„‡
˜ÂÁ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË
ÒÂÍˆËË, Í‡Ô‡ˆË Ë ·ÛÚ‡Î‡.

Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ó·ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Í‡ÚÓ ISO ˆËÎËÌ‰Ë ËÎË
"ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË" ˆËÎËÌ‰Ë. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú, ‡ÍÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ,
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ ˆËÎËÌ‰Ë,
ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ‚Á‡ËÏÓÁ‡ÏÂÌˇÂÏÓÒÚ.

Международни
стандарти в областта

Конструкция на
стандартните
пневмоцилиндри

ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÒÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË:
l ISO 6432 Á‡ ‰Ë‡ÏÂÚË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÓÚ 8 mm ‰Ó 25 mm (8, 10, 12,
16, 20 Ë 25 mm);
l ISO 15552 Á‡ ‰Ë‡ÏÂÚË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÓÚ 32 mm ‰Ó 320 mm (32, 40,
50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 Ë 320
mm);
l ISO 21287 Á‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë Ò ‰Ë‡ÏÂÚË ÓÚ 20 ‰Ó 100
mm.
œÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ, ËÁ‡·ÓÚÂÌË

Õ‡ ÙË„. 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚËÔË˜ÂÌ ‰‚ÓÈÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙ Ò Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ ·ÛÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÛ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡: ˆËÎËÌ‰Ó‚‡
Ú˙·‡ 1, ·ÛÚ‡ÎÓ 2 Ò ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ 7,
·ÛÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú 3, Á‡Ú‚‡ˇ˘ (Á‡‰ÂÌ)
Í‡Ô‡Í 4, ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÂÌ (ÔÂ‰ÂÌ) Í‡Ô‡Í 5, ‚Ó‰Â˘‡ ‚ÚÛÎÍ‡ 6 Ò ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘ Ô˙ÒÚÂÌ (˜ËÒÚ‡˜) Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ 8.
‡Ô‡ˆËÚÂ ÒÂ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú Ò ˆËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡ Ú˙·‡ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË
Ì‡˜ËÌË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·ÓÎÚÓ‚Â,
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Фиг. 1.

¯ÔËÎÍË, ÂÁ·Ó‚Ó Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, Ò ÔÓÎÛÔ˙ÒÚÂÌË, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ, ÙÎ‡ÌˆË Ë ‰. ¬ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÒÎÛ˜‡È ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ÔËÎÍËÚÂ 9 Ë
ÒÚˇ„‡˘ËÚÂ „‡ÈÍË 10, ÍÓÂÚÓ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÒÂ‰ÌÓ Ë ÚÂÊÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
÷ËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡ Ú˙·‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ‡ ÓÚ ˜Û„ÛÌ, ·ÓÌÁ
ËÎË ‰Û„ Ï‡ÚÂË‡Î, ÌÓ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Â
ÓÚ ‡ÌÓ‰Ë‡Ì ‡ÎÛÏËÌËÈ ËÎË ·ÂÁ¯Â‚Ì‡ ËÁÚÂ„ÎÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ‡ Ú˙·‡,
ÍÓˇÚÓ Â Ó·‡·ÓÚÂÌ‡ ÔÂˆËÁÌÓ (ıÓ-
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ÌËÌ„Ó‚‡Ì‡), Á‡ ‰‡ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÒÓÍ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË
Ë Á‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚËÂÌÂ. œË ÓÚÎˇÚ ˆËÎËÌ‰˙ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡Ú‚‡ˇ˘ËˇÚ
Í‡Ô‡Í Â ËÌÚÂ„‡ÎÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ„Ó (Ú.Ì‡.
„ÎÛı Í‡Ô‡Í). ‡Ô‡ˆËÚÂ
ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ‡ÌÓ‰Ë‡Ì ‡ÎÛÏËÌËÈ, ÚÂÏÔÂÓ‚‡Ì
˜Û„ÛÌ, ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ·ÓÌÁ. œÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì Â Ò˙˘ËˇÚ Ï‡ÚÂË‡Î, Í‡ÍÚÓ
Ì‡ Ú˙·‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ
ËÒÍ˙Ú ÓÚ „‡Î‚‡ÌË˜Ì‡ ÍÓÓÁËˇ.
‡Ô‡ˆËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌË ÓÚ‚ÓË Ë ‰ÂÏÔÙÂË‡˘Ë Í‡ÏÂË (‡ÍÓ ËÏ‡ Ú‡ÍË‚‡).
¡ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚‡ ÒÔÎ‡‚ Ë ÔÓ-ˇ‰ÍÓ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ·ÓÌÁ. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï
·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÒÚÓ„Ë. “ÓÈ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÔÓÎË‡Ì‡

ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ·ÓÌÁ, ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ÔÓÍËÚËÂ ÓÚ ÌËÍÂÎ ËÎË ıÓÏ
Ë ‰. œË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÂÁ·‡, Úˇ
ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ˜ÂÁ ‚‡ÎˆÓ‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„ÌÂ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡
Ô˙Ú‡. ¬Ó‰Â˘‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Ë ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÒËÌÚÂÓ‚‡Ì ·ÓÌÁ ËÎË ÓÚ
ÏÂÚ‡Î Ò ÔÓÍËÚËÂ ÓÚ ÔÎ‡ÒÚË˜ÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î.
¬˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ Ë
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÒÚ‡ ÒÂ‰‡ Á‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë
ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.
÷ÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ Â ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë
ÓÚ ÏÂÒËÌ„ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË ÚÂÊÍË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ÔË ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË (‰Ó 200 ∞—).
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡
Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓÏ‡ÒÎÂÌ ‚˙Á‰Ûı
‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ Ë Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ˆËÎËÌ‰ËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ Ï‡ÚÂË‡ÎË,
ÍÓËÚÓ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
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Ï‡Á‡ÌÂ. œÓ‚Â˜ÂÚÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ˆËÎËÌ‰Ë ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ ·ÂÁ, Ú‡Í‡ Ë Ò˙Ò
Ï‡Á‡ÌÂ. ≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÒÓÍ
·ÂÁ Ï‡Á‡ÌÂ ÒÂ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ. œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÏ‡ÒÎˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡‰ 1 m/s, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ì‡ ÒËÎÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡
ÓÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡.
¬ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ Á‡

уплътняване на
неподвижните
съединения
(ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ), Ì‡ÔËÏÂ
ÏÂÊ‰Û ˆËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡ Ú˙·‡ Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂ, Ì‡È-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ÏË‡Ú Ô˙ÒÚÂÌË Ò Í˙„ÎÓ ÒÂ˜Â-
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ÌËÂ, Ú. Ì‡. O-Ô˙ÒÚÂÌË, ÙË„. 1,
‰ÂÚ‡ÈÎ ¿. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Ô˙ÒÚÂÌË Í‡ÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡˘
ÂÎÂÏÂÌÚ ÏÂÊ‰Û ÎËÌÂÈÌÓ ‰‚ËÊÂ˘Ë
ÒÂ ˜‡ÒÚË Â ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔÓ‡‰Ë
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚËÂ˘‡ ÒËÎ‡, Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌ‡Ú‡ ÓÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË Á‡

уплътняване на
подвижните плъзгащи се
части
(‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ). Õ‡ ÙË„. 2
Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ÌˇÍÓÎÍÓ ÚËÔË˜ÌË
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓ. ‡ÍÚÓ ‚Â˜Â
·Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ OÔ˙ÒÚÂÌ ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡. ¬ÏÂÒÚÓ
ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ÂÎËÔÒÓ‚Ë‰ÌË Ë
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Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË Ô˙ÒÚÂÌË - ÙË„. 2, ‡ Ë
·. Õ‡È-Ï‡ÒÓ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Ï‡Ì¯ÂÚÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. Õ‡ ÙË„. 1, ‰ÂÚ‡ÈÎ ¬ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ U-Ï‡Ì¯ÂÚ. ”ÒÚÌËÚÂ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ
ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Í˙Ï ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡
‚ËÒÓÍÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œË ÌÛÎÂ‚Ó ËÎË
Ï‡ÎÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚÚ‡
ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ò‚Ë‚‡
ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡. œÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ‡ ÓÚÚÛÍ Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ, ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.
ŒÚ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜Â ÚÓ‚‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Â Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌÓ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Â‰ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë. «‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‰‚‡ U-Ï‡Ì¯ÂÚ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒËÏÂÚË˜ÌÓ - ÙË„. 2‚. œÓ-‰Ó·˙ ‚‡Ë‡ÌÚ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡
ÙË„. 2„. ÃÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ Ï‡Ì¯ÂÚ‡ 1 Â
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÔÎ˙Á„‡˘ËˇÚ Ô˙ÒÚÂÌ
3. —‡ÏËÚÂ Ï‡Ì¯ÂÚË Ò‡ ÓÒË„ÛÂÌË
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Фиг. 3.

Ò ÓÔÓÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌË 2. ƒÛ„ ‚Ë‰
‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò‡ Â‰ËÌË˜ÌËˇÚ ËÎË ‰‚ÓÈÌËˇÚ ˜‡¯ÍÓ‚ Ï‡Ì¯ÂÚ (ÙË„. 2‰ Ë 2Â). ‘Ë„. 2Ê ÔÓÍ‡Á‚‡
Á‡ÍÓÔ˜‡‚‡˘ Ï‡Ì¯ÂÚ, ‡ ÙË„. 2Á - LÔ˙ÒÚÂÌ.
”ÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ·ÛÚ‡ÎÌËˇ
Ô˙Ú Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò Ï‡Ì¯ÂÚ. Õ‡ ÙË„. 3· Â
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ
Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú. Õ‡Á˙·‚‡ÌÂÚÓ
Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË ˙·Ó‚Â, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ÔÓ-

ËÁ‚ÓÎÌË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ˜ËÒÚ‡˜,
ÍÓÈÚÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ ÔÓÎÂÔÌ‡ÎËÚÂ
ÔÓ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ
ÔË ÔË·Ë‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÌÂ„Ó Ò‡ ‰‡ ÔËÎˇ„‡
‰Ó·Â Í˙Ï Ô˙Ú‡ Ë ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë, ˜ËÒÚ‡˜˙Ú ËÏ‡
Â‰Ì‡ ÛÒÚÌ‡ Ë Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÂÎ‡ÒÚÓÏÂ ËÎË ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î. œÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Ë ÏÂÚ‡ÎÌ‡ ‡ÏËÓ‚Í‡,
ÍÓˇÚÓ ÙËÍÒË‡ ÙÓÏ‡Ú‡ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ëˇ ˙· Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ‰‚ÓÈÌËÚÂ ˜ËÒÚ‡˜Ë ÙË„. 3a. ≈‰Ì‡Ú‡ ËÏ ÒÚ‡Ì‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ Ô˙Ú‡, ‡ ‰Û„‡Ú‡, Ó·˙Ì‡Ú‡
Í˙Ï ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÎˇÚ‡
Ì‡ Ï‡Ì¯ÂÚÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ıÂÏÂÚËÁ‡ˆËˇ.
Õ‡ ÙË„. 2 ‡, ·, „, ‰, Â Ë Á ÒÂ ‚ËÊ-
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‰‡Ú Ë ÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ë
·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú. “Ó‚‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ò‡ Œ-Ô˙ÒÚÂÌË ËÎË
Ô˙ÒÚÂÌË Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ.

Материали за уплътняващи
елементи
«‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡˘ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÔÌÂ‚Ï‡ÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ¯ËÓÍÓ ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌË ÂÎ‡ÒÚÓÏÂÌË ÒÏÂÒË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì (PUR).
“ÓÁË Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÓÚÎË˜Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ,
ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË
Ï‡ÒÎ‡ ÔË ‡·ÓÚÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ -30 ‰Ó +120 ∞—,
ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰˙Î„Ëˇ ÏÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í, ÍÓÈÚÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡
Ì‡ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì Â, ˜Â Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÌÂ Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡
‚Ó‰‡ (‚Î‡„‡), ÍÓˇÚÓ „Ó ‡Á„‡Ê‰‡ ˜ÂÁ ıË‰ÓÎËÁ‡.
ƒÛ„ ÔÓÔÛÎˇÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î Â ÌËÚËÎ-·ÛÚ‡‰ËÂÌÓ‚
Í‡Û˜ÛÍ (NBR) Ò Ú˙„Ó‚ÒÍË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ Perbunan,
Polysar-Krynac. “ÓÈ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ -20 ‰Ó +80∞—. ‘ÎÛÓÍ‡Û˜ÛÍ˙Ú (FPM) Ò Ú˙„Ó‚ÒÍË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËˇ Viton, Fluorel, Tecnoflon ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ -20 ‰Ó + 150 ∞—.
œÓÎËÚÂÚ‡ÙÎÛÓÂÚËÎÂÌ˙Ú (PTFE), ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÏÌÓ-

„Ó ÔÓ‚Â˜Â Ò Ú˙„Ó‚ÒÍÓÚÓ ÒË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Teflon, Ì‡ÏË‡ „ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, ÔÓ‡‰Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍËˇ ÒË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒË ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ
ÔË ‡·ÓÚÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Ó +200 ∞—. ◊ÂÁ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ
Ì‡ „‡ÙËÚ, ·ÓÌÁ, ÒÚ˙ÍÎÓ ËÎË ÏÓÎË·‰ÂÌ (MoS2), Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ˇ‚‡ Í˙Ï ‡ÁÎË˜ÌË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÏÛ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡
ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ.

Демпфериране в края на хода
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
·˙ÁÓ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÒË ‰Ó ‚ËÒÓÍË
ÒÍÓÓÒÚË, Ì‡ÔËÏÂ 1 m/s. “Ó‚‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÌÂˆËÓÌÌË ÒËÎË Ë ÂÁÛÎÚË‡˘Ë
ÓÚ ÚÓ‚‡ Û‰‡Ë ÔË ˇÁÍÓ ÒÔË‡ÌÂ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ÛÔÓ‡. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ,
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÎÂÍË ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÒÔÎ‡‚Ë, ÍÓÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ Û‰‡ËÚÂ ‚ Í‡ˇ
Ì‡ ıÓ‰‡ ‰‡ Ò‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË. ÀÂÍËÚÂ ÒÂËË ÒÎ‡·Ó Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ˆËÎËÌ‰Ë Ò‡ Ò Ï‡ÎÍ‡ Ï‡Ò‡ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ë
ÚÓ‚‡‡. «‡ÚÓ‚‡ ÙËÍÒË‡ÌÓÚÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Ò ÔÓÚË‚ÓÛ‰‡ÌË ÔÓ‰ÎÓÊÍË ÓÚ ÂÎ‡ÒÚÓÏÂ (Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì) ‚ Í‡Ô‡ˆËÚÂ, ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Â¯‡‚‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡. «‡ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‚˙Ì¯ÌË ‰ÂÏÔÙÂË‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Õ‡È-ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡. ƒÂÏÔÙÂË‡ÌÂÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ¯ÛÏ‡ Ë ÔÛÎÒ‡ˆËËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
«‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰Ë Ò

регулируемо пневматично
демпфериране в края на хода
“ÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ‚„‡‰ˇÚ ‚ ÔÂ‰ÌËˇ, Á‡‰ÌËˇ ËÎË Ë ‚ ‰‚‡Ú‡ Í‡Ô‡Í‡,
Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÚÓ˜ÌË ÔË
ÔÓ˙˜Í‡Ú‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡ÁÏÂË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ ‰ÂÏÔÙÂ‡, ÌÓ ÔËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â Â‰ËÌ Ë Ò˙˘. ¡ÛÚ‡ÎÓÚÓ Â ÒÌ‡·‰ÂÌÓ Ò ˆËÎËÌ‰Ë˜ÂÌ ËÁ‰‡Ú˙Í (ÔÎÛÌÊÂ) - ÓÚ Â‰Ì‡Ú‡ ËÎË ÓÚ ‰‚ÂÚÂ
ÒÚ‡ÌË. œË Ì‡·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ˇ Ì‡ ıÓ‰‡ ÚÓÁË ÔÎÛÌÊÂ Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËˇ ÓÚ‚Ó, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ‚ Í‡Ô‡Í‡ Ë Á‡Ú‚‡ˇ ‰ËÂÍÚÌËˇ Ô˙Ú Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Í˙Ï ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚Ó. «‡Ú‚ÓÂÌËˇÚ Ó·ÂÏ ‚˙Á‰Ûı ‚ ˆËÎËÌ‰Ó‚‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡ Í˙Ï ËÁıÓ‰‡ ÔÂÁ Â‰ËÌ ‰ÓÒÂÎ (ÓÚ‚Ó Ò ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ). ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ (Ú. Ì‡. ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ),
‚˙ÁÌËÍ‚‡˘Ó ÔË ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ Ï‡ÎÍËˇ ÓÚ‚Ó,
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Фиг. 5.

Фиг. 4.

Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ë Ò˙Á‰‡‚‡
ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ÒËÎ‡.
œ‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÒÔË‡˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡Ú ˜ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÓÚ‚Ó‡
(Â„ÛÎËÛÂÏ ‰ÓÒÂÎ). ¬ ÔÓ-ÒÚ‡ËÚÂ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÌˇÏ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ‡ ÔÎÛÌÊÂ˙Ú ÒÂ ‰‚ËÊË
Ò ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍ‡ ıÎ‡·ËÌ‡ ‚ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËˇ ÓÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ï‡¯ËÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚˙ÁÂÎ‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ
Á‡‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÔË
Ú˙„‚‡ÌÂ ‚ Ó·‡ÚÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡, ‚ Í‡Ô‡Í‡ ÒÂ ‚„‡Ê‰‡ ‚˙Á‚‡ÚÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ ÔË Ó·‡ÚÌËˇ ıÓ‰,
Ú‡Í‡ ˜Â Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚˙ıÛ
ˆˇÎÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ¬
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‰ÂÏÔÙÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‰‚Â ÙÛÌÍˆËË
- Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ë Ì‡ ‚˙Á‚‡ÚÂÌ
ÍÎ‡Ô‡Ì. “ÂÁË ÙÛÌÍˆËË Ò‡ ËÎ˛ÒÚË‡ÌË Ì‡ ÙË„. 4. ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ËÏ‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÓ‚‡
ÔÓÒÓÍ‡, ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌ Í‡Ì‡Î Ì‡ Í‡Ô‡Í‡. œË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
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·ÛÚ‡ÎÓÚÓ, Ì‡‚ÎËÁ‡˘ËˇÚ ‚ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ ÔÎÛÌÊÂ Ë ÒËÎ‡Ú‡ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ „Ó ËÁ·ÛÚ‚‡Ú
Ì‡‰ˇÒÌÓ ‰Ó ÛÔÓ. “‡Í‡ ÒÂ ·ÎÓÍË‡
ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÔÂÁ ÚÓ‚‡
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ. œË ÔÓ‰‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ Ó·‡ÚÌËˇ ıÓ‰, ‚˙Á‰Ûı˙Ú
ËÁ·ÛÚ‚‡ Ë ÔËÚËÒÍ‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡Îˇ‚Ó, ÓÚÌÓ‚Ó ‰Ó ÛÔÓ ‚ Îˇ‚‡Ú‡
ÒÚÂÌ‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡. ¬˙Á‰Ûı˙Ú ÔÓÚË˜‡ ÓÍÓÎÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ë ÔÂÁ Ó·‡ÁÛ‚‡ÎËÚÂ ÒÂ Í‡Ì‡ÎË ‰ÂÈÒÚ‚‡ ‚˙ıÛ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ.
œÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌÓÚÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ
ÓÚ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌËˇ ÚËÔ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 500 mm/s. ÃÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓˆÂÒË, Ì‡ÔËÏÂ
‚ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË,
ÔË Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ Ë ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÂÍÚË Ë ‰., ËÁËÒÍ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÒÍÓÓÒÚË - ‰Ó Ë Ì‡‰ 1
m/s. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔË·Â„ÌÂ ‰Ó ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÙÓÏËÚÂ Ì‡
‚˙Ì¯ÌÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡. ƒÛ„Ó
Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ‰ÂÏÔ-

ÙÂË‡ÌÂ Â, ˜Â ÚÓ Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ,
Ò‡ÏÓ ‡ÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ô˙ÎÌËˇÚ ıÓ‰
Ì‡ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙‡. Œ˜Â‚Ë‰ÌÓ, ‡ÍÓ
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÒÔÂ ÔÓ‰ ÌˇÍ‡Í‚Ó
‚˙Ì¯ÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÔÂ‰Ë ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡,
ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ÌËÍ‡Í˙‚ ÒÔË‡˜ÂÌ
ÂÙÂÍÚ. ÃÂÚÓ‰˙Ú Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Ë ‚ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ·˙ÁÓËÁÔÛÒÍ‡˘Ë ÍÎ‡Ô‡ÌË,
Á‡˘ÓÚÓ ÚÓ„‡‚‡ ‚ ‰ÂÏÔÙÂ‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ï‡ÎÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı
Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‰ÂÏÔÙÂË‡˘ËˇÚ
ÂÙÂÍÚ Â Ï‡Î˙Í.
Õ‡ ÙË„. 5 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ‚˙Ì¯ÂÌ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ‰ÂÏÔÙÂ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ (‚ ÒÎÛ˜‡ˇ
·ÂÁÔ˙ÚÓ‚ ÔÌÂ‚ÏÓˆËÎËÌ‰˙) ËÎË Ì‡
ÚÓ‚‡‡. “˙È Í‡ÚÓ ‰ÂÏÔÙÂ˙Ú ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡
ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ Ï‡ÒË ‚ ÚÓÔÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÒÂÂ ·˙ÁÓ ‚
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ‚‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ
Ì‡‰ı‚˙Îˇ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ˆËÍÎË
(ÓÍÓÎÓ 60 Á‡ ÏËÌÛÚ‡).
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю
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"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ‚ÔËÒ‡ÌÓ ‚ –Â„ËÒÚ˙‡ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ Ì‡ ÎËˆ‡Ú‡,
ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ,
ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ò Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ π —239 Í‡ÚÓ ÎËˆÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ, ÂÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ÔÂÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙-

Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
u ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
ã Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·Ë‚Ë Ò ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ã ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë:
ï≈ÎÂÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ï ÓÌÚÓÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
ï¿‰ıÂÁËˇ
ïƒÂ·ÂÎÓÏÂÚËˇ

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

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

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

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

¿…Ã≈ √–”œ - Õ¿ƒ≈∆ƒ≈Õ » œ–≈÷»«≈Õ »Õ∆≈Õ≈–»Õ√
¿…Ã≈ »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
Ô˙ÎÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Œ¬Ë , ¬Ë Ë œÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÒËÎÓ‚Ë Ë ÒÎ‡·ÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÒËÒÚÂÏË Á‡
Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·ÂÍÚË.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÌˆËÌ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„
˜ÂÁ Ò‚Óˇ ‚ËÒÓÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì ÂÍËÔ, ÍÓÈÚÓ Â Û˜‡Ú‚‡Î ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÍÚË Í‡ÍÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ‚
˜ÛÊ·ËÌ‡. œÂÒÓÌ‡Î˙Ú Ì‡ ¿…Ã≈ Ì‡·Óˇ‚‡ Ì‡‰ 400 ‰Û¯Ë, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ, ÏÓÌÚ‡ÊÌË „ÛÔË Ë 35 ÓÔËÚÌË
ËÌÊÂÌÂË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒËÚÛË‡ÌË ‚ Ó·˘Ó 4
ÓÙËÒ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ - —ÓÙËˇ, ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, ¬‡Ì‡ Ë —Ú‡‡ «‡„Ó‡, Í‡ÍÚÓ Ë ¿ÌÍ‡‡ Ë »ÒÚ‡Ì·ÛÎ - “ÛˆËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓÂÍÚ, ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ “ÛˆËˇ, Ò ÍÓÈÚÓ ¿…Ã≈ ÒÂ „Ó‰ÂÂ,
Â ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë 37 ÏÂÚÓ ÒÚ‡ÌˆËË Ë 2 ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë, ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ Ã‡Ï‡‡È, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÛÌÂÎ ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓ‡ Ë ˘Â
Ò‚˙Á‚‡ ¿ÁËˇ Ë ≈‚ÓÔ‡ ÔÓ‰ ÏÓÂÚÓ. ¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ Ì‡ ¿…Ã≈ ‚ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ Â
ˇÔÓÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ "MARUBENI
CORPOATION". — ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÒÂ
ÔÎ‡ÌË‡ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÂ¯Ë ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ
ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ ‚ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ
Ë ‰‡ ÒÂ Ó·ÎÂÍ˜Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ú‡ÙËÍ˙Ú ‚
ÏÌÓ„ÓÏËÎËÓÌÌËˇ „‡‰.
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Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â ÔÓÁÌ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌËÍ‡ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ „ÓÎÂÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓÂÍÚË.
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ¿…Ã≈ ‡·ÓÚË ÔÓ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡ ÔÓÂÍÚ‡, Â‰ËÌËˇ ÓÚ ÍÓËÚÓ Â ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‡ ËÏÂÌÌÓ
“≈÷ Ã¿–»÷¿ »«“Œ 1 - “Ó‚‡ Â Ô˙‚‡Ú‡ ÌÓ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ˘Â Á‡‡·ÓÚË ÒÎÂ‰ ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ˇ‰ÂÌË Â‡ÍÚÓ‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË

Ì‡˜ËÌ ˘Â ÔÓÏÓ„ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡‚Ë Ò ‰ÂÙËˆËÚ‡. ŒÚ ÚÛÍ ÔÓËÁÚË˜‡ Ë
Ó„ÓÏÌ‡Ú‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ.
»Ì‚ÂÒÚËÚÓ Â ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ ≈ÌÂ„ËÂÌ
√Ë„‡ÌÚ "AES", ‡ „Î‡‚ÂÌ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Â
ÙÂÌÒÍÓ-ÌÂÏÒÍËˇ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ "ALSTOM
POWER". ¿…Ã≈ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‡·ÓÚËÚÂ ÔÓ
˜‡ÒÚ ÃÂı‡ÌÓ Ë ≈ÎÂÍÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍËÚÂ 31
ÌÓ‚ÓËÁ„‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ Ò„‡‰Ë.
ƒÛ„Ëˇ ÔÓÂÍÚ, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‰Ó‚˙¯ËÚÂÎÌË ‡·ÓÚË, Â

√–¿Õƒ ÃŒÀ ¬¿–Õ¿ - ÒÂ‰ ÚËÚÂ Ì‡È„ÓÎÂÏË ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒË ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡. —ËÚÛË‡Ì Â ‚ ÃÓÒÍ‡Ú‡
ÒÚÓÎËˆ‡ Ë Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÓ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. Œ·˘‡Ú‡ ‡Á„˙Ì‡Ú‡ Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ Ì‡‰ı‚˙Îˇ
166,000 Í‚.Ï, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ì‡‰

52,000 Í‚.Ï Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÎÓ˘Ë Ë 1750 Ô‡ÍÓÏÂÒÚ‡. Õ‡ ÔÓ-Í˙ÒÂÌ ÂÚ‡Ô Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ 2 ÓÙËÒ ÍÛÎË. ¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ ÔÓ ÚÓÁË ‰Ó„Ó‚Ó Â »Á‡ÂÎÒÍ‡Ú‡
ÙËÏ‡ "AFCON INDUSTRIES GROUP".
Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ Ú˙„Ó‚ÒÍËˇÚ ˆÂÌÚ˙ ‰‡ ÓÚ‚ÓË ‚‡ÚË Á‡ Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ‰Ó
Í‡ˇ Ì‡ ÏÂÒÂˆ Ï‡È 2010 „.

София 1680, бул. България 58, бл. 1, ет. 1, офис 5
тел./ 917 39 70, факс: 02/ 958 58 32
www.aymek.com.tr
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–ÂÎÂÚ‡
Конструкция, принцип на работа и класификация

—

термина "реле" се означават
голям набор от устройства, работещи на различен принцип и изпълняващи многообразни функции. Най-разпространени са електромагнитните
релета, които представляват електрически управляем ключ. За първи
път са използвани при изграждането
на телеграфни линии, в ролята им на
усилвателен елемент. С релета са
били изградени и някои от първите
изчислителни машини, маршрутизатори на сигнали, системи за управление на процеси и агрегати и други.
Въпреки появата на по-модерни електрически устройства, релетата все
още намират широко приложение в
практиката, благодарение на предимствата, които предлагат – голяма надеждност, ниска цена, галванич-
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но разделяне между управляващата
и управляваната
вериги и др.

Конструкция
и принцип на
работа
Задвижващият
механизъм на електромагнитното
Фиг. 1.
реле се състои от
електромагнит, изграден от магнитопровод, котва и намотка. Освен
това, конструкцията обикновено
включва възвратна пружина и контактна система. Магнитопроводът
и котвата са изработени от материал с голяма магнитна проницаемост (електротехническа стомана)
(фиг. 1).
Когато през намотката протече

ток, той възбужда магнитен поток.
Той минава през участъците с наймалко магнитно съпротивление, т.е.
през магнитопровода и котвата,
тъй като те са с най-голяма магнитна проницаемост (минимално магнитно съпротивление). Магнитният
поток се затваря през магнитопровода и околния въздух. Точно този
участък е известен като „работна
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Фиг. 2.

въздушна междина“. На фиг. 2 са изобразени магнитните силови линии,
възбудени при протичане на ток през
намотката.
Без да се придържаме към строгия
научен изказ, бихме могли да отбележим, че самата същност на магнитните силови линии ги кара да се стремят да намалят своята дължина, т.е.
да се "свият". Именно този стремеж
към "свиване", присъщ на природата
на магнитния феномен, води до появата на електромагнитна сила, която
се стреми да привлече котвата на
електромагнита към магнитопровода. Електромагнитната сила преодолява съпротивлението на пружината
и предизвиква затваряне на котвата
– т.е. минимизиране на работната
въздушна междина. При прекъсване на
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тока в намотката се прекратява и възбуждането на
магнитен поток, следователно се прекратява и действието на електромагнитната сила и пружината
връща котвата в изходно
положение.
Котвата на електромагнита, освен към пружината, е свързана и към контактна система посредством рамо, което извършва въртеливо или постъпателно движение и
премества подвижната част на контактната система. Конструкцията
от клапанен тип, която е показана
на фигури 1 и 2 е предпочитана при
релетата, предназначени да комутират токове в диапазона 1 - 20 А и
напрежения от няколко десетки до
няколкостотин волта.

Класификация на релетата
Електрическите релета могат да
се класифицират на основата на
много различни принципи.
Според начина на въздействие на
входната величина съществуват:
класически релета, измервателни
релета – такива са например максималнотоковото или минимално на-

преженовите релета, диференциални
релета, които задействат при превишаване на определена разлика от
величини – например разлика от
токове, дирекционни релета – сработват при изменение на посоката
на управляващата величина – например при смяна на реда на фазите.
Според броя на стабилните положения – с едно стабилно състояние,
какъвто е случаят при класическите
електромагнитни релета или с две
стабилни състояния, наричани бистабилни или поляризирани.
Релетата се класифицират и спрямо вида на въздействащата величина – за електрически и за неелектрически величини. Типични представители на релетата за неелектрически величини са времерелетата, термичните релета и др.
На основата на принципа си на
действие релетата могат да бъдат
електромагнитни, поляризирани, индукционни, магнитоелектрични, електродинамични, термични и др. Релетата могат да се класифицират и по
мощността, която може да комутира контактната система. Разнообразието по този показател е много
голямо – от миниатюрни релета,
превключващи милиампери, до мощни
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Èíòåðôåéñíè ìîäóëè WAGO
Ðåøåíèÿ çà âñè÷êè îáëàñòè ñ åäíà ïðîäóêòîâà ñåðèÿ!

Ðåëåòà ñåðèÿ 788 • Êîìïàêòåí äèçàéí: 15õ53õ86 mm;
• Åäèí èëè äâà ïðåâêëþ÷âàùè êîíòàêòà;
• Èíäèêàòîð íà ñúñòîÿíèåòî;
• Ëåñíà ïîäìÿíà.

Ðåëåòà ñåðèÿ 857 • Øèðèíà ñàìî 6 mm
• Èíäèêàöèÿ íà ñúñòîÿíèåòî
• Çàìîñòâàíå íà âñè÷êè êëåìè ñúñ ñòàíäàðòåí ìîñò
WAGO ïðåäëàãà íÿêîëêî ãðóïè ìîäóëè:
ðåëåòà, îïòîêóïëåðè, òåìïåðàòóðíè ïðåîáðàçóâàòåëè,
ïàñèâíè èçîëàòîðè è äðóãè.

www.wago.com
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, áóë. Àêàä. Èâàí Ãåøîâ 2Å, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com
Âàðíà/Áóðãàñ: 0898 428 190
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устройства, способни да комутират
стотици ампери. При големи токове
и особено при трифазни вериги се
използват контактори, които представляват спициализиран тип електромагнитни релета, обособени в
отделен клас, заради много широкото си и специфично приложение.

Електромагнитни релета
Разгледаното вече електромагнитно реле, в различни модификации
е масово използван тип, произвеждан
за малки, средни и големи мощности.
Наред с това, обаче, в експлоатация
се намират и много други типове,
използвани в специални приложения.
Класическите електромагнитни
релета най-общо се разделят на напреженови и токови. Принципът на
работа и при двата типа е един и
същ, но са налице конструктивни
разлики. Напреженовите намотки се
навиват от тънък проводник и
съдържат голям брой навивки. Така
техният импеданс е голям и когато
се свържат паралелно на захранващия източник, през тях протича
относително малък ток. Токовите
намотки от своя страна са навити
от дебел проводник и съдържат
малък брой навивки. Те се свързват
последователно на товара, като по
този начин се задействат от неговия ток. Типичното приложение на
такива релета е в различни видове
токови защити.

Релета, управлявани и с
постоянен, и с променлив
ток
Голяма част от предлаганите на
пазара маломощни и средномощни
релета могат да работят както при
постоянен, така и при променлив
ток (става въпрос за свързването на
управляващата бобина). Оперативните напрежения в този случай обикновено са в диапазона 5 - 24 V. При
по-големи мощности или при по-високи оперативни напрежения е потрудно да се направи реле, което да
може да се управлява както с променлив, така и с постоянен ток, затова
диференциацията по този показател
трябва стриктно да се спазва.
Релетата за постоянно оперативно (т.е. управляващо) напрежение се
изработват с плътен магнитопровод, а бобината им съдържа голям
брой навивки, за да се осигури достатъчно голямо активно съпротивление, което да ограничи тока в установено състояние. При релетата
за променлив ток, магнитопроводът
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Фиг.3.

трябва да е шихтован, за да се намалят загубите от вихрови токове, а
токът през управляващата бобина
се ограничава не само от активното, но и от индуктивното й съпротивление.
При високи оперативни напрежения – 230 - 400 V, постояннотоковите релета са по-рядко срещани и са
предназначени за използване в транспортни средства или за работа с
резервно акумулаторно захранване.

Рид-релета
Рид-релетата съдържат рид-ампула, разположена по оста на цилиндрична намотка (фиг. 3). Когато по намотката се пропусне електрически ток,
създаденото магнитно поле предизвиква затварянето (или отварянето
на контактите на рид-ампулата).
Рид-ампулата се състои от две
тънки пластини от феромагнитен
материал, които са затворени в
стъклена ампула. По такъв начин те
са предпазени от вредните атмосферни влияния като замърсяване,
прах, влага и др. При нормално отворени контакти, между двете пластини съществува определена междина, която прекъсва електрическата
верига и се поддържа от еластичността на феромагнитните пластини.
При наличие на външно магнитно
поле, феромагнитните пластини концентрират в себе си магнитния поток, като го карат да се затвори
през малката междина. Вследствие
на абсолютно същия принцип, а именно, че магнитните силови линии се
стремят да намалят дължината си,
възниква електромагнитна сила, която се стреми да минимизира междината, огъва феромагнитните пластини и затваря електрическата
верига. Рид-ампулата би могла да се
превключи от всякакво външно поле
с достатъчно голям интензитет –
например от постоянен магнит.

Приложение на ридрелетата
Рид-релетата се използват за превключване на ниски напрежения и малки токове. Обикновено става въпрос
за напрежения от няколко десетки
волта и токове до няколкостотин
милиампера. Съществуват обаче релета, които могат да превключват
малки токове, дори при 220 V. Дори

те, обаче, не са в състояние да управляват товари, свързани към мрежово
напрежение, защото не могат да се
справят с пренапреженията в електроснабдителните мрежи.
Основното им приложение е да
управляват маломощни сигнали, главно в електронни приложения, като
предимствата им пред електромагнитните релета са: малки размери,
изключително малка мощност на
управляващата бобина, голямо бързодействие – времето на превключване може да е дори под 1 ms, голяма
износоустойчивост – до 109 комутационни цикъла.
В миналото са произвеждани ридрелета с потопени в живак контакти. Живакът е служил за отстраняване на вибрациите на контактите
при комутация. Очевидните недостатъци на този тип релета – сложна конструкция, присъствие на опасни химически вещества, малко съпротивление в изключено състояние,
както и наличието на по-качествени
електронни заместители са довели
до преустановяване на производството им. В някои от съвременните релета зоните на феромагнитните пластини, които осъществяват
електрическия контакт се покриват
с благороден метал (злато, сребро),
за да се намали съпротивлението на
контакта и да се удължи животът
на контактната група.

Индукционни релета
Индукционните релета работят
на принцип, аналогичен на характерния за индукционните електромери.
Моментът, който действа върху
алуминиев (меден) диск или барабан,
се появява вследствие на взаимодействието между два дефазирани помежду си магнитни потока и индуктираните от тях вихрови токове. В
зависимост от големината на двата магнитни потока и ъгъла на тяхното дефазиране, моментът върху
диска се изменя както по големина,
така и по посока. В миналото, индукционните релета са позволявали изграждането на електромеханични
устройства, които да реагират на
трудни за контролиране величини
като например мощност или посока
на мощността. В момента релета
от този тип все още работят на
някои места в енергийната система,
но като правило се заменят от електронни релейни защити.
Статията продължава в следващ брой на
списание Инженеринг ревю, в който ще ви
запознаем с поляризираните релета и полупроводниковите (твърдотелни) релета.
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ÿËÌË
Ë ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë
Шинопроводите са със значително по-висока степен на претоварване
в сравнение с кабелните линии при по-високи мощности

¬

˙‚ ‚ÒË˜ÍË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰˙Ê‡‚Ë ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÔÂÌÓÒ‡,
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÚËÙ‡ÁÂÌ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡ 50 Hz. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚËÙ‡ÁÂÌ ÚÓÍ ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ò „ÓÎˇÏ‡Ú‡
ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÏÂÊËÚÂ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ Ò Â‰ÌÓÙ‡-
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ÁÂÌ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë
Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ-Ì‡‰ÂÊ‰ÌËÚÂ, ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË Ë
ËÍÓÌÓÏË˜ÌË ÚËÙ‡ÁÌË ‡ÒËÌıÓÌÌË
‰‚Ë„‡ÚÂÎË.

Видове мрежи според
напрежението
—ÔÓÂ‰ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, ÏÂÊËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ
Í‡ÚÓ:
l ÃÂÊË Á‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (ÕÕ)

- ‰Ó 1 kV;
l ÃÂÊË Á‡ ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ

(—Õ) - 3 ‰Ó 35 kV;
l ÃÂÊË Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
(¬Õ) - 110 ‰Ó 220 kV;
l ÃÂÊË Á‡ Ò‚˙ı‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (—¬Õ) - 330 ‰Ó 750 kV;
l ÃÂÊË Á‡ ÛÎÚ‡‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (”¬Õ) - ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ 1000 kV.
ÕÓÏËÌ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÌÓÒÌËÚÂ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÊË, „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ, Ú‡ÌÒÙÓÏ‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Таблица 1.

ÚÓËÚÂ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Â ÚÓ‚‡,
Á‡ ÍÓÂÚÓ ÚÂ Ò‡ ÔË„Ó‰ÂÌË Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á Ë ËÁ‚˙Ì
ÌÂ„Ó, Ò‡ ÔËÂÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ‚ÂÎË˜ËÌË Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ ÚËÙ‡ÁÌÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚Ëˇ ÚÓÍ,
ÔÓÍ‡Á‡ÌË ‚ Ú‡·ÎËˆ‡ 1. Õ‡Ô‡‚ÂÌÓ Â
Ò ˆÂÎ ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ
ËÁ‚˙Ì „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ ‰˙Ê‡‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ˆÂÎ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ „ÓÎˇÏ‡ ‡‚‡Ëˇ ‚
ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡
ÌˇÍÓˇ ‰˙Ê‡‚‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
«‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÌÂ„ÓÎˇÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ó·ËÍÌÓ-
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Първични и вторични
вериги

‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 380 V.
— Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 6 kV ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡Ú
‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ‡‚Ì‡ Ë ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 160 kW. Õ‡ÔÂÊÂÌËÂ 10
kV ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ Ë ÚÓ Á‡
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
«‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ë ·ËÚÓ‚Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ˜ÂÚËËÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÏÂÊ‡ Ò Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 380/220 V. ¬ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ Ô˙ÒÚÂÌ, Á‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎË,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
110 ÍV.
Õ‡ÔÂÊÂÌËˇ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 220
‰Ó 750 kV ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÔË Ú‡ÌÒ„‡ÌË˜ÌÓ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.

≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡
ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡Î‡ Ë ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò˙Ò Ò‚Óˇ ÒıÂÏ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, Ì‡
ÍÓˇÚÓ Ò ÛÒÎÓ‚ÌË Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ò‡
Ì‡ÌÂÒÂÌË ‚ÒË˜ÍË ‡Ô‡‡ÚË Ë ‡„Â„‡ÚË Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı.
—ıÂÏËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË:
l √Î‡‚ÌË ÒıÂÏË ËÎË ÒıÂÏË Ì‡
Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ‚ÂË„Ë;
l —ıÂÏË Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ‚ÂË„Ë.
œ˙‚Ë˜ÌË Ò‡ ‚ÂË„ËÚÂ, ÔÓ ÍÓËÚÓ
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ ÓÚ
„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Í˙Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ,
Ú.Â. ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚÓ‚‡ÌË ÚÓÍÓ‚Â. ¬ ÚÂÁË ‚ÂË„Ë ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚÛË, ‡Ô‡‡ÚÛËÚÂ Á‡
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Í˙ÒÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Á‡ ÚÓÍ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ‰.
¬ÚÓË˜ÌË Ò‡ ‚ÂË„ËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ, Á‡˘ËÚ‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ‚ÂË„Ë. ˙Ï ‚ÚÓË˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔË·ÓË, ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡Ú‡,
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ÔË·ÓËÚÂ Á‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë Ú.Ì.

Единната енергийна система
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎË, ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÊË Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Ë
ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË, ÏÂÊË Á‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡. Œ·Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎË, ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌË ÏÂÊË Ë
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë ‚ Â‰ËÌÌ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ:
l œÓ‚Ë¯‡‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ;
l œÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡ÎËÚÂ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÔË ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÂÒÛÒË („ÓË‚‡,
‚Ó‰‡ Ë ‰.);
l œÓ‰Ó·ˇ‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡, Ú.Â.
Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ ‚ ÚÓ‚‡ËÚÂ ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏ‡Ú ÓÚ
„ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡„Â„‡ÚË;
l œË Ô‡‡ÎÂÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓË ‚
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ ‰‡

ËÏ‡ ÂÁÂ‚ÌË, ‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ó·˘‡ Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÂÁÂ‚Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ. “ˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ 10% ‰Ó 12% ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ÕÓ Ú‡ÁË ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ „ÂÌÂ‡ÚÓ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ (‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ËÎË
ÔÎ‡ÌÓ‚ ÂÏÓÌÚ).

Използвани трансформатори в
системата
œÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ „ÂÌÂ‡ÚÓË ‚ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÔÓ
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (‚Ê. Ú‡·Î. 1).
«‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË ‰Ó
ÔËÂÚ‡Ú‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ (Ì‡ÔËÏÂ
110 kV ËÎË 220 kV). «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË
‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë ÒËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË. “Â ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘Ë ËÎË ÔÓÌËÊ‡‚‡˘Ë, ‰‚Û- ËÎË
ÚËÌ‡ÏÓÚ˙˜ÌË, Â‰ÌÓÙ‡ÁÌË ËÎË ÚËÙ‡ÁÌË. Õ‡È-„ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÚËÙ‡ÁÌËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Â‰ÌÓÙ‡ÁÌËÚÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ÚËÙ‡ÁÌËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ì‡ 110 ÍV ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ò
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 400 ÃV¿ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ, ‡ Á‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
220 kV - ‰Ó 1000 ÃV¿.
¬ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘ËÚÂ ‰‚ÛÌ‡ÏÓÚ˙˜ÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô˙‚Ë˜Ì‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡, Ì‡ÔËÏÂ ÓÚ
ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÂÌ Ô˙Ú, ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. œÓ‰Ó·ÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Í˙Ï
ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡. Õ‡ÔËÏÂ, Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â 12,6 kV Ë ˜ÂÁ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ‰Ó 110 kV. Œ·‡ÚÌÓ, ‚ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËËÚÂ
- ‚ËÒÓÍÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (¬Õ) ÓÚ ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÒÂ
Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ ‚ ÒÂ‰ÌÓ ËÎË ÕÕ, ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÌËÊ‡‚‡˘Ë ‰‚ÛÌ‡ÏÓÚ˙˜ÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË.
“ËÌ‡ÏÓÚ˙˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ÒÂ ÔËÎa„‡Ú Á‡
‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÚË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÌËÒÍÓ, ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ. ÿËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ Á‡ 110, 35 Ë 6,3 ‰Ó 10 kV.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ËÎË ÔÓÌËÊ‡‚‡, ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡
ÓÚ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰‡‰Â Í˙Ï ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡
Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÏÂÊ‡ Ë ‰‡ ÒÂ ‰Ó‚Â‰Â ÓÚ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ‰Ó Í‡ÈÌËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ.

Приложна област и предимства на
шинопроводите
≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË ‚ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ‚ÂË„Ë ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ˜ÂÁ ÌÂËÁÓÎË‡ÌË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË - ¯ËÌË Ë ËÁÓÎË‡ÌË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Í‡·ÂÎË. ¬ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡È-„ÓÎˇ-
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a

б

в
г

Фиг.1. Различни конструкции на твърди шини: а еднополюсни; б - двуполюсни; в - оформени като
кутия (П-образни); г - комплектен екраниран шинопровод (1 - екран; 2 - тоководеща част; 3 - изолатори).

ÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÌËÚÂ,
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÏÓÌÚ‡Ê, ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ,
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚ Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÏ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
ÿËÌËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ, ÏÂ‰, ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ÓÚ ÚÂıÌË ÒÔÎ‡‚Ë. ÿËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 6 - 35 kV ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ì‡ ‚ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
„ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË. Õ‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÔË ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
ÿËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò
Â‰Ëˆ‡ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ò Í‡·ÂÎÌËÚÂ ÎËÌËË. “Â ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
‰‡ ÒÂ Á‡ÏÂÌˇÚ Í‡·ÂÎË ¬Õ Ò ÌÂËÁÓÎË‡ÌË ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ¯ËÌË ËÎË ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ËÍÓÌÓÏËÒ‚‡ ÓÎÓ‚Ó, ‡ÎÛÏËÌËÈ Ë ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë „ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. —ÚÓÂÊ˙Ú Ì‡ ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎËÁË‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
„ÓÚÓ‚Ë ÒÂÍˆËË.
ÿËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò‡ Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Í‡·ÂÎÌËÚÂ
ÎËÌËË, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
„ÓËÏ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ. Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡·ÓÚÂ˘Ë ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÚËÔÓ‚Â ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÚÂ Ò‡ ÔÓÌ‡‰ÂÊ‰ÌË ÓÚ Í‡·ÂÎÌËÚÂ ÎËÌËË. ¬
Ú‡·ÎËˆ‡ 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú
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ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë ‰˙ÎÊËÌË, ÔË ÍÓËÚÓ Â ËÁ„Ó‰ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë. œË Ï‡ÎÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÌˇÏ‡Ú ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ Í‡·ÂÎÌËÚÂ ÎËÌËË.
ÿËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
ÒÔÓÂ‰ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒË Ô‡‡ÏÂÚË (Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÚÓÍ Ë Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ). –‡ÁÎË˜ÌË Ò‡ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ Í˙Ï ÚÓÍÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ˜‡ÒÚË.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÔÓ Â‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (ÚËÔ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ù‡ÁËÚÂ, ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë
Ú.Ì.).
—ÔÓÂ‰ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ Í˙Ï ÚÓÍÓ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ˜‡ÒÚË
‡ÁÎË˜‡‚‡ÏÂ

открити, защитени и
закрити шинопроводи
«‡˘ËÚÂÌËÚÂ Ë Á‡ÍËÚËÚÂ ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‚ ÏÂÊË Ò Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰Ó 1 kV, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË. ¬
ÏÂÊËÚÂ Ò Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 6 - 35 kV
Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÚÍËÚË
¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë.
“‚˙‰ËÚÂ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ¯ËÌË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Á‡ „ÂÌÂ‡ÚÓÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. œË ÚÓÍ ‰Ó
2000 ¿ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Â‰ÌÓÔÓÎ˛ÒÌË
¯ËÌË, ÔË ÚÓÍÓ‚Â ÓÚ 2000 ¿ ‰Ó 3000
¿ - ‰‚ÛÔÓÎ˛ÒÌË, ‡ ÔË ÚÓÍÓ‚Â ÓÚ
3000 ¿ ‰Ó 10 000 ¿ - ¯ËÌË, ÓÙÓÏÂÌË
Í‡ÚÓ ÍÛÚËˇ. “ÓÁË ÚËÔ ¯ËÌË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Ì‡È-‰Ó·Ó ÓıÎ‡Ê‰‡-
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Таблица 2

ÌÂ, Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ Ú.Ì‡. ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÂÌ ÂÙÂÍÚ,
Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ ÓÚ ·ÎËÁÓÒÚ, Ú.Â. ÏÂÚ‡Î˙Ú ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì‡È-Ô˙ÎÌÓ. ƒÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÚÓÍ‡
Ì‡ ¯ËÌËÚÂ, ÓÙÓÏÂÌË Í‡ÚÓ ÍÛÚËˇ, Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔË ¯ËÌËÚÂ Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ.
œË ‰‚ÛÔÓÎ˛ÒÌË Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÚËÔÓÎ˛ÒÌË ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë, Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú Ì‡ ¯ËÌËÚÂ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Ô˙ÎÌ‡
ÒÚÂÔÂÌ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÓÍ˙Ú ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÔÓ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ ·ÎËÁÓÒÚ
Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ ÂÙÂÍÚ. «‡ÚÓ‚‡ ÚËÔÓÎ˛ÒÌË ¯ËÌË ‚
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú.
ÓÏÔÎÂÍÚÌËÚÂ ÔÓÙ‡ÁÌÓ-ÂÍ‡ÌË‡ÌË ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë
( œ≈ÿ), ÙË„.1„, Ò˙˘Ó ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ‚ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ „ÂÌÂ‡ÚÓË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ Ò·ÓÌË ¯ËÌË Á‡ „ÂÌÂ‡ÚÓÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. Õ‡ ÙË„Û‡Ú‡ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Â‰Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ì‡ ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ ¯ËÌ‡ Ò ˆËÎËÌ‰Ë˜Ì‡ ÙÓÏ‡,
ÛÍÂÔÂÌ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ˜ÂÚËË ·Óˇ ËÁÓÎ‡ÚÓË ‚˙ÚÂ
‚ ÏÂÚ‡ÎÂÌ ÂÍ‡Ì. “ÂÁË ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ËÁËÒÍ‚‡Ú Ï‡ÎÍÓ ‚ÂÏÂ Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê, Ú˙È Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ œ≈ÿ
ÔËÒÚË„‡Ú ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ ‚ „ÓÚÓ‚ ‚Ë‰.
√˙‚Í‡‚ËÚÂ ¯ËÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡ ÓÚÍËÚÓ Á‡ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚË Ò˙Ò Ò·ÓÌËÚÂ
¯ËÌË Ì‡ ÓÚÍËÚËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
(Œ–”) 35 kV. ¬ Œ–” ˆˇÎ‡Ú‡ Ó¯ËÌÓ‚Í‡ Ë Ò·ÓÌËÚÂ ¯ËÌË
ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë Ë ÒÚÓÏ‡ÌÂÌÓ-‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË. ¬ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Á‡ 330
kV, ‚ÒˇÍ‡ Ù‡Á‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ 2 - 3 ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡. “Ó‚‡ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‡Áˇ‰Ë ÓÍÓÎÓ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ (ˇ‚ÎÂÌËÂ "ÍÓÓÌ‡" ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ÔÓÎÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡ÔÂ„Ì‡ÚÓÒÚ).
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë
‚Á‡ËÏÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ï‡¯ËÌÌ‡ Á‡Î‡ Ì‡ „Î‡‚ÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (√–”) Ë ÓÚÍËÚÓÚÓ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (Œ–”) Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „˙‚Í‡‚Ë ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë ‚ ÛÂ‰·ËÚÂ 6 - 10 kV
Ë Ú‚˙‰Ë ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ¯ËÌË ‚ ÛÂ‰·ËÚÂ 110 kV.
¬ ÛÂ‰·ËÚÂ ‰Ó 35 kV Í‡ÍÚÓ Á‡ÍËÚ, Ú‡Í‡ Ë ÓÚÍËÚ
ÚËÔ, Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰Ë Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË
‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ¯ËÌË. “‚˙‰ËÚÂ ¯ËÌË ÒÂ ·Óˇ‰ËÒ‚‡Ú: Ù‡Á‡
¿ - Ò Ê˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ, Ù‡Á‡ ¬ - Ò˙Ò ÁÂÎÂÌ Ë Ù‡Á‡ — - Ò ˜Â‚ÂÌ.
¡Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ËÌËÚÂ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡
Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.
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¡ÛÚ‡ÎÌË
ÍÓÏÔÂÒÓË
Най-старият и все още най-широко използван тип компресори

Œ

сновните параметри, които характеризират работата на един
компресор са производителност
(обемен дебит) Q; начално налягане
p1, крайно налягане (налягане при изхода) p2 и съответно степен на
сгъстяване ε = p2/p1; консумирана
мощност N; честота на въртене n.
Тъй като въздухът (газът) е свиваем
флуид, във спецификацията на буталните компресори се дава действителният дебит при входа им. По-рядко се използва и т. нар. стандартен
дебит, представляващ дебита, приведен към температура 20 oC и налягане 101 325 Ра.
Въпреки голямото разнообразие
от използвани конструкции, компресорите могат да се разделят на два
основни типа, различаващи се по
принципа на действие и вида на работните характеристики.
При

обемните компресори
(positive-displacement compressors), определено количество газ се затваря
в работна камера, извършваща праволинейно или въртеливо движение.
Обемът на газа се намалява механически, което предизвиква съответно нарастване на налягането му,
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както и преместването му от входа до изхода на машината. Обикновено газът се премества с променлива скорост и течението на изхода
е пулсиращо. Това е особено силно изразено при буталните машини.
Принципът на действие на

турбокомпресорите
(dynamic compressors) се основава на
динамичното взаимодействие между лопатките на работното колело
и транспортирания газ. Работното
колело извършва въртеливо движение с висока и практически постоянна честота на въртене, като предава енергия на газа. В резултат на
това налягането му се увеличава
още в работното колело. Същевременно се увеличава и кинетичната
му енергия, част от която впоследствие се преобразува в допълнително нарастване на налягането в неподвижните елементи след работното колело (дифузор и спирално
тяло). Течението на газа е непрекъснато от входа до изхода, което
обяснява отсъствието на пулсации.
Към турбокомпресорите се отнасят центробежните и осовите компресори.
Най-съществената разлика между
двата основни типа машини се проявява в

зависимостта на
налягането от дебита
При фиксирана скорост на задвижване в обемните компресори дебитът остава практически постоянен и не зависи от налягането. При
динамичните компресори изменението на налягането е съпроводено с
изменение на дебита, като конкретния вид на тази зависимост се определя от геометрията на работното
колело и най-вече от формата на
лопатките.
От своя страна, групата на обемните компресори се разделя на две –
бутални (reciprocating) и ротационни
(rotary) компресори.
Темата за ротационните компресори вече е разглеждана в списание
Инженеринг ревю. Най-широко разпространение от тях в момента са
получили винтовите машини.

Обща характеристика
и приложение
на буталните
компресори
Буталните компресори са найстарият и въпреки това все още найшироко използван тип компресори.
Характеризират се с елементарна и
компактна конструкция, висока ефективност на сгъстителния процес и
сравнително ниска цена. За всички
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конструктивни модификации е характерно преобразуване на въртеливото движение на двигателя във възвратно постъпателно движение на буталото. Затова и английският термин за този тип компресори е reciprocating
compressors.
Те са подходящи за сгъстяване на произволни газове и
техните смеси в широк диапазон на плътности – от
въглерод с молекулна маса 2, до газове като хлор с молекулна маса 70. Покриват мощности до 18 000 kW, дебити до 40 000 m3 /h и налягания от вакуум до около 1000
bar. Предлагат се и изпълнения до 3000 bar. Произвеждат се в едностъпално или многостъпално изпълнение, с
въздушно или водно охлаждане. Степента на сгъстяване
на едно стъпало е от 1.1 до 5, но най-често около 3, за
да се ограничи изходящата температура на газа до
максимум 150 0С. Произвеждат се и безмаслени бутални
компресори.
Ако налягането на входа се приеме за равно на атмосферното, в зависимост от максималното налягане на
изхода на буталните компресори, те могат да се разделят на няколко групи.

Компресори за ниско налягане
сгъстяващи газа до 15 bar. Подобно налягане е необходимо за различните пневматични инструменти, системите за пневмозадвижване и пневмоавтоматика и редица
други устройства. Такива машини се наричат най-често
компресори за обща употреба, произвеждат се в големи
серии и са най-разпространеният вид. В този диапазон
все по-често те се изместват успешно от винтовите
компресори, което вече бе коментирано на страниците
на списание Инженеринг ревю.

Фиг. 1.

Компресори за средно
и високо налягане
Компресорите за средно налягане сгъстяват газа до
100 bar. Такива налягания се използват в някои химически
производства, хладилната техника, пускови устройства
на ДВГ, транспортиране на газове и др. Подобни компресори се произвеждат в по-малки серии.
Компресорите за високо налягане, сгъстяващи газа до
1000 bar. Тези машини се използват при производството на азотни торове, някои видове полиетилен, синтетически бензини и др. Произвеждат се в много малки
серии.

Компресори за свръхвисоко налягане
създаващи налягания над 1000 bar. Горната граница не е
ограничена. Такива компресори като правило се произвеждат по индивидуална заявка. Използват се, например,
в праховата металургия за различни научно-изследователски цели и др.
Обемните компресори се използват и като вакуумпомпи за понижаване на налягането под атмосферното.
Буталните вакуумпомпи могат да понижат налягането до 102 Pa (абсолютно налягане).

Видове компресори
според производителността
Буталните компресори могат да се групират и по
отношение на производителността.
l Микрокомпресори с производителност до 1 m3/h. Подобни машини се използват за специални нужди в уредостроенето, медицината и др.
l Миникомпресори с производителност от 1 до 40 m3/
h. В тази категория попадат някои транспортни компресори, подаващи сгъстен въздух към спирачните системи, лабораторни компресори и др.
l Компресори с малка производителност в диапазона
от 40 до 400 m3/h. Те се използват най-често като
машини с общо предназначение с налягане до 15 bar в
подвижните компресорни станции и др.
l Компресори със средна производителност в диапазона от 400 до 4000 m3 /h. Такива машини се използват в
компресорните станции на индустриалните предприятия, мините и др.
l Компресори с голяма производителност - над 4000
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m3/h. Използват се основно в химическата промишленост.

Класификация според вида на
сгъстявания газ
Буталните компресори, в зависимост от вида на
сгъстявания газ, се подразделят на въздушни, водородни,
азотни, етиленови, кислородни, хелиеви, хлорни и т.н.
Видът на газа оказва в по-голяма или по-малка степен
влияние върху конструкцията на машината. Например
водородните и хелиевите компресори сгъстяват силно
течливи газове и изискват специални уплътнения на
буталото и пръта.
Буталните компресори са най-често използваните
машини в приложения, изискващи сравнително малки
производителности до 400 m3 /h при произволно голямо
налягане. За получаване на високи и свръхвисоки налягания, към настоящия момент се използват изключително
бутални машини, тъй като все още не е разработен друг
тип компресор, способен в промишлени условия да създава налягания от порядъка на 1000 bar и по-високи.
От гледна точка на енергийните разходи, буталните компресори имат предимство пред всички останали видове компресори, но им отстъпват по отношение
на металоемкост, габаритни размери, ремонтопригодност и междуремонтен период, експлоатационни разходи и т.н.

Работен процес
на бутален компресор
На фиг. 1 е показана принципна схема на еднодействащ
бутален компресор. Буталото извършва праволинейно
възвратно движение между лявата и дясната мъртви
точки (ЛМТ и ДМТ). Двата клапана - смукателен (СК) и
нагнетателен (НК), са снабдени с пружини и сe задействат самостоятелно. Смукателният клапан се отваря, когато налягането в цилиндъра стане по-ниско от
налягането в смукателния тръбопровод. Съответно,
нагнетателният клапан се отваря, когато налягането в
цилиндъра стане по-високо от налягането в ресивера.
Компресорът се нарича еднодействащ, защото сгъстяването се извършва само от едната страна на буталото. В края на нагнетателния ход (буталото е в ЛМТ),
между буталото и дъното на цилиндъра остава т. нар.
вреден или мъртъв обем (вредно или мъртво пространство).
Работният процес на един бутален компресор се представя най-нагледно в координатна система, по абсцисата на която се нанася обемът на газа V, ограничен от
буталото, а по ординатната – абсолютното налягане.
В подходящ мащаб абсцисата показва и разстоянието
от ЛМТ до буталото. На фиг. 2 са показани последователността от процеси, които образуват един работен
цикъл. При движение на буталото от ДМТ към ЛМТ, в
началото на хода клапаните са затворени, обемът на
газа намалява и налягането нараства от p1 до p2. Това
е сгъстителният процес, който се изобразява с линията
1 - 2. Конкретният вид на линията зависи от интензивността на охлаждане и генерираната топлина при
сгъстяването. Когато налягането в цилиндъра достигне и надвиши с малко налягането p2 в ресивера, нагнетателният клапан се отваря и газът се нагнетява при
постоянно налягане. Този нагнетателен процес се изобразява с изобарата 2 - 3 и продължава до достигане на
края на нагнетателния ход в ЛМТ. При последващо дви-
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Фиг. 2.

жение от ЛМТ надясно започва смукателният ход, в началото на който
двата клапана отново са затворени
и протича процес на разширение на
обема газ, останал във вредното
пространство. Този разширителен
процес се изобразява с линията 3 - 4.
Налягането в цилиндъра се понижава
в сравнение със стойността p2 в
ресивера до налягането p1 на входа
на компресора. Когато налягането се
понижи малко под p1 смукателният
клапан се отваря и до края на хода се
извършва засмукване на газ при постоянно налягане. Смукателният
процес се изобразява с линията (изо-
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бара) 4 - 1. С това
завършва един работен цикъл на буталния компресор.
В общия случай,
сгъстителният процес при буталните
компресори е политропен, разположен
между линиите на
обратимия адиабатен (изоентропен)
процес и изотермичния процес, както е
показано на фиг. 3.
Площта под кривата на сгъстителния процес и ординатната ос е пропорционална на
работата за извършване на сгъстителния процес. Както се вижда, тя е
най-малка при изотермичния процес,
т. е. колкото по-добре се охлажда
газът в процеса на сгъстяване, толкова по-икономичен е процесът. Работният процес в компресорните
стъпала с интензивно вътрешно
охлаждане се доближава до изотермичен, а при напълно неохлаждаемо
стъпало – към адиабатен.
Политропният процес при идеален
газ може да се опише с израза: pVn=
const, в който n се изменя между 1,

Фиг. 3.

което отговаря на изотермичен процес и показателя на адиабатата k,
равен на 1.4 за въздух, при адиабатен
процес. Крайната температура T2 на
сгъстения газ може да се изчисли с
израза: T 2=T1 (p2 /p 1) (n-1)/n =T1ε (n-1)/n .
Мощността, необходима за сгъстителния процес е: Nc=p1Q((n-1)/n)(ε(n-1)/n
-1). За практически изчисления, мощността на вала на компресора се определя с израза: N = p1 .Q.ln(p2/p1)/
1000ηizηm, kW където налягането p1
е в Ра, а дебитът Q в m3/s. С ηiz е
означен т. нар. изотермен КПД, който и е в диапазона 0.65 ÷ 0.85, в зависимост от интензивността на охлаждането. Механичният КПД обикновено е в границите ηm = 0.8 ÷ 0.95.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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Уважаеми читатели, в настоящия брой на сп. Инженеринг ревю
публикуваме преглед, посветен на сервизно-ремонтната дейност на
предлаганите у нас металорежещи и металообработващи машини. В
следващите редове можете да прочетете коментари на изтъкнати
български специалисти по темата.
Без осигурен сервиз
един търговец
няма шанс за продажба
Пазарът на металорежещи машини у нас включва голямо разнообразие от модели и цени. Сред многообразието от предлагани машини, клиентът има трудната задача да избере най-подходящата за производствените си нужди и в същото време най-рентабилната машина. Понякога, притиснат от финансови ограничения, пропуска да направи обстоен анализ на цената като инвестиция за дълъг период на експлоатация.
В приложената таблица е илюстрирана методологията на пресмятане на стойността на единица продукция при сходни машини от различни
производители. Машините са с раз-
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лична доставна цена. От нея е видно,
че в действителност най-скъпата
машина произвежда най-евтино. В
същото време, предпродажбената й
стойност е най-висока. Параметрите, които имат пряко отношение към
сервиза, са годност на машината
през годините и разходи за поддръжка.
Например машините, които ние предлагаме, гарантират при добро стопанисване 95% използваемост, като
останалите 5% представляват времето за текущата поддръжка.
Обикновено запитването за оферта съдържа спецификация на машината, цена, срок на доставка и наличие
на сервиз. Всеки един доставчик на
машини е наясно, че без осигурен сервиз няма шанс за продажба. Сервизното обслужване включва не само обу-

чени сервизни инженери, но и възможност за бърза реакция при възникнал
проблем и бърза доставка на резервни части.
Ние като дилър на Okuma разчитаме на голям склад за резервни части
в Германия. В него се поддържат
наличности за всички модели, продавани в Европа. Доставката с куриер
е до 3 дни.

Ежедневната грижа за
машината е задължение на
персонала
В коментара си бих искала да спомена и отговорността на самия клиент към вече закупената от него
машина. Дилърът е длъжен да направи всичко възможно в експлоатацията на машината да няма престои и
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ва задължение на обслужващия персонал. Те би следвало да следят и
спазват периодите за смяна на маслата и филтрите, да почистват
стружките... Мисля, че би било полезно ръководствата за експлоатация
и поддръжка на машините да се отварят понякога.

Инж. Олимпия Стоянова,
Булмакметал

Сервизът отговаря
за работата на
системата: машина –
оператор – технология

прекъсванията на производствения
процес поради аварии да бъдат све-
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дени до минимум. Но все пак, ежедневната грижа за машината оста-

Известно правило е, че най-добра
е работещата машина, без дълги
престои, дори и за рутинно обслужване, с разбираема за клиента технология. Това се постига с добро следпродажбено обслужване, наричано у
нас сервизиране. Често погрешно се
разбира, че сервизът има за задача
да се грижи единствено за поправката на повредени машини. В буквален
превод сервиз означава услуга, т.е.
той е отговорен за правилното и
безпроблемно функциониране на цялата система машина – оператор –

май 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2010

71

Ï‡¯ËÌË
технология, т.е. осигурява обучение,
предоставя ноу-хау, извършва профилактични прегледи и ремонтни дейности.
Съществуват различни структури на сервизните организации – на
производители и на дилъри, централизирани и децентрализирани.
Върху добрата работа на една сервизна организация голям принос
оказва доброто планиране. За него
допринасят елементи на организацията като буферни складове с резервни части и сервизни договори
с клиентите.

Сервизни структури
на производителите
на машини
(централизирани сервизни организации). Всички производители на машини имат свой екип от техници налични по всяко време, за всички потребители на техните продукти.
Такава сервизна структура обикновено е централизирана и се отличава с много преимущества. Основните от тях са: високата квалификация на сервизния работник и
фактът, че той разполага с подкре-
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пата на целия екип на завода-производител, отстранявайки проблем
при клиент. На практика, подобна
организация е способна да ремонтира всяка своя машина, стига клиентът да може да изчака за свободен специалист и да е готов си плати.
Същевременно, подобни структури имат и своите недостатъци, рефлектиращи директно върху клиентите:
l Висока часова ставка, понякога
надхвърляща 90 EUR за 1 работен
час;
l Ограничен брой хора, отговарящи
за целия свят;
l Дълги разстояния, отнемащи време, за да се достигне до клиента;
l Скъпи разходи за път;
l Езикова и културна бариера, възпрепятстваща добрата комуникация.
Всяка организация, поддържаща
централизирана структура, изпитва
постоянен проблем с активните си
специалисти. Хората се изморяват
от непрекъснатите пътувания и
постоянното отсъствие от дома,
поради което често напускат или

подават молби за преместване на
„по-тихи“ позиции.

Паралелни сервизни
структури
(децентрализирани сервизни организации). За да помогнат на клиентите си, добрите инженерингови фирми поддържат свои сервизни структури, действащи паралелно и в тясно сътрудничество със сервизите
на производителите на машини.
Тези паралелни сервизни организации
трудно могат да имат за цел генериране на печалба за своя собственик, в най-добрия случай те успяват
да покрият разходите си. Но положителният ефект от тяхното
съществуване върху доверието на
клиентите, а следователно и върху
продажбите, е извънредно силен.
Ние от ГАЛИКА изповядваме
стратегията на паралелната децентрализирана сервизна организация.
От общо 200 служители в нашата
структура, 70 са пряко ангажирани
със сервизна дейност и следпродажбени услуги. Сервизните инженери в
паралелната децентрализирана сервизна организация на ГАЛИКА са ба-
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зирани по местоживеене в зони от
нашите пазари, с голяма концентрация на техника, за чието обслужване те са квалифицирани. Така всеки
от тях разполага с голям потенциал за приложение на своите умения
и възможност за непрекъсната практика, водещи до висока квалификация. Допълнително, всеки наш сервизен специалист два пъти годишно
посещава курсове в заводите на производителите на машини.
Целите на така изградената ни
структура са:
l Концентрация на сервизни специалисти в Централна и Източна Европа и ОНД;
l Приемливи сервизни цени;
l Добре обучени сервизни инженери
с дългогодишна практика и богат
опит;
l Квалификация на екипа, ориентирана към машините на нашите пазари
– нови и стари;
l Кратко време за реакция и бързи
ремонти;
l Помощ не само за ремонтирането,
а и в програмирането, обучението и
т.н.;
l Обслужване на роден език – дори
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при "внос" на специалист от друга
държава или организация, придружаващ местен инженер съдейства за
добрата комуникация с клиента.
l И не на последно място - синергичното ноу-хау на организациите, пренесено в мястото на сервизната
интервенция, изцяло в услуга на клиента.

Склад с резервни части
Фирма ГАЛИКА доставя резервни
части от/през централизиран буферен склад за компоненти, намиращ се
в Австрия. Преимуществата на
такава организация са безспорни при
детайли с дълго време за производство или доставка, или още повече
при стари машини, за които производителите са спрели да поддържат
резервни части. Тогава ние създаваме складов запас, за да задоволим
търсенето на пазарите, за които
отговаряме.

Сервизен договор
Застраховка срещу дългите престои на производственото оборудване е сервизният договор. Понякога
той се приема от потребителите

за ненужен разход. Това твърдение е
напълно правилно, когато машината
работи безпроблемно. При непредвидено спиране, обаче, собственикът
брои минутите до връщането на
машината в експлоатация, остойностени със загубите, които всяка от
тях му носи. Съпоставено с цената
на сервизния договор, тази сума е
поне с порядък по-висока.
Сервизните договори с фирма ГАЛИКА осигуряват на клиентите ни
кратко време до пристигане на квалифициран специалист на място и
налични резервни части на склад.
При сключване на сервизен договор,
ние можем да планираме и организираме:
l Възможно най-близо намиращ се
сервизен специалист с необходимия
профил;
l Редовни курсове за квалификация,
съгласно оборудването на клиента;
l Постоянно наличие на склад на найрисковите резервни части;
l Рутинна профилактика, почти
напълно елиминираща вероятността
от откази на оборудването.

Георги Владимиров,
Галика
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Отговорност
на сервиза е да използва
качествени компоненти
Гледната ни точка е на доставчик на машиностроителни компоненти за OEM/OES производителите в
България. Високата себестойност на
компонентите принуждава производителите да преотстъпват изработката на основни възли от крайното изделие на подизпълнител. Разпространена практика е и да се залага на готови компоненти, достъпни на пазара, с което се улеснява сервизирането на машините в региона,
в който машината се експлоатира.
Производителите не залагат на
уникални дизайнерски решения, които могат да спрат работния процес за неопределен период от време. Известно е, че при използването на нетипизирани и неунифицирани изделия, често единственото
решение е дефектирал детайл да се
реставрира, поради липсата на нов.
Разбира се, отговорност на сервиза и собственика на машината е
дали да отремонтира с качествен
и надежден компонент с доказан
произход или да заложи на компонент „на килограм“.

Не се залага на надеждност
в дългосрочен план
До момента сме работили по няколко ретрофита и не мисля, че се
залага надеждност в много дългосрочен план. Надявам се колегите, занимаващи се със сервизно-ремонтна
дейност да обръщат повече внимание на превантивното поддържане
на машините, за които отговарят,
а не да чакат отказ. Както сменят
маслото на личния си автомобил по
инструкциите на производителя,
така би следвало да спазват стриктно инструкцията за поддръжка на
машината, защото всяко спиране
води до сериозни загуби за собственика.

Инж. Красен Милев,
търговски мениджър
в IOW Bulgaria

Фирмите
с авторитет държат
на качествения сервиз
Организацията на сервизната
дейност – гаранционен и извънгаранционен сервиз, трябва да бъде основ-
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но изискване при решението за закупуване на инвестиционно оборудване. Това е един двустранен процес между продавач и купувач, който в момента у нас се изгражда и
възпитава. Наличието на сервиз би
трябвало да е аргументът, който
да определи окончателното решение за покупка. Фирмите, които
държат на своето име, по един или
друг начин (директно или индиректно) са решили проблема със сервиза
– специалисти, резервни и бързоизносващи се части на склад за вече
доставени машини. Ако това не е
посочено в офертата на продавача,
то купувачът трябва да го изиска
преди вземане на решение и задължително да го заложи като условие
в договора за доставка.
Като представител на фирми за
машини и компоненти за машини, бих
искала да споделя моето мнение за
проблемите, които стоят пред нас и
считам, че са често срещани.

Сервизът спестява много
загуби
Покупка на ново оборудване – обичайно в офертата като отделна
позиция се посочва цена за обучение
на персонал за обслужване и сервиз
– сума, която не е за пренебрегване
и в някои случаи може да надхвърли
10% от стойността на проекта, но
спестява много загуби, които биха
настъпили поради престой на скъпоструващо високопроизводително
оборудване. Дори възникналият проблем да е извън компетенцията на
обслужващия персонал, то те биха
могли да направят точна диагностика, за да може доставчикът да
реагира своевременно и адекватно
– понякога се губи повече време за
идентифициране на проблема, отколкото за отстраняването му.
Наред с това трудовите договори
на обучените специалисти трябва
да бъдат обвързани със съответни
задължения - водене на сервизни
дневници, съхранение на документацията, срокове на предизвестие при
напускане, обучение на заместник и
др. По този начин купувачът следва
да е сигурен в инвестицията, която
е направил в обучението на обслужващия персонал. За съжаление, често срещано явление е обученият
специалист да промени драстично
изискванията си към работодателя.

Все повече фирми предлагат разширена гаранция и обслужване, както и
модули за дистанционна диагностика, което, естествено, струва пари
и е въпрос на анализ на собствените възможности и натовареност на
машините, за да се вземе решение,
като несъмнено най-добрият момент е това да стане при подписването на договора за доставка.

Сервизирането
на машини втора ръка
е много трудно
Покупка на машини втора ръка –
компромисно решение за започване
на ново производство и проверка на
пазара, преди да се направят сериозни инвестиции. Много изгодната
покупка в повечето случаи се превръща в загуба – машините не могат да бъдат пуснати с месеци,
дори години – липсва каквато и да е
било документация – пневматични,
хидравлични, електрически схеми,
спецификации на бързоизносващи се
части – лагери, ремъци, уплътнения,
гарнитури и др. Когато на машините е извършен козметичен ремонт,
табелите със схеми са боядисани
или свалени. В други случаи старите машини не отговарят на нормите на безопасност и без да бъдат
модернизирани, не могат да бъдат
пуснати в действие. Дори когато
съответната фирма-производител
има представителство и сервиз в
България, местните специалисти
невинаги могат да поемат сервиза
на машината - освен ако това не е
изрично договорено предварително.
Причината е, че при по-стари машини те не разполагат с документация, опит и необходимото оборудване. Това е една възможност за производителите на машини у нас да
се включат в оживяването, ремонта и модернизацията на машините
втора ръка. Съществува и опцията
машината да бъде ремонтирана в
оторизиран сервиз на фирмата-производител. Това в момента е по-скоро изключение, отколкото правило
и в този случай важат условията за
сервиз на нови машини.

Да се оцени състоянието и
натовареността на
машинния парк
В условията на икономическа криза, когато инвестициите са ограни-
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чени и непрекъснато се акцентира
върху икономии, е много добре да се
използва времето на специалистите
за оценка на състоянието и натовареността на машинния парк, тесни
места при производството, обем на
наличната документация, специфициране на части, намиране на доставчици, проучване на пазара, за да могат спокойно да се посрещнат бъдещи поръчки и по-големи натоварвания на машините. Свидетел съм как
фирми не могат да изпълнят в срок
задълженията си по дългоочаквани
договори поради авария в оборудване, което са смятали за работещо.
Едновременно с това могат и
трябва да се проучат най-новите
технологии, спокойно да се анализират техническите и търговските
условия и да се направи план за бъдещи инвестиции с цел повишаване
конкурентността на произвежданите изделия. Искам да обърна внимание, че сега е моментът да се придобие изгодно ново оборудване - на
добра цена и при относително къси
срокове на доставка.

Инж. Здравка Дабижева,
управител на ЛД
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Пазарът все повече
ще се влияе от
договарянето на
сервизните условия
Добре известно е, че сервизните
услуги имат два периода, гаранционен и извънгаранционен. Повечето
от фирмите предлагат едногодишна гаранция на механиката и двугодишна гаранция на CNC управлението. Обикновено, обвързването с извънгаранционно обслужване е въпрос
на допълнително договаряне. Често
корпоративните клиенти разполагат със собствени сервизни групи за
ремонтни дейности.
От друга страна, сервизната дейност изисква висококвалифицирани
кадри, които не всички ползватели
на металорежещи машини могат да
си позволят да поддържат целогодишно. Поради това има оформена
пазарна ниша за фирми, занимаващи
се с обслужване на клиенти, ползващи металорежещи машини без собствена сервизна група за извънгаранционна поддръжка.
Потребителите на металорежещи машини все повече се ориентират
към закупуване на машини от фирми,

разполагащи със сервиз за гаранционно и извънгаранционно обслужване,
поради трудностите на договаряне
на сервизните условия, след закупуването на нова техника и изтичането
на гаранционния период.
Пазарът на металорежещи машини все повече ще се влияе от договарянето на сервизните условия за
машините, които се предлагат, особено в извънгаранционния период.
Цената на изработваните изделия
на нови машини е по-конкурентна от
цената на същите изделия, изработвани на стари машини. Причината е,
че сервизното обслужване в експлоатационния период на много откази
на употребяваните машини е поскъпо. А това е основният мотив за
закупуване на ново оборудване.

Инж. Ваня Тарлева,
Милко - Асеновград

Обезпечаването
на собствен сервиз
е най-добрата форма
на сервизиране
Бързият и компетентен сервиз е
сериозно предимство в една конку-
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рентна среда. Затова в РАИС сме
развили всички форми на сервизна
дейност – собствен сервиз, при поголеми разстояния – договор с
външна фирма за сервиз или с дистрибутор на произвежданите от нас
металорежещи машини, който поема сервиза.
Всяка продажба на наша машина
е обезпечена с пуск и обучение,
включени в цената на оборудването, и консултиране, било то от
гледна точка на програмиране или
технология. Нашето предимство,
освен качеството на машините,
се състои и във факта, че сме единствените, които произвеждат машините в България, т.е. разполагаме и с налични резервни части тук,
така че не се губи време за доставката им от други страни. Продукцията ни отговаря на всички
изисквания и РАИС се класира успешно като доставчик по оперативна програма „Конкурентоспособност“.
Държа да отбележа, че всички
машини с марката РАИС са конструирани от нашия инженерен екип и в
този смисъл познаваме най-добре
машините, за които осигуряваме
сервиз.
По наша преценка обезпечаването
на собствен сервиз е най-добрата
форма на сервизиране. По принцип,
спазваме правилото да продаваме
там, където можем да осигурим сервиз – в Турция, Гърция, Македония,
Русия, Италия. В противен случай
всеки производител може да навреди на името си, защото ако клиентът има проблем с машината и
няма сервиз, това ще злепостави
производителя, ще му създаде негативен имидж.

Продажбата
на машини
е възможност за
дългосрочни контакти
Не гледаме добре на единични продажби в дадена страна и не се стремим към това, тъй като в утрешния
ден купувачът може да не се справи
да работи на дадена машина и никога няма да обвини себе си, а производителя. Затова избягваме единични
продажби и търсим да обезпечим сигурността.
На продажбата на машина вина-
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ги сме гледали не просто като на
сделка, а като на възможност за
дългосрочни бизнес контакти. А
тази възможност идва, когато се
предлага качество, бързина и сигурност, затова няма спор, че производството и реализацията на металорежещи машини е немислимо без
добре организирана сервизна дейност.
Освен собствен сервиз, използваме и другите форми на организация
на сервизната дейност. За Русия,
например, сме сключили договор с
дистрибутор, който осигурява сервиза. Това, разбира се, не изключва
възможността наши специалисти
да окажат съдействие при необходимост на място. В районите, където реализираме голям брой продажби, търсим да осигурим задължително и местен сервиз. Така работим, например, в района на Варна.
Това гарантира на клиентите ни
сигурност и бързина в обслужването.

Нишан Бъздигян,
управител на РАИС Пазарджик

Водещите фирми
държат
на качествен
и компетентен сервиз
Сервизът на реализираните от
нас машини в България се извършва
от българска фирма, с която имаме споразумение за поддръжка на
обработващи центрове Хермле.
Времето, за което можем да реагираме и да доставим резервна
част, е 24 часа. Това е така, защото над 80% от частите за машините ни се произвеждат директно в базата на Машиненфабрик
Бертолд Хермле в гр. Госхайм, Германия, и компанията поддържа
всички части на склад.
Освен това, техниците ни са много добре оборудвани с инструменти
за диагностика и ремонт, а също и с
набор от стандартни резервни части. Благодарение на всички изброени
условия, можем да постигнем найкратко време за реакция.
Ние държим особено много на качествения и компетентен сервиз и
в тази връзка достъп до сервизноремонтни дейности на обработва-

щи центрове Хермле имат само обучени и сертифицирани от нас техници.
Търговското представителство
на Машиненфабрик Бертолд Хермле
съществува в България от началото
на 2007 г. За да може да сме близо до
нашите клиенти, фирмата ни има
децентрализиран сервиз.

Инж. Георги Цанков,
мениджър продажби в ТП
Машиненфабрик Бертолд
Хермле

Сервизната дейност
на машините
с ЦПУ е от огромно
значение
В края на 70-те и началото на 80те години на миналия век в България
се наблюдава определен ръст в проектирането и производството на
металообработващи машини. Успоредно с това започва и производството на машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ). Във връзка
с това FANUC Япония, световен лидер в производството на ЦПУ, навлиза на нашия пазар. За да осигури необходимия сервиз, резервни части и
техническа помощ през 1980 г.,
FANUC открива в София своя първи
регионален офис за Източна Европа.
От този момент всички клиенти на
FANUC в България получават гаранционен, извънгаранционен сервиз,
резервни части и технически консултации в най-кратки срокове. Учредената фирма FANUC CNC Bulgaria Ltd.
разполага с висококвалифицирани сервизни инженери, които преминават
регулярни курсове за обучение в специализираните центрове на FANUC
в Япония и Европа.
Машините с ЦПУ са основа на
високотехнологичните производства, поради което организацията
на сервизната им дейност е от огромно значение. Всеки продължителен престой на тези високопроизводителни машини често пъти
може да окаже тежки последици
върху производствения процес. Ето
защо FANUC обръща голямо внимание на сервиза и веднага с навлизането на негови изделия в нов регион организира собствена сервизна
мрежа за обслужване на клиентите
си. Връзката между сервизната
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фирма и крайните клиенти е от
голямо значение. Базата данни за
машините, която всяка фирма на
FANUC поддържа на основата на
тази връзка, помага за бързото
отстраняване на авариите по ЦПУ.
Чрез тази информация се поддържа
и регионален склад с необходимите
резервни части.

Отреагираме
на повреда в рамките
на 24 часа
При постъпила заявка за сервиз
с уточнени параметри на повредата, в рамките на 24 часа наш сервизен инженер със съответните резервни части посещава клиента за
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отстраняване на проблема.
Всички ЦПУ-та, инсталирани в
региона (България, Румъния, Гърция,
Сърбия и Македония) по време на гаранция (24 месеца) се обслужват
напълно безплатно. В това се
включва стойността на необходимите резервните части, сервизът
и разходите по транспорт.
При отсъствието на договор за
гаранция при първо инсталиране,
съответният дилър или краен клиент може да закупи такъв от
FANUC CNC Bulgaria. След изтичане
на гаранционния срок се предлагат
и сервизни договори за извънгаранционна поддръжка. Всички наши клиенти с договори се обслужват с

предимство.
FANUC гарантира доставката на
резервни части за всички свои изделия в рамките на 25 години от тяхното производство. Това дава увереност на клиентите ни за дългосрочна и сигурна експлоатация на металообработващите машини, окомплектовани с ЦПУ FANUC. Вече 30
години FANUC CNC Bulgaria извършва
сервизна дейност в България и региона. Този факт красноречиво говори,
че FANUC e наложена търговска марка в нашата държава и неговите
продукти са приети от клиентите
ни.

Инж. Йордан Тодоров,
управител на FANUC CNC
Bulgaria
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ OMRON PLC ‚ ÒÛ¯ÂÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡
- Â‰Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ ËÌÓ‚‡ˆËˇ Ì‡ √≈Ã¿Ã≈ —
√≈Ã¿Ã≈ — ·Â Ô˙‚‡Ú‡ ÙËÏ‡ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÔËÎÓÊË ÏÓ‰ÂÌÓ
PLC ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÛ¯ËÎÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡ Ë Ó˘Â ÔÂÁ
ÔÂËÓ‰‡ 1992-93 „. ÔÛÒÌ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ 26 ÒÛ¯ËÎÌË Í‡ÏÂË ‚ "¡”À≈—" - ¡Û„‡Ò. “ÂÁË Í‡ÏÂË ÒÛ¯‡ı‡
‰˙·Ó‚Ë Ô‡ÍÂÚËÌË ÔË ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÔÓˆÂÒ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ 23-25 ‰ÌË.
“ÓÁË ÔÓÂÍÚ ·Â Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‰‚‡ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ (“»ÃŒ - —ÓÙËˇ Ë ¬À“»—ÓÙËˇ Ò ÔËÌÓÒ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡
ÒÛ¯ÂÌÂ) Ë Ì‡ √≈Ã¿Ã≈ — ÓÚ ‰Û„‡,
ÍÓˇÚÓ ‡Á‡·ÓÚË ÍÓÏÔ˛Ú˙ËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÒÓÙÚÛÂ‡. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ·Â ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡ÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
ÒÛ¯ËÎÌË Í‡ÏÂË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ
Ó„‡ÌË, Í‡ÚÓ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ (0.1 „‡‰ÛÒ‡) ÒÂ „‡‡ÌÚË‡¯Â ÓÚ ˆËÙÓ‚Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Â„ÛÎ‡ÚÓË E5AX
Ì‡ OMRON. Œ·˘Ó 52 Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ ·ˇı‡ Ò‚˙Á‡ÌË ‚ ÏÂÊ‡ Ë ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ ·ˇı‡ ÔÓ‰ SCADA ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÔÂÁ OMRON —200Õ PLC, ÔËÚÂÊ‡‚‡˘ —–U 31 Ë 3 ·. ÔÓˆÂÒÓÌË ÏÓ‰ÛÎË, ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË Ì‡ BASIC.
≈‰ËÌËˇÚ ÓÚ Úˇı ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Á‡ ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ·˙Î„‡ÒÍË ‰˙‚ÂÒÌË ‚Ë‰Ó‚Â ‡Á‰ÂÎÂÌË ÔÓ
‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë ÚËÔ ÂÊËÏË (ÏÂÍ, ÌÓÏ‡ÚË‚ÂÌ, Ú‚˙‰ Ë
ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ). ¬ÚÓËˇÚ ÍÓÏÛÌËÍË‡ Ò
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓË Ë ‚Ó‰Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÂÊËÏË. “ÂÚËˇÚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ SCADA Á‡ ÒÂÌÁÓÌËˇ ÚÂÏËÌ‡Î. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ú‡ÁË ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ Á‡ Ì‡‰„‡Ê‰‡ÌÂ Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ Ë ı‡‰ÛÂ Á‡
on-line ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡. œÂÁ 1997 √≈Ã¿Ã≈ — ·Â¯Â ÔÛÒÌ‡Î‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ó·˘Ó 32 ÒÛ¯ËÎÌË Á‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡
Ë ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ 4 Ô‡ËÎÌË Á‡ ‰˙‚ÂÌ
Ï‡ÚÂË‡Î ËÁ„‡‰ÂÌË Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡
Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓÒÚ
Ë ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ Ò ˆÂÌÚ‡ÎËÁË‡Ì‡
SCADA ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
— ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡ Ú‡ÁË
„Ó‰ËÌ‡ Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ËÁË‡ÌÓ ÛÔ‡‚-
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ÎÂÌËÂ Ì‡ 2 ÒÛ¯ËÎÌË Í‡ÏÂË Ò ÌËÒÍÓ·˛‰ÊÂÚÌÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ, √≈Ã¿Ã≈ — Á‡ÒÚ‡Ì‡ ÔÂ‰ ‰ËÎÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÌÓ‚‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ò ÌÓ‚ ı‡‰ÛÂ Ë
ÌÓ‚ ÒÓÙÚÛÂ ÔË ÚÓ‚‡ Ò ‰Ó·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÌÓ‚Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡¯Â
ÙÓÒË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ‚˙‚
‚ÂÏÂ‚Ë ÔÎ‡Ì ÔÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÍÎËÂÌÚ˙Ú ·Â ÔÓ‰ Ì‡ÚËÒÍ‡ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡
ÔÓ˙˜Í‡. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú Ì‡
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·Â Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ò Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌÓÚÓ Ë ˆÂÌÓ‚Ó Ì‡È-ËÁ„Ó‰ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ô‡ÎËÚ‡ Ì‡
OMRON ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ˆÂÌÓ‚Ó ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÒÓÙÚÛÂ ÓÚ ‰Û„‡. “‡Í‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡Ú‡
Á‡‰‡˜‡ ËÁËÒÍ‚‡¯Â ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌÂ
Ì‡ ˆÂÌËÚÂ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË
Ì‡ ÓÙÂÚ‡Ú‡ Ë ÚÓ‚‡ ·Â ËÁ‚˙¯ÂÌÓ
ÒÎÂ‰ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ. œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌËˇÚ ËÁ·Ó Ì‡
ÚÂÏËÌ‡Î‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓË ·Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò Ó·ÂÏ‡ Ì‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ (5
ËÌ˜Ó‚ ˆ‚ÂÚÂÌ ÚÂÏËÌ‡Î) Ë ˆËÙÓ‚Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÌÚÓÎÂË Á‡
Ô‡ÌÂÎÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ò ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÏÓÚÓ‚ÂÌÚËÎË. «‡ ÒÎÛ˜‡ˇ
ŒMRON ÔÂ‰Î‡„‡ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ı‡‰ÛÂ‡:

1. Вариант със сензорен
терминал NS5
œË ÚÓÁË ‚‡Ë‡ÌÚ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ò‡
ÔËÎÓÊËÏË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Â„ÛÎ‡ÚÓË ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ E5ER Ò ‚„‡‰ÂÌ‡
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ RS485 Ë ·Ó„‡Ú Ì‡·Ó
ÓÚ ‡Î‡ÏÂÌË Ë ÍÓÌÚÓÎÌË ËÁıÓ‰Ë.
»Á·Ó˙Ú ËÏ ÒÂ Ó·ÛÒÎˇ‚‡ ÓÚ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ „ÓÚÓ‚Ë ·Ë·ÎËÓÚÂÍË Ò
‚„‡‰ÂÌË Smart Active Parts (SAP) Ë
Ï‡ÍÓÒ ÙÛÌÍˆËË, ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌË ÓÚ
ÚÂÏËÌ‡Î‡ Á‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Â„ÛÎ‡ÚÓË. »ÏÂÌÌÓ Ú‡ÁË
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡Î‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡
‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË Ë ÔËÒ‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÚÓÍÓÎË. ¬‡ÊÌÓÚÓ

Á‡ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â, ˜Â ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ë Á‡ÔËÒ˙Ú Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚÓÎÂ‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓË ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ÚÂÏËÌ‡Î‡
(ÙË„.1).

2. Вариант със сензорен
терминал NQ5
œË ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Ò ÔÓ-Â‚ÚËÌËˇ
ÚÂÏËÌ‡Î NQ5, ÌˇÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Smart Active Parts
(SAP) Ë Ï‡ÍÓÒ ÙÛÌÍˆËË. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÏÓ‰ÛÎ Í˙Ï ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ PLC-ÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò ÔËÒ‡ÌÂ Ì‡
ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ (ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË
ÔÓÚÓÍÓÎË). ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ë Á‡ÔËÒ˙Ú Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚÓÎÂ‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ
Â„ÛÎ‡ÚÓË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ, ‡ ÚÂÏËÌ‡Î˙Ú ÒÎÛÊË Ò‡ÏÓ
Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. ÕÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÌËÚÂ
ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÙÛÌÍˆËË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ E5ER
Â„ÛÎ‡ÚÓËÚÂ ÓÚ ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ ‚‡Ë‡ÌÚ ÚÛÍ ‰‡ ÒÂ Á‡ÏÂÌˇÚ Ò ÔÓ-Â‚ÚËÌËÚÂ ≈5≈ . “Â Ó·‡˜Â ÌˇÏ‡Ú ‚„‡‰ÂÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ËÁËÒÍ‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË
ÔÎ‡ÚÍË.

3. Избор на PLC
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÍËÚÂËÈ ‚ ËÁ·Ó‡ Ì‡
PLC ·Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË ÒË„Ì‡ÎË Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚ÂÎË˜ËÌ‡Ú‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡. “ˇ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂÚÓ Ë ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
ˆÂÎ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÔÓˆÂÒ. œÂÙÂÍÚÂÌ
ÍÓÌÚÓÎÂ Ò ·˙ÁË ‚ıÓ‰Ó‚Â Â ÚËÔ˙Ú
CJ1M-CPU21. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â - ÚÓÈ
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
ËÏ‡ Ù˙ÏÛÂÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ˜ÂÚÂÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡, ËÏ‡
·Ó„‡ÚË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚË Ë ÏÓÊÂ
‰‡ ÍÓÏÛÌËÍË‡ Ò ÚÂÏËÌ‡ÎËÚÂ ÓÚ
‚‡Ë‡ÌÚË 1 Ë 2.
œË Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡
ı‡‰ÛÂ‡ Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË
‚Â‰Ì‡„‡ ÒÂ ÙÓÏË‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ˆÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 2000 ≈uro ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Ò NQ5. ¬ÚÓËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ Ó·‡˜Â ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÒÚÍË ÚÛ‰. «‡ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ, ÍÓÈÚÓ ÒÚ‡ÚË‡ Ú‡ÁË
Á‡‰‡˜‡ ÓÚ ÌÛÎÂ‚‡ ÔÓÁËˆËˇ, ÔÓ Ì‡¯‡
ÓˆÂÌÍ‡ ‚‡Ë‡ÌÚ 1 ˘Â ·˙‰Â ÔÓ-Â‚ÚËÌËˇÚ Á‡‡‰Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ·Ë·ÎËÓÚÂ˜ÌË ÙÛÌÍˆËË Ë SAP Ì‡ NS5. ¬
Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯Ë
‰ËÎÂÏ‡Ú‡: ÔÓ-ÒÍ˙Ô‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ò ÔÓÏ‡ÎÍÓ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÚÛ‰ Ë ‚ÂÏÂ Á‡
‡Á‚ÓÈ ËÎË ÔÓ-Â‚ÚËÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ò ÔÓ‚Â˜Â ‡ÁıÓ‰Ë.

–‡Á˜ËÚ‡ÈÍË Ì‡ ÓÔËÚ‡ Ë ÌÓÛ-ı‡ÛÚÓ Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ Á‡‰‡˜Ë
‚ √≈Ã¿Ã≈ —, ËÁ·Ó˙Ú ·Â¯Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Ò NQ5
ÚÂÏËÌ‡Î. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÒÓÙÚÛÂ˙Ú ·Â Ì‡ÎË˜ÂÌ Ï‡Í‡ ÏÌÓ„Ó Ó·ÂÏËÒÚ Ë Ò ÒÌÓ‚Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ„Ó Ì‡
BASIC, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÌÛÊÌËˇÚ ÌÓ‚
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÙÚÛÂ ·Â ‚Ò˙˘ÌÓÒÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ‚Â˜Â Â¯‡‚‡ÌË ÔÓ‰Ó·ÌË Á‡‰‡˜Ë. ¬ ÒÎÛ˜‡ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓ-Â‚ÚËÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ËÌ‡˜Â ÔÓ-ÒÍ˙ÔËˇ ÒÓÙÚÛÂ ËÁ·‡
ı‡‰ÛÂ ‚‡Ë‡ÌÚ 2 (ÙË„.2).

4. Приложният софтуер
—ÓÙÚÛÂ˙Ú Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÛ¯ËÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ ‚
‰‚Â ˜‡ÒÚË: ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
(PLC Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓË) Ë ÒÓÙÚÛÂ Á‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ (ÒÂÌÁÓÂÌ ÚÂÏËÌ‡Î).
–ÂÊËÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂÚÓ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú ‚ ·‡ÁË ‰‡ÌË, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË ÔÓ ‰˙‚ÂÒÌË ‚Ë‰Ó‚Â, ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡
Ë ÚËÔ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ë "Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡" Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡.
—ÓÙÚÛÂ˙Ú Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
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Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ
ÏÂı‡ÌËÁÏË
(ÍÎ‡ÔË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ‚ÂÌÚËÎË Ë
‰.) ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‡‰‡‰ÂÌËˇ
‡Î„ÓËÚ˙Ï Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÔÓÚÓÍÓÎË, ˜ÂÁ
ÍÓËÚÓ ÍÓÌÚÓÎÂ˙Ú Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓË Ó·ÏÂÌˇÚ
‰‡ÌÌË ÔÓ ÏÂÊ‰Û
ÒË. œËÌˆËÔ˙Ú Â Ò
Â‰ËÌ ÍÓÌÚÓÎÂ ‰‡
ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰‚ÂÚÂ ÒÛ¯ËÎÌË, ÌÓ
ÚÂ ‰‡ ËÏ‡Ú Ë ‡‚ÚÓÌÓÏÂÌ ÂÊËÏ.
¬˙‚ ‚ÒÂÍË ÏÓÏÂÌÚ ÓÚ ‚ÂÏÂ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒÔË‡Ú ËÎË ÔÛÒÍ‡Ú ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Â‰Ì‡ ÓÚ ‰Û„‡, ‡·ÓÚÂÈÍË
ÔÓ‰ Â‰ËÌÂÌ ÒÓÙÚÛÂ, ÌÓ ‰‡ ÏÓ„‡Ú Ë
‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ˙˜ÂÌ ÂÊËÏ ÔË ËÁÍÎ˛˜ÂÌË ÓÚ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò PLC-ÚÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Â„ÛÎ‡ÚÓË.
—ÓÙÚÛÂ˙Ú Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Â
‡Á‰ÂÎÂÌ Ì‡ 11 ÂÍ‡Ì‡ - Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Ô‡‡ÏÂÚË‡ÌÂ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ (ÙË„. 3). ŒÒÓ·ÂÌÓ
Ô‡ÍÚË˜ÂÌ Á‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Â 10 ˜‡ÒÓ‚Ëˇ Á‡ÔËÒ Ì‡ ‡ÁÎËÍË ÏÂÊ‰Û Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ Ë ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Á‡ "ÒÛıËˇ Ë ÏÓÍËˇ" ÚÂÏÓÏÂÚ˙ Ì‡ ‰‚ÂÚÂ Í‡ÏÂË, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ ‚ „‡ÙË˜ÂÌ ‚Ë‰ Ò ·‡„‡Ù Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÏÛ ˜ËÒÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
„‡ÙË˜ÌËˇ Á‡ÔËÒ Ì‡ ‰‡ÌÌË (LOG) Á‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ‰‚ÂÚÂ Í‡ÏÂË
ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ‡ıË‚ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Á‡ÔËÒ Ì‡ ÔÒËıÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‡ÁÎËÍË
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÒÛ¯ËÎÂÌ ÔÓˆÂÒ. œÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ Â
Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ‚ÂÏÂ‚Ëˇ ËÌÚÂ‚‡Î Ì‡ ÔÓÍ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ÚÂÁË Á‡ÔËÒË. –‡Á·Ë‡
ÒÂ, ÌÂ ÎËÔÒ‚‡Ú Ë ‰Û„Ë ‚‡ÊÌË ÂÍ‡ÌË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‡Î‡ÏÂÌ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌËˇ ÊÛÌ‡Î Á‡
‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ‡‚‡ËË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Ò‚Âˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ‡ Ë Í‡ÎÂÌ‰‡‡ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡Î‡ Ë ‰.

‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰˙‚ÂÒËÌ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Í‡ÚÓ
ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰˙‚ÂÒÌËÚÂ ÔÓ·Ë.
◊ÂÁ ÙÛÌÍˆËËÚÂ ‡‚ÚÓÚ˛ÌËÌ„ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ Â„ÛÎ‡ÚÓË ·ˇı‡
ÒÌÂÚË ÓÔÚËÏ‡ÎÌËÚÂ œ»ƒ Ô‡‡ÏÂÚË Ë ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ·Â Ì‡ÒÚÓÂÌ‡
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ "Á‡Â‰ÂÌ‡ Ò ‰˙‚ÂÒËÌ‡ ÒÛ¯ËÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡". ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Í‡ÚÍËˇ ÒÓÍ Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ˆÂÎË ·ˇı‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ë ÔÂ‰‡‰ÓıÏÂ Ì‡ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ Â‰ÌÓ ÏÓ‰ÂÌÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ı‡‰ÛÂ Ë ÒÓÙÚÛÂ, Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÂÙÂÍÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÌÓ Ë Á‡ Â‰Ì‡ Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌ‡ ‰ËÒÔÂ˜ÂËÁ‡ˆËˇ Ò ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ‡ıË‚Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÒÛ¯ÂÌÂ.

Георги Генчев
Президент на ГЕМАМЕКС

5. Заключение
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ 2 ÏÂÒÂˆ‡ √≈Ã¿Ã≈ — ËÁ‡·ÓÚË ÂÎ. ¯Í‡Ù‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚ÂÚÂ Í‡ÏÂË (ÙË„. 4)
Ë ‡Á‡·ÓÚË ÔËÎÓÊÌËˇ ÒÓÙÚÛÂ.
“ÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Â‡ÎÂÌ ÒÛ¯ËÎÂÌ ÔÓˆÂÒ, ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ·ˇı‡
ÔÂˆËÁË‡ÌË Ú‡·ÎËˆËÚÂ Á‡ ÔÂÓ·-

София, ул. Лозенец 4
тел./факс: 02/963 11 44
963 11 41, 963 17 28
www.gemamex.com
83

ÒË„ÛÌÓÒÚ

œÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË
Ë „‡ÁÓÂ„ÛÎË‡˘Ë
ÔÛÌÍÚÓ‚Â
ПСТН за помпени станции, компресори и газорегулиращи пунктове
за леснозапалими и горими течности

—

˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓÏÔÂÒÓË Ë
„‡ÁÓÂ„ÛÎË‡˘Ë ÔÛÌÍÚÓ‚Â Á‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë „ÓËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË. «‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡ ‡ÏÍ‡ Â ‰ÂÙËÌË‡Ì‡ ‚
Õ‡Â‰·‡ π2 ìœÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌË
ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÌÓÏËî.
ÕÓÏ‡ÚË‚ÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Â ‚ ÒËÎ‡
ÓÚ ‰‡ÎÂ˜Ì‡Ú‡ ‚Â˜Â 1987 „., ÌÓ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Â ËÁÏÂÌÂÌ ÔÂÁ 1994 „.
Õ‡Â‰·‡ π2 Â ËÁ‰‡‰ÂÌ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 201, ‡Î. 1 Ë 3 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Ì‡
ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓÚÓ Ë ÒÂÎË˘ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ˘Â Ó·˙ÌÂÏ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Á‡ÎÂ„Ì‡ÎËÚÂ ‚ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ Á‡Òˇ„‡Ú ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË,
ÍÓÏÔÂÒÓË Ë „‡ÁÓÂ„ÛÎË‡˘Ë ÔÛÌÍÚÓ‚Â Á‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë „ÓËÏË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË.

Помпени станции за
леснозапалими и горими
течности
¬ ˜Î. 82 ÓÚ ˆËÚË‡Ì‡Ú‡ Õ‡Â‰·‡ π 2, „Î‡‚‡ ìŒ·ÂÍÚË Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂî, ‡Á‰ÂÎ IV
Ò‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌË ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Á‡
ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë „ÓËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË. —Â‰ Úˇı Â ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ËÏ
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ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË
Ò„‡‰Ë ÓÚ I Ë II ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ ‚ Â‰ÌÓÂÚ‡ÊÌË
Ò„‡‰Ë Ë Ì‡‚ÂÒË ÓÚ ÌÂ„ÓËÏË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ·ÂÁ ‰‡ ËÏ‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ.
ÕÓÏËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ë ÔËÒÚÓˇ‚‡ÌÂ ËÎË ‚ÒÚÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ê ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë ÓÚ I Ë II ÒÚÂÔÂÌ
Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. “Â ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú Ë Í˙Ï Í‡ÎÍ‡ÌÌËÚÂ ÒÚÂÌË Ì‡
ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË (Ò „‡ÌËˆ‡ Ì‡
ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 2
˜‡Ò‡ Ë 30 ÏËÌ.) ‰‡ ÒÂ ÔËÒÚÓˇ‚‡Ú
‚˙Á‰Û¯ÌË Ë ‡ÏÓÌˇ˜ÌË ÍÓÏÔÂÒÓÌË ÒÚ‡ÌˆËË; Ú‡ÙÓÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË Ò
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰Ó 10 ÍV Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ë ÍÓÌÚÓÎÌË ÔË·ÓË.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÌÂ ÒÂ ‡ÁÂ¯‡‚‡ ‚ÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÎË ÔËÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍË ÔÓÏÔÂÌË
ÒÚ‡ÌˆËË, Í‡ÍÚÓ Ë Ú‡ÍË‚‡ Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚Â ÓÚ I Í‡ÚÂ„ÓËˇ. ƒÓÔÛÒÚËÏÓ Â
Ó·‡˜Â ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÓÚÍËÚË ÔÎÓ˘‡‰ÍË.
œÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÓÚÍËÚÓ
Ò ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰‚Â ÔÓÏÔË ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú
Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. œÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÒÂ
ÔÓÂÍÚË‡Ú ÓÚ ÌÂ„ÓËÏË ÌÂÔÓÒÏÛÍ‚‡˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, Í‡ÚÓ ÔÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËËÚÂ Á‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ Ë ËÒÍÓÌÂÓ·‡ÁÛ‚‡˘Ë.

Проектиране на помпени
станции
œÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ (ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇÚ‡)
Ì‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ÌÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ
90 m. “Ó‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ·‡ÁË‡ÌÓ Ì‡
˜Î. 88, ÓÚ Õ‡Â‰·‡ π2. ¬ ÌÂ„Ó ÒÂ
ÔÓÒÓ˜‚‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ ìÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‰˙ÎÊËÌË ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ò ÌÂ„ÓËÏË ÒÚÂÌË Ò „‡ÌËˆ‡ Ì‡
ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 60
minî. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÔÓÏÔË Á‡ „ÓÂ˘Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‡‚Ì‡ Ë
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 250∞— ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇÚ Ò ÌÂ„ÓËÏ‡ ÒÚÂÌ‡ Ò „‡ÌËˆ‡ Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ÈÏ‡ÎÍÓ 1 ˜‡Ò ÓÚ ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ÌÂÌ‡„ÂÚË ÔÓ‰ÛÍÚË. ¬ÒË˜ÍË ÓÚ‚ÓË Á‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë
ÔÂÁ ÒÚÂÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÔÎ˙ÚÌˇÚ.
Ó„‡ÚÓ ÔÎ‡ÏÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ËÎË
‡‚Ì‡ Ì‡ 61∞—, ‚ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò
‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÌÓÏ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
ƒÓÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Â ‚ ÒËÎ‡, ‡ÍÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÓÚ ÔÓÏÔËÚÂ Ò
ÌÂ„ÓËÏ‡ ÒÚÂÌ‡, Ò „‡ÌËˆ‡ Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 1 ˜‡Ò
Ë 30 ÏËÌ., ·ÂÁ ÓÚ‚ÓË, Ò˙Ò Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ó ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÔÂÁ ÒÚÂÌ‡Ú‡ (˜Î.
89). ÕÓÏ‡ÚË‚ÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÒ‡ÎÌËÍÓ‚Ë Ë ÏÂÏ·‡ÌÌË ÔÓÏÔË ËÎË
ÔÓÏÔË Ò˙Ò Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ó ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ,
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ÒË„ÛÌÓÒÚ
ËÁÍÎ˛˜‚‡˘Ó ÔÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ (ÚÂ˜ÌÓÒÚ) ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
ÕÓÏ‡ÚË‚ÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‰ÂÙËÌË‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔË ÔÓ‰
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÂÚ‡ÊÂÍË, ‡ÍÓ ÒÂ
ÔÂ‰‚Ë‰Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÚÓ ËÏ ÒÔË‡ÌÂ ÓÚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÏˇÒÚÓ ËÁ‚˙Ì
ÂÚ‡ÊÂÍ‡Ú‡. «‡ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂ
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏËÚÂ Ë
„ÓËÏËÚÂ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ÔÓ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ 15 ‰Ó 50
Ï. ÓÚ ÔÓÏÔËÚÂ, ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡.

Проектиране на
спирателна арматура
¬‡ÊÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â ‚ÒË˜ÍË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, Ò‚˙Á‚‡˘Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ò ÔÓÏÔËÚÂ, ‰‡ ÒÂ
ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡. “ˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÔÓÎÓÊË ËÁ‚˙Ì ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË, ÒÂ˘Û ÒÚÂÌË Ò ÓÚ‚ÓË, Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ‰Ó 50 Ï. »ÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Ó·‡˜Â ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡
‡Ï‡ÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì‡
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‰Ó ‡Ô‡‡ÚË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ, ÌÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ 50 Ï. ‰Ó ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË.
—ÔÓÂ‰ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ,
‡ÍÓ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡Ï‡ÚÛ‡
(¯Ë·˙ÌË ‚˙ÁÎË Ë ‰.) Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ËÁ‚˙Ì Ò„‡‰ËÚÂ, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ Ì‡ 3 Ï. ÓÚ
ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ë ‰Û„ËÚÂ
Ò„‡‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‰Ó ÌÂˇ. ¬ ÌÂ„Ó
Ò‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Á‡
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡, ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
ÔÎ˙ÚÌË ÒÚÂÌË Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ. “ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ Ë ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ ‚ ÔËÒÚÓÈÍË Í˙Ï ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ, ÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÓÚ ÌÂˇ Ò ÔÓÊ‡ÓÁ‡˘ËÚÌ‡ ÒÚÂÌ‡ ·ÂÁ ÓÚ‚ÓË. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔËÒÚÓÈÍËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ ËÁıÓ‰ Ì‡‚˙Ì (Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÓ Â ‚ ˜Î. 94, –‡Á‰ÂÎ IV ìœÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë
„ÓËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚËî).
—ÔË‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ ‚ Â‰ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò ÔÓÏÔËÚÂ, ÔË ÛÒÎÓ‚ËÂ ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÔË Â
ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 6 Á‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë
10 Á‡ „ÓËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ÔË ÔÓÏÔÂ-
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ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÒÛÓ‚ËÌ‡ Ë „ÓÚÓ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. ¬ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚Ë‰Ë Í‡Ì‡‚Í‡ Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚËÚÂ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Á‡Ú‚Ó. Ó„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌ‡ Á‡ÍËÚ‡ ¯‡ıÚ‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ ÒÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ËÁÏË‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡ÁÎÂÚË ÔÓ‰ÛÍÚË (ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÚÓÔÎ‡ ËÎË ÒÚÛ‰ÂÌ‡ ‚Ó‰‡, Ô‡‡ Ë ‰.)
—ÔÓÂ‰ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ,
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë „ÓËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÂÚÂÌ „‡Á. ƒÓÔÛÒÚËÏÓ Â Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò„˙ÒÚÂÌ
‚˙Á‰Ûı, ÌÓ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË Ë „ÓËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË
ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ Ò˙‰Ó‚Â Ò ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ, ÌÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 0,2 m2.
Õ‡Â‰·‡ π2 Ò˙‰˙Ê‡ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ ‰Ó

Компресорни станции за
горими газове и
газорегулиращи пунктове
œÓÒÓ˜ÂÌÓ Â ìÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‚˙Á‚‡Ú
Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ Á‡Î‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓË Á‡
„ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â Ë „‡ÁÓ‰Û‚ÌË ˆÂıÓ‚Â
(ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ) Ò ‰Û„Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÒÂ
ÔÓÂÍÚË‡Ú „‡ÁÓÛÔÎ˙ÚÌÂÌËî, ˜Î.
97, ‡Á‰ÂÎ V ì ÓÏÔÂÒÓÌË ÒÚ‡ÌˆËË
Á‡ „ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â Ë „‡ÁÓÂ„ÛÎ‡ÚÓÌË ÔÛÌÍÚÓ‚Âî. –Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÓ Â,
˜Â ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡
‡Ô‡‡ÚÛË, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÌÂÒ‚˙Á‡ÌË Ò ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ ËÎË „‡ÁÓ‰Û‚ÍËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË.
¬ Ò„‡‰ËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ Ë
„‡ÁÓ‰Û‚ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÌË Ò˙‰Ó‚Â
Á‡ Ï‡ÒÎÓ Ò Ó·˘‡ ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ
Á‡Ô‡Ò‡ Á‡ ÚË ‰ÂÌÓÌÓ˘Ëˇ. » ÚÓ,
‡ÍÓ ÚÂÁË Ò˙‰Ó‚Â Ò‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ,
ÓÚ‰ÂÎÂÌÓ ÓÚ ÍÓÏÔÂÒÓÌ‡Ú‡ ËÎË
„‡ÁÓ‰Û‚Ì‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ Ò ÌÂ„ÓËÏ‡
ÒÚÂÌ‡ ·ÂÁ ÓÚ‚ÓË, Ò „‡ÌËˆ‡ Ì‡
ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 2
˜‡Ò‡ Ë 30 ÏËÌ. ¿ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Á‡
‡ÁıÓ‰ÌËÚÂ Ò˙‰Ó‚Â ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡Ë Á‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚÂÌÓÚÓ Í‡ÚÂÌÓ Ï‡ÒÎÓ
Ò ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ, ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡˘‡

Ó·˘‡Ú‡ ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ Í‡ÚÂËÚÂ Ì‡ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ë ÌÂÈÌËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò·ÓÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Ë
ÍÓÎÂÍÚÓË Á‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ë Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú ËÁ‚˙Ì
Ò„‡‰ËÚÂ, ÓÒ‚ÂÌ ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. œÂ‰‚ËÊ‰‡ ÒÂ Ë ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡
Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËÚÂ Ë Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËÚÂ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, ÍÓˇÚÓ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ‚ÒÂÍË ‡„Â„‡Ú ÓÚ Ò·ÓÌËˇ „‡ÁÓ‚ ÍÓÎÂÍÚÓ.

Проектиране на
допълнителна
спирателна арматура
¬ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Â ‰ÂÍÎ‡Ë‡ÌÓ, ˜Â „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ,
Ò‚˙Á‚‡˘Ë ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ ËÎË „‡ÁÓ‰Û‚ÍËÚÂ Ò ‰Û„ËÚÂ ˆÂıÓ‚Â, Úˇ·‚‡
‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡
ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡, ˜Î. 102 ÓÚ
‡Á‰ÂÎ V. “ˇ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ËÁ‚˙Ì
ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Ò ˆÂÎ ·˙ÁÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ ÓÚ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡
ÏÂÊ‡. —˙˘‡ Ú‡Í‡ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ë „‡ÁÓ‰Û‚ÍËÚÂ ‰‡
Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â, Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡
2, ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÓÚ ÒÂÔ‡‡ÚÓËÚÂ
Ë ‰Û„ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ËÁ‚˙Ì ÍÓÏÔÂÒÓÌ‡Ú‡ Á‡Î‡, ‰‡ Â
Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 2 m ‰Ó ÒÚÂÌË ·ÂÁ ÓÚ‚ÓË
Ë 4 m - ‰Ó ÒÚÂÌË Ò ÓÚ‚ÓË. ÃËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Â ‰Ó 10 m ÔË „‡ÁÓÂ„ÛÎ‡ÚÓÌË
ÔÛÌÍÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡
„‡Á‡ ÔË ‚ıÓ‰‡ ‰Ó 0,6 MPa. “Ó Â ÓÚ
0,6 ‰Ó 1,2 MPa ÔË Ò„‡‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‡ Á‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë ÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ
1,5 Ô˙ÚË ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ˙Î·‡.
ŒÔËÒ‡ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË Ë Á‡ ¯Í‡ÙÌËÚÂ „‡ÁÓÂ„ÛÎ‡ÚÓÌË ÔÛÌÍÚÓ‚Â, ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÚ˙Î·Ó‚Â, Ë Á‡ „‡ÁÓÂ„ÛÎ‡ÚÓÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â ÓÚÍËÚ ÚËÔ.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â
„‡ÁÓÂ„ÛÎ‡ÚÓÌËÚÂ ÔÛÌÍÚÓ‚Â Ë
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Õ‡Â‰·‡ 21 Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË (ƒ¬,
·. 57 ÓÚ 1990 „.).
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œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Съоръжения за анаеробно стабилизиране на утайките, метантанкове

¬

ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚˙‚
‚Ë‰ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË. Œ·ÂÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ËÏ
Â ÒÂ‰ Ì‡È-ÚÛ‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌËÏËÚÂ Ë
ÒÍ˙ÔË ÂÚ‡ÔË ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. ≈‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Â ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂÚÓ. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ Â ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÓÚ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÁÎÓ‚ÓÌÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Á‡‡ÁË. œÓ-
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ˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ ·Ë ÏÓ„˙Î
‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë ÔÓ ‡Ì‡ÂÓ·ÂÌ Ë ‡ÂÓ·ÂÌ Ì‡˜ËÌ. Œ·ÂÍÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚
Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ Â Â‰ÌÓ ÓÚ
Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ‡Ì‡ÂÓ·ÌÓ
·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÚ ÒÂ‰ÌË Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡ - ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ. ŒÒ‚ÂÌ
Úˇı, Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙˘Ó Ë ÓÚÍËÚË
ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË, ‰‚ÛÂÚ‡ÊÌË ÛÚ‡ËÚÂÎË
Ë ËÁ·ËÒÚËÚÂÎË-ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ.

Процесите,
протичащи
в метантанковете
Õ‡È-Ó·˘Ó ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÛÒÍÓÂÌÓ ‡Ì‡ÂÓ·ÌÓ
ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔË
ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÔË „ÓÎÂÏË Ë
ÒÂ‰ÌË Í‡ÚÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ‡Ì‡ÂÓ·ÌÓ
ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ. —˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ ‚ Úˇı Ò‚ÓÂÓ·‡ÁÌË ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ÂÍÓÒËÒÚÂÏË
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡
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ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ËÁ„ÌË‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ·‡‚ÂÌ
ÔÓˆÂÒ.
˙Ï ÌÂÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‰‚ÛÂÚ‡ÊÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË Ë ÓÚÍËÚËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË.

Конструкция на
метантанковете

Фиг. 1. Принципна схема на метантанк.

ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÌÓ‚‡Ú‡ Ù‡Á‡.
œÓ‰‡‚‡ÌËÚÂ ‚ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ‡ ÔÂÒÌË ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡Ú Ò ËÁ„ÌËÎËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Á‡ ìÔÓ‰Í‚‡Ò‚‡ÌÂî, Í‡ÚÓ
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú
Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÛÒÍÓˇ‚‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú. œÓÎÛ˜ÂÌËˇÚ ÔÓ‰ÛÍÚ Â ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÌ „‡Á (·ËÓ„‡Á), Ò˙‰˙Ê‡˘
ÔÂ‰ËÏÌÓ ÏÂÚ‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ‚ „‡ÁıÓÎ‰ÂË Ò ˆÂÎ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÏÂÚ‡Ì˙Ú ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡, Ô‡‡ Ë ÂÎ.
ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂ ÌÛÊ‰ËÚÂ
Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
ËÎË Á‡ ‰Û„Ë ÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ˆÂÎË.

Хомогенни и
нехомогенни изгниватели
“˙È Í‡ÚÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ‚ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ, ÚÂ ÒÂ
ÔË˜ËÒÎˇ‚‡Ú Í˙Ï ıÓÏÓ„ÂÌÌËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË. ˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ë Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚
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ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò‡ Â‰Ì‡Í‚Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
ÚÓ˜ÍË Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ÂÏ. ’‡‡ÍÚÂÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ıÓÏÓ„ÂÌÌËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË Â, ˜Â ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË Ì‡ ËÁ„ÌËÎËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË
‚ Úˇı Ò‡ Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ÔÂÒÚÓˇ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌÓ ‚ÂÏÂ ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ. ‡ÚÓ ÌÂıÓÏÓ„ÂÌÌË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ,
ÔË ÍÓËÚÓ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Úˇı Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÎ‡ÒÚÓ‚Â Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ÂÏ. œËÏÂ Á‡ ÌÂıÓÏÓ„ÂÌÌË ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË Ò‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË Ì‡ ‰‚ÛÂÚ‡ÊÌËÚÂ
ÛÚ‡ËÚÂÎË.
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌÓ
Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ,
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÛÒÍÓÂÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. œË ÌÂÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓÚË˜‡ ÔË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡

‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÒÚÓÏ‡ÌÓ·ÂÚÓÌÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë Ò
ÍÓÌË˜ÌË ‰˙Ì‡ Ë ÍÛÔÓÎÌË ÔÓÍË‚ÌË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. “ÂıÌË ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡: ÒÚÓÏ‡ÌÓ·ÂÚÓÌÂÌ ÍÓÔÛÒ, ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ë ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ, ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë ËÁ„ÌËÎËÚÂ
ÛÚ‡ÈÍË, Í‡ÍÚÓ Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇ ÏÂÚ‡Ì. ¬
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ˆÂÎËˇ ÍÓÏÔÎÂÍÒ Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ.
«‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎËÎËˇ ÒÂ ÔË
ËÁ„ÌË‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ „‡Á, ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ˆËÎËÌ‰Ë˜Ì‡ Í‡ÏÂ‡ Ò ÔÓıÎÛÔ‡Í.
Œ·ÂÏ˙Ú Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Ë ÔÎÓ˘Ú‡ Ì‡
ÔÓıÎÛÔ‡Í‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇ˘Ëˇ ÒÂ „‡Á ÓÚ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ‡.
ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ ÌË‚Ó
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ ‡‚Ì‡ Ì‡
0,2 - 0,3 m ÔÓ‰ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. «‡ ÍÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ
ÌË‚Ó ÒÂ ÔËÂÏ‡ 1 m ÔÓ‰ „ÓÌËˇ ˙·
Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. “ˇ Â Ó·ÛÒÎÓ‚ÂÌ‡ ÓÚ
‡ÁÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë ‡Á·Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ‡Ú‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ,
Á‡ ‡Á·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡˘ËÚÂ ÒÂ
‚˙ıÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ ÍÓ‡ ÓÚ ÔÎ‡‚‡˘Ë ÛÚ‡ÈÍË Ë
ÔˇÌ‡, ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
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Методи за разбъркване на утайките
ÕÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ ÔÓÏÔË, ıË‰ÓÂÎÂ‚‡ÚÓË, ÔÓÔÂÎÂÌË ·˙Í‡ÎÍË Ë ‰. —Â‰ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÔÂÎÂÌË ·˙Í‡ÎÍË, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò Úˇı
ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ‡ ‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Â Ò Ô˙ÚË ÔÓ-ÌËÒ˙Í ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ı‡‡ÍÚÂÌËˇ Á‡ ıË‰ÓÂÎÂ‚‡ÚÓËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ. ¬ÒÂ ÔÓ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡ Ë ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÛÓ‚ËÚÂ Ò „ÌËÂ˘ËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
„‡Á‡, ÓÚ‰ÂÎˇÌ ÓÚ Ò‡ÏËˇ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ Ë Ò˙·Ë‡Ì ‚ ÍÛÔÓÎ‡ ÏÛ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ˜ÂÁ ÏÂÚ‡Ì‡. —Â‰ ‰ÓÍ‡Á‡ÎËÚÂ Ò‚ÓˇÚ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Â ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡ ÒÚÛˇ ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ, ÔË ÍÓÂÚÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÂÌ ‡ÁÏÂÒ‚‡˘ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Í˙Ï ÔÂËÙÂËˇÚ‡.
¬ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ „‡Á˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‰ËÙÛÁÓË ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ú˙·Ë. —ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰,
Ó·‡˜Â, ˜Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Á‡‚ËÒË ‰Ó
„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ Ë ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ ÏÛ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÒÂ ˆÂÎË ÔÂı‚˙ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÛÚ‡ÈÍ‡ ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ËÌÚÂ‚‡Î‡ ÓÚ 5 ‰Ó 10 ˜‡Ò‡.

Директно и индиректно подгряване
на утайката
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚÓ, ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔÓ-·˙ÁÓÚÓ ÔÓÚË-

АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични напорни
филтри за премахване
на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др.
• Филтри с активен въглен
• Омекотяване
• Декарбонизация
• UV-дезинфекция
• Озониране
Обратна осмоза
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в
отоплителни и
охладителни системи
• Дозиращо оборудване
• Обратна осмоза

Омекотяване

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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˜‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË
- Ò ‰ËÂÍÚÌÓ Ë ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ. ÃÂÚÓ‰ËÚÂ
Á‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡ ËÎË Ì‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ - ‚˙ÚÂ ‚ Ò‡ÏËˇ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌËÒÍÓÌ‡ÔÓÌ‡
Ô‡‡ (‰Ó 0,5 atm) Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 110 Ó—, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ÛÚ‡ÈÍÓÔÓ‚Ó‰‡ Á‡ ÔÂÒÌË ÛÚ‡ÈÍË. ÃÂÚÓ‰˙Ú
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ Ì‡ Ï‡Î˙Í Ó·ÂÏ Á‡
Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ ÏÌÓ„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Ë Á‡ Ô‡ÒÚ¸ÓËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
œË ËÌ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ËÌ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Â, ˜Â ÔÂÁ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ Ë Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ, ˆËÍÛÎË‡
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ („ÓÂ˘‡ Ô‡‡ ËÎË ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡). “ÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Ò‡ ‚˙ÚÂ¯ÌË Ë ‚˙Ì¯ÌË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÒÔˇÏÓ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÒÂÔÂÌÚËÌË ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÌË Ú˙·Ë, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ˆËÍÛÎË‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ ËÎË Ô‡‡ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 60 Ó—.
“ÓÁË ‚Ë‰ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ì‡ÏË‡Ú Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÍË‚‡ Ò˙Ò ÒÎÓÈ ÓÚ
ÛÚ‡ÈÍË, ÍÓÂÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÎÓ¯‡‚‡ ÚÓÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ È ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. ŒÚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚˙Ì¯ÌË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË, ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡
ÒÂ Ì‡ÎÓÊËÎË ÔÂ‰ËÏÌÓ Ú˙·ÌËÚÂ Ë ÒÔË‡ÎÓ‚Ë‰ÌËÚÂ.
«‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ ËÎË ÂˆËÍÛÎË‡˘‡Ú‡ ÛÚ‡ÈÍ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔË ÌÂÈÌÓÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÔÂÁ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡. ¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ÏË‡Ú ÒÔË‡ÎÓ‚Ë‰ÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË, Ú˙È
Í‡ÚÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ú˙·ÌËÚÂ ÚÂ ËÏ‡Ú ÔÓ-‰Ó·Ë
ÚÓÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÍÓÎÓ 10 Ô˙ÚË
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÔÎÓ˘.

Мезофилно и термофилно
гниене
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ „ÌËÂÌÂ, ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡. œ˙‚ËˇÚ Â Ú.Ì‡. ÏÂÁÓÙËÎÂÌ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú ÔÓÚË˜‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 32 - 35 Ó—. ¬ÚÓËˇÚ ‚Ë‰ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ
Â ÚÂÏÓÙËÎÌËˇÚ, ÔË ÍÓÈÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ò‡ ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 52 - 55 Ó—. œË ÏÂÁÓÙËÎÌÓÚÓ „ÌËÂÌÂ ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ÂÊËÏ‡ Ë ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÚÓÔÎËÌÂÌ ·‡Î‡ÌÒ. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÛ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ò‡ Ë ÔÓÎÂÒÌÓÚÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ„ÌËÎËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË; ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔËˇÚÌ‡ ÏËËÁÏ‡ Ë ‚Â‰ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Ó·Í˙Ê‡‚‡˘‡Ú‡
ÒÂ‰‡.
“ÂÏÓÙËÎÌÓÚÓ „ÌËÂÌÂ, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-·˙ÁÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂ‰ÌÓ
‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡Î˙Í Ó·ÂÏ Ì‡ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ‡, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÂÁÓÙËÎÌËˇ ÂÊËÏ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËˇ „‡Á, Á‡ Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓÚË-
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
ÍÓËÚÓ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË
Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Á‡ÚÓÔÎˇÌÂÚÓ Ë ‡ÁÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Í‡ÍÚÓ Ë
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ „‡Á‡
Ë ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ‰. ŒÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË Ò˙˘Ó ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ - ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ë ·ÂÁ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
Фиг. 2. Принципна схема за оползотворяване на полуÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
чения от метантанка газ.
œË ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË˜‡ÌÂ, Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ. ƒÛ„Ó ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÚÂ ·ÂÁ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÂÏÓÙËÎÌÓÚÓ ‚Ó‰‡, ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÌËÚÂ
„ÌËÂÌÂ Â ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÎÌ‡ ‰Â- ÛÚ‡ÈÍË, ‡Á·˙Í‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ‚‡ÊıÂÎÏËÌÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë ÔÓ- ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ„ÌËÎËÚÂ Â ÌÂÔÂÍ˙Ò‚ËÒÓÍ ·‡ÍÚÂËˆË‰ÂÌ ÂÙÂÍÚ. ”ÒÚ‡- Ì‡Ú ÔÓˆÂÒ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÔÓ‰‡‚‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ‚ ÏÂÁÓÙËÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÒÂ ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡Ú ÓÍÓÎÓ 50 ‰Ó 80% ÓÚ ‚‡ ‚ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂˇÈˆ‡Ú‡ Ì‡ ıÂÎÏËÌÚËÚÂ.
Îˇ, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎŒÒÌÓ‚ÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡ ÚÂÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ
ÏÓÙËÎÌËˇ ÏÂÚÓ‰ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·˙Í‡ÎÍË. »Á‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ„ÌËÓÚËˆ‡ÚÂÎÌËˇ ÚÓÔÎËÌÂÌ ·‡Î‡ÌÒ, ÎËÚÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÒÂ‰Ì‡ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ ÔÓÒÂ‰ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÒÚ‚ÓÏ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ Ú˙·‡, Ò‚˙Á‡ÂÌÂ„Ëˇ; Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ Ò ÔÂÎË‚Ì‡ ¯‡ıÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ„ÌËÎËÚÂ ÛÚ‡È- Ì‡ÏË‡ ‚ ÔÓÍË‚‡Ì‡Ú‡ ÏÛ ˜‡ÒÚ. «‡
ÍË, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÒÎÓÊÌÂÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡- ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ó·ËÍÌÓÚ‡ˆËˇ. «‡ÚÓ‚‡, ‚˙ÔÂÍË ·ÂÁÒÔÓÌË- ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÏÔË Á‡ ÔÓ‰‡ÚÂ ÒË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÚÂÏÓÙËÎÌËˇÚ ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÌË ÛÚ‡ÈÍË, ‡ Á‡ ÔÓ‰ÏÂÚÓ‰ Â ÔÓ-ÒÎ‡·Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì. ¬ ÔÓ- „ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ - ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË
‚Â˜ÂÚÓ ‰˙Ê‡‚Ë, ‡ Ë Û Ì‡Ò, ÒÂ ÔÂ‰- ËÎË Ô‡ÓÒÚÛÈÌË ÂÊÂÍÚÓË. ŒÚÔÓ˜ËÚ‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÁÓÙËÎÂÌ ‰ÂÎËÎËÚÂ Ò‡ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú ‚
ÔÓˆÂÒ.
„‡ÁÓ‚Ëˇ Í‡Ô‡Í Ë ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú Í˙Ï
ŒÒ‚ÂÌ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ë ÌÂ‰Ó„‡ÁÓ‚Ëˇ ÂÁÂ‚Ó‡.
ÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÔË ËÁ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌËÚÂ
·Ó‡ Ì‡ ÂÊËÏ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÌÂ Â ÔÂ- ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â, ˜Â ‡Á·˙Í‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ
Ì‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ Ó·‡- Â ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÔÓˆÂÒ, ‡ ÔÓÚË˜‡
·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ- Ì‡ ËÌÚÂ‚‡ÎË ÔÂÁ ÌˇÍÓÎÍÓ ˜‡Ò‡. œÓ
‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò‡ÌËÚ‡ÌËÚÂ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÒÚ‡ÚË˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ËÁ- ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡·Ó˙Ú ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓ- Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÏË˜ÂÒÍË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÚÂ ‚ ÍÓÌË˜ÌÓÚÓ ‰˙ÌÓ, Í‡ÚÓ ÌÂÔÓÒÌ‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚‡Ë‡ÌÚÌË Â¯ÂÌËˇ.
Â‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇ, ËÁ„ÌËÎËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ËÁЕдностепенни
‚‡Ê‰‡Ú, ‡ ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ ÒÂ ÔÓ‰‡метантанкове
‚‡Ú ÔÂÒÌË ÛÚ‡ÈÍË. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡,
Ì‡ ÔÂÒÌË ÛÚ‡ÈÍË ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â
Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ- Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ. œ‡‚‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ, ÒÂ ‡Á- ‚Ë ÒÂ ÒÎÂ‰ ‚ÒˇÍÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ
ÎË˜‡‚‡Ú ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚Â - Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ
Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌË Ë ‰‚ÛÒÚÂÔÂÌÌË.
ÒÚ‡ÚË‡ Ë ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ‡ÁÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ, Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌË·˙Í‚‡ÌÂ. ¬ÂÏÂÚ‡ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰ÂÎÌËÚÂ ˆËÍÎË Ë Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ÏÂÚ‡ÌıÂÏÂÚË˜ÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë, Ú‡ÌÍ‡ Ò‡ ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍËÚÂËË
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Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ.
œÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ‰‡‰ÂÌË Í˙Ï ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ, ÔÂÒÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒÏÂÒˇÚ Ò ËÁ„ÌËÎË ÛÚ‡ÈÍË ‚ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ 1:1. —ÎÂ‰ ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔÓ
Ú˙·ÌË Ë ÔÂÎË‚ÌË ÒËÒÚÂÏË Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Úˇ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÌÂ ÔÂ‰
Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
ËÌÂÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â
‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ ÚÓÈ ÔÓÚË˜‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Á‡ÚËı‚‡. ¬ Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌËÚÂ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚Â ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÚË˜‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ Ó·˘Ëˇ Ó·ÂÏ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ Ë ‰‚‡Ú‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ë ‚Á‡ËÏÌÓ ÒË ‚ÎËˇˇÚ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ‡ÍÓ ÓÚ‰ÂÎËÎ‡Ú‡
ÒÂ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡ ‚Ó‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÁ‚‡‰Ë, Úˇ
Á‡ÂÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÂÍÚÓ‡,
ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÁ„ÌË‚‡ÌÂ. ≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌËÚÂ
ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ë Ò Â‰Ëˆ‡
‰Û„Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÔÓ·ÎÂÏË
Í‡ÚÓ ÚÛ‰ÌÓÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË
- ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ‡ÁÏÂÒ‚‡ÌÂ Ë Ú.Ì.

Процеси
в двустепенни
изгниватели
œÓ‡‰Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË, Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ‰‚ÛÒÚÂÔÂÌÌË ÒıÂÏË, ÔË
ÍÓËÚÓ ‰‚‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓˆÂÒ‡ Ò‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ‡Á‰ÂÎÂÌË Ë ÔÓÚË˜‡Ú ‚ ‰‚Â ÓÚ‰ÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. ¬
ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ I ÒÚÂÔÂÌ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ, ‡ ‚ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ II ÒÚÂÔÂÌ ÔÓÚË˜‡ ‡ÁÒÎÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ„ÌËÎ‡Ú‡ ÛÚ‡ÈÍ‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
»Á„ÌË‚‡ÚÂÎˇÚ Ô˙‚‡ ÒÚÂÔÂÌ Â
ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ÏÛ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ò˙Ò
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ò ˆÂÎ
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÛÒÍÓÂÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌËˇ ÔÓˆÂÒ. ”Ú‡ÈÍËÚÂ ‚
ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ‡ I ÒÚÂÔÂÌ ÒÂ Á‡ÚÓÔÎˇÚ, ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ
ËÏ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ ËÏ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ë ‰.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ

Характеристики на биогаза
Биогазът е горим газ, образуващ се в резултат на хидролитични и
ферментационни процеси на високомолекулна органична материя в условията на анаеробна среда. За производството му се използват различни технологии, като една от най-разпространените е анаеробното разлагане в метантанкове.
Като химичен състав биогазът е много близък до природния газ.
Разликата се състои основно в относителния дял на метана в него.
В природния газ съдържанието на метан СН4 е около 95 - 97%, докато
в биогаза относителният дял на метана е от порядъка на 50 - 75%,
което обуславя и неговата по-ниска калоричност. Друг основен компонент на биогаза е въглеродният диоксид СО2, който варира в границите около 25 - 50%. В него се съдържат също и малки количества
азот N2 (0 - 7%), кислород О2 (0 - 2%), водород Н2 (0 - 1%) и сероводород
Н2S (0 - 1%), като съдържанието на азот и сяра се определя от вида
на изходната суровина.
При очистване на биогаза от съдържащият се в него въглероден
диоксид СО 2 се получава биометан, който е пълен аналог на природния
газ.
В чисто екологичен аспект, производството на биогаз осигурява
възможност да се предотврати изхвърлянето на метан в атмосферата, който е един от основните газове, предизвикващи парников
ефект. Най-често, биогазът се използва в качеството си на гориво за
производство на електро- и топлоенергия, пара или като автомобилно гориво.
¬ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ ‚ ÌÂ„Ó ‰ÓËÁ„ÌË‚‡ Ó„‡ÌË˜Ì‡Ú‡ Ï‡Ò‡ ÔË Á‡ÚËı‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ, ‡ Ë ÒÂ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡Ú ÛÚ‡ÈÍËÚÂ. “˙È Í‡ÚÓ ‚ Úˇı ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓˆÂÒËÚÂ, „ÌËÂÌÂÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÔÓ·‡‚ÌÓ Ë ‡Á·˙Í‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌÓ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ
ÒÂ ÏÂıÛ˜ÂÚ‡, Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÒÎ‡·Ó.
ŒÚ‰ÂÎˇÌ‡Ú‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡ ‚Ó‰‡ Â ÔÓÒÎ‡·Ó Á‡Ï˙ÒÂÌ‡ ÓÚ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡
‚Ó‰‡ ÔË Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË. ‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇÚ ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ Â ÓÚÍËÚ,
ÁÂÏÌÓÌ‡ÒËÔÂÌ ËÎË ÒÚÓÏ‡ÌÓ·ÂÚÓÌÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ÍÓÈÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â
ÌÂÓÚÓÔÎˇÂÏ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÌÂ„Ó Â
‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓÚÓ ‡ÁÒÎÓÂÌËÂ Ì‡ ‚˙‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡Ò‡. ¬ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÂÁÂ‚Ó‡‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚Â˜Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌ‡Ú‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, Ì‡‰ ÌÂˇ ËÏ‡ ÒÎÓÈ
ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡ ‚Ó‰‡, ‡ ‚˙ıÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Â Ó·‡ÁÛ‚‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÍÓ‡. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇÚ ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Í‡ÚÓ ·ÛÙÂÂÌ
ÂÁÂ‚Ó‡.
œË Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ Ô˙‚‡
ÒÚÂÔÂÌ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ú‡Í‡,
˜Â ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
ÓÍÓÎÓ 90% ‡Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‚ ËÁ-
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„ÌË‚‡ÚÂÎËÚÂ ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÒÂ ‡ÁÎÓÊ‡Ú ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ 10%
Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡ Ô‡‚ËÎÓÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ó·ÂÏË Ô˙‚‡
Ë ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‰‡ Â 2:1. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ Á‡ ‚ÚÓ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÍËÚË ÁÂÏÌË ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË, Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌË ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ. “Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÚÓ
‡ÍÛÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚Â˜Â ËÁ„ÌËÎË ÛÚ‡ÈÍË.

Покривни
конструкции
на метантанковете
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ Â
ÔÓÍË‚Ì‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ È ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚Â Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË
(ÌÂÔÓÚÓÔÂÌË), Ò ÔÓÚÓÔÂÌË, Í‡ÍÚÓ Ë
Ò ÔÓ‰‚ËÊÌË (ÔÎ‡‚‡˘Ë) ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍ
Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡Î‡„‡
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ò ÓÚ‰ÂÎÂÌ „‡ÁÓ‚
ÂÁÂ‚Ó‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ ‡ÍÛÏÛÎË‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇÚ „‡Á. ¬ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÔË ËÁÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡
‚Ó‰‡ ËÎË ËÁ„ÌËÎË ÛÚ‡ÈÍË, „‡ÁÓ‚ËˇÚ

ÂÁÂ‚Ó‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
‰‡ ÔÓ‰‡‰Â Ó·‡ÚÌÓ „‡Á‡ ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ.
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ Ò ÔÓ‰‚ËÊÌË ÔÓÍË‚ÌË ÔÓÍËÚËˇ
Â, ˜Â ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÔÓ Ì‡˜ËÌ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ËÏ
˜‡ÒÚ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ì‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÓÚ
ÓÍÓÎÓ 0,8 m, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡
‚Ó‰ÂÌ Á‡Ú‚Ó. —‡Ï‡Ú‡ ÔÓÍË‚Ì‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓÏÂÌˇ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÒË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ.
“˙È Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ Ë „‡ÁıÓÎ‰ÂËÚÂ „‡ÁÓ‚Â,
ÒÏÂÒÂÌË Ò ‚˙Á‰Ûı ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÓÚ
1:5 ‰Ó 1:15, Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÒËÎÌÓ ËÁ·ÛıÎË‚‡ ÒÏÂÒ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÚËÍÚÌÓ
ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ·ËÓ„‡Á ÒÂ ÓÚÍË‚‡ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â
ÚÓÈ ÌˇÏ‡ ÏËËÁÏ‡, ‡ ÓÚ‰ÂÎˇ˘ËˇÚ
ÒÂ ÒÂÓ‚Ó‰ÓÓ‰ Â ÒËÎÌÓ ÓÚÓ‚ÂÌ,
‰ÓË ÔË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÓÚ 0,1 % Â
ÒÏ˙ÚÓÌÓÒÂÌ.
ÃÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ Ò ÔÎ‡‚‡˘Ë
ÔÓÍË‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁıÓÎ‰ÂË Ò ‰Ó ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ó·ÂÏË.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Â ÔÓ-ÒÎÓÊÌÓÚÓ ËÏ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ.

Проектиране
на метантанкове
œË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚Â Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ ÏÂÍË, ‰‡‚‡˘Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ,
ÔÓÚË˜‡˘Ë ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÏÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ ıÂÏÂÚË˜ÌÓ Á‡Ú‚‡ˇ˘Ë ÒÂ ‚ıÓ‰ÌË Ë Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌË Î˛ÍÓ‚Â, ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ËÁÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ Ë ‰. œÂ‰‚ËÊ‰‡ ÒÂ Ò˙˘Ó ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ËÁÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ, ˜ËÈÚÓ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚
‰˙ÌÌ‡Ú‡ ÏÛ ÍÓÌË˜Ì‡ ˜‡ÒÚ. œË
„ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË Ì‡ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎˇ, ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ Ì‡‰ 5000 m3, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÎÓÊ‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁÔÛÒÍ‡ÚÂÎË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
ÔÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÔÂÁ 5 - 6 m. Õ‡ ‚ÒË˜ÍË
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÒÔË‡ÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú Ë Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·Ë, ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë „‡Á‡ Ë
‰.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ŒŒƒ
‚‡¯ËˇÚ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÂÍÓÎÓ„ËˇÚ‡
"œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ " ŒŒƒ Â
ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ 2002 „. Ë ÌÂÈÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
Â ‚ÌÓÒ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Í‡ÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ Ë ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë ‰ÂÔ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÎËÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‚‡ÍÛÛÏ
ÔÓÏÔË, ÔÓÏÔË Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ÛÚ‡ÈÍË Ë ıËÏËÍ‡ÎË, ÙËÎÚË Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë.
"œ–¿…Ã »Õ∆≈Õ≈–»Õ√" ŒŒƒ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-‰Ó·Â
ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔËÁÌ‡ÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ú‡ÁË ÎËÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ô˙ÎÌ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë‰Âˇ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‰Ó Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ÒÎÂ‰ ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡, ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì
ÔÂÒÓÌ‡Î, ÙËÏ‡Ú‡ Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡
ÔÂ‰ÎÓÊË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Â¯ÂÌËˇ ‡‰‡ÔÚË‡ÌË Í˙Ï ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡.
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡,
"œ‡ÈÏ »ÌÊÂÌÂËÌ„" ŒŒƒ ÏÓÊÂ ‰‡
‰ÓÒÚ‡‚Ë, ËÌÒÚ‡ÎË‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡

ˆË, ÙËÏ‡Ú‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÏÓ‰ÂÌÓ ÔÓÂÍÚË‡Ìo Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ „‡Á Ë „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ ÒÏÂÚË˘‡, ÔÓÏÔÂÌË
ÒÚ‡ÌˆËË, ·ËÓ„‡Á „ÓÂÎÍË Ë Ù‡ÍÎË.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÂÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÔÓ‰ÛÍÚË:
ïROBUSCHI (»Ú‡ÎËˇ) ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË,
‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓÂÍÚË
Í‡ÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë, ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë
Ò‡ÌËÚ‡ÌË ‰ÂÔ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
Ú‚˙‰Ë ÓÚÔ‡‰˙ˆË.
¬ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡
Archimedean (‚ËÌÚÓ‚Ë) ÔÓÏÔË, ÂÍ‡ÌË, ROOTS ¬⁄«ƒ”’Œƒ”¬ » ÔÓÏÔË Ë
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î, ‰ËÙÛÁÓË, ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ë ˜ÂÚÍÓ‚Ë ‡Â‡ÚÓË, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË, ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÂÌ ‚ËÌÚ ÔÓÏÔË, ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË, ÍÓÏÔÂÒÓË Á‡ ·ËÓ„‡Á, ËÌÊÂÍÚÓË Á‡ ·ËÓ„‡Á Ë UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ.
¬ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔËÚÂÈÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÙËÎÚË, ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË,
ROOTS ¬⁄«ƒ”’Œƒ”¬ » ÔÓÏÔË Ë ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î, Í‡ÍÚÓ Ë
UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ.
¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÚÓ
‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ÓÚÔ‡‰˙-

ï MAPRO (»Ú‡ÎËˇ) ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, ‡ÒÔË‡ÚÓË, ·ËÓ-„‡Á
ÍÓÏÔÂÒÓË
ïSUPRATEC (√ÂÏ‡ÌËˇ) ÏÂÏ·‡ÌÌË,
‚˙Á‰Û¯ÌË ‰ËÙÛÁÓË
ïPCM (‘‡ÌˆËˇ) ‚ËÌÚÓ‚Ë, ÔÂËÒÚ‡ÎÚË˜ÌË Ë ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË
ïTROJAN ( ‡Ì‡‰‡) UV ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ
ïSPAANS BABCOCK (’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ) Â¯ÂÚÍË, ‡ıËÏÂ‰Ó‚Ë ‚ËÌÚÓ‚Ë ÔÓÏÔË
Ë ‡Â‡ÚÓË
ïMAHLE (’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ) ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚË
ïKORTING (√ÂÏ‡ÌËˇ) ËÌÊÂÍÚÓÌ‡
‡Â‡ˆËˇ Ë ‚‡ÍÛÛÏ ÒËÒÚÂÏË
ïPVR (»Ú‡ÎËˇ) Ï‡ÒÎÂÌÓ ÒÏ‡Á‚‡ÌË ‚‡ÍÛÛÏ ÔÓÏÔË Ë ÒËÒÚÂÏË

София 1784
бул. „Цариградско шосе“ 7-и км,
ЗИТ, ет. 4
тел.: 02 9718960, 088/9524295
факс: 02 9718961
е-mail: prime_en@tea.bg
www.primeengineering.bg
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–Â„ÛÎË‡˘‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ‡Ï‡ÚÛ‡
Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Конструктивни специфики и приложна област на различни видове
регулиращи вентили

ƒ

пература, налягане и топлинна мощност на инсталациите.

обре известно е основното
предназначение на тръбопроводната
арматура - да управлява движението
на различни работни среди. В зависимост от предназначението си,
тръбопроводната арматура се разделя на няколко основни вида – спирателна, регулираща, предпазна и т.н.
Групата на регулиращата арматура
обхваща богата гама от конструкции. Към нея се отнасят едноседловите, двуседловите, диафрагмените,
ъгловите вентили и други. В отоплителните системи и топлоснабдителните мрежи приложение намират предимно двупътните, трипътните и четирипътните вентили,
както и бътерфлай клапите. Те се
използват за управление параметрите на работната среда като тем-

Видове регулиращи
вентили
Принципът на работа на регулиращите вентили се основава на изменението на дебита на преминаващия през вентила флуид чрез промяна в положението на затварящото
му устройство. Регулиращите вентили са подходящи за стъпално и непрекъснато регулиране. Обикновено
се състоят от две функционално
свързани части:
l Регулиращ орган – вентил, непосредствено въздействащ на преминаващия поток работна среда посредством изменение на пропускателната му способност;
l Изпълнителен (управляващ) механизъм, предназначен за създаване на

ПОЛИМАТ ООД

управляващо въздействие на регулиращия орган. Изпълнителните механизми са електрически, пневматични или хидравлични. Според начина на
въздействие върху регулиращия
орган, изпълнителните механизми са
с пряко или непряко (косвено) въздействие. Освен изпълнителен (управляващ) механизъм, регулиращите вентили са снабдени и с управляем чувствителен елемент, реагиращ на
налягането на работната среда, без
да е необходим външен източник на
енергия.
В зависимост от положението на
регулиращия (спирателния) орган регулаторите могат да бъдат:
l Нормално отворени – с напълно
отворени проходни сечения при отсъствие на управляващ сигнал;
l Нормално затворени – с напълно
затворени проходни сечения при от-

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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съствие на управляващ сигнал.
Прието е регулиращите вентили да се класифицират
на основата и на други признаци, като пропускателна
способност на вентила, според която са за средни, малки и микроразходи. В зависимост от налягането, те са
за малко, средно и високо налягане. Класифицирането на
регулиращите вентили, като едноседлови, двуседлови,
диафрагмени и ъглови, е в зависимост от конструктивните им особености. Обикновено регулиращите вентили могат да работят до температура на работната
среда от около 450 оС, а присъединяването им към
тръбната мрежа е възможно да се осъществява чрез
резба (за по-малките диаметри) или с фланци.

Двупътни
регулиращи вентили
В топлоснабдителните системи тези вентили се
използват предимно за регулиране на дебита. Предпочитани са двупътните вентили с логаритмична дебитна
характеристика. Обикновено те се окомплектоват с
електрически изпълнителни механизми. В зависимост от
конструкцията на регулиращия орган, двупътните регулиращи вентили се определят като едноседлови и двуседлови, като по-широко приложение намират двуседловите регулиращи вентили.
Едноседловите вентили са предпочитани в случаите,
в които е необходимо да се осигури плътно затваряне
на вентила. Използването на едноседлови вентили гарантира херметично изолиране на работната среда при
затворено положение на вентила и пълно прекратяване
на преминаването на флуида през него. Едноседловите
вентили са широко използвани при работа с малки условни диаметри на тръбопровода. Често се използват и при
регулирането на потоци от лепкави течности или нееднородни среди.
Като основен недостатък на този вид вентили се
посочва фактът, че налягането на флуида създава допълнителни усилия, които противодействат или се сумират със силите на изпълнителния механизъм. Това оказва негативно влияние върху вентила и значително затруднява неговата работа особено в случаите, когато
налягането на флуида и условният диаметър на вентила
са големи. Затова се налага използването на мощни управляващи механизми. В сравнение с двуседловите вентили, при един и същ условен диаметър, едноседловите
имат по-малка пропускателна способност.

Двуседлови регулиращи вентили
Въпреки сравнително сложната си конструкция и големи размери, тези вентили намират широко приложение в практиката. Причини са високата им пропускателна способност, малките енергийни разходи и високата
надеждност. Двуседловите регулиращи вентили могат
да бъдат с линейна или логаритмична характеристика.
Характерна тяхна особеност е, че при едни и същи условни диаметри тези вентили могат да имат различни
условни пропускателни способности.
Сред основните предимства на двуседловите пред
едноседловите вентили е, че при тях седлото е уравновесено. Усилията, възникващи вследствие наличието на
пад на налягането във вентила, действат едновременно върху двете му затварящи устройства в противоположни направления. Благодарение на това, двуседловите
регулиращи вентили, при един и същ изпълнителен меха-
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низъм, могат да се използват при поголеми падове на налягането, в сравнение с други вентили.
Основен недостатък на двуседловите вентили е невъзможността
херметически да се изолира преминаването на флуид, тъй като не е
възможно да се гарантира плътност
на затварянето. Сред причините е
неравномерността в температурните деформации на детайлите,
вследствие на разликите в коефициента на линейно разширение на материалите, използвани за корпуса и
затварящото устройство. Също
така не се препоръчва използването
на двуседлови регулиращи вентили
във функцията на спирателна арматура, както и в инсталации с ниска
мощност.
Сред широко разпространените в
практиката конструкции двуседални
регулиращи вентили е регулиращият
вентил с мембранен пневматичен
изпълнителен механизъм и пружина.
Той се управлява със сгъстен въздух,
подаван от външен източник и би
могъл да бъде използван за автоматично постоянно безстъпално регулиране при работа с различни параметри и свойства на средата, както и при различни условия на експлоатация.

Характеристики на
трипътни вентили
В съвременните отоплителни системи широко приложение намират
три- и четирипътните регулиращи
вентили. Най-общо, трипътните
регулиращи вентили са предназначени за смесване (събиране) на два потока в един или за разделяне на един
поток на други два потока, както и
за създаване на отделни контури с
определена температура. Според
формата на седлото, дебитната
характеристика е линейна, параболична или логаритмична. По пътя на
двата потока характеристиката
би могла да бъде еднаква (симетрична) или различна (несиметрична). Сумата на дебитите на двата преминаващи през вентила потока не е постоянна. Тя зависи от дебитната
характеристика и относителната
част на съпротивлението на вентила спрямо това на мрежата. Обикновено режимът на работа на
трипътните вентили се определя в
зависимост от начина на присъединяването им в системата. По-честото им приложение е свързано със
смесване на потоци. В случаите, при
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които вентилът работи в режим на
смесване, той осигурява постоянен
поток в канала, през който преминава общият поток, а в другите два
канала позволява потокът да се променя в диапазона от 0 до 100 %. В
редки изключения трипътните вентили могат да се използват и за разделяне на потоци. При използването
им за разделяне на потока, тези вентили предотвратяват колебания в
налягането, характерни за двупътните вентили. Включването на циркулационна помпа в системата запазва приблизително постоянен дебит в кръга на източника или на консуматора (по избор).
Вентилите могат да се използват както за ръчно, така и за автоматично регулиране. За реализацията на автоматично регулиране обикновено се използва електрически изпълнителен механизъм. В зависимост
от начина, по който се ограничава
преминаването на потока флуид,
трипътните регулиращи вентили са
три основни групи – трипътни ротационни вентили, трипътни седлови вентили и трипътни вентили с
пряко действие (термостатични
вентили). Специфична конструкция
на трипътните седлови вентили са
вентилите с байпас. Посоката, в
която се смесват потоците обикновено е обозначена върху корпуса на
самия вентил.

Специфики
на четирипътни
вентили
Тези смесители, условно наричани вентили, разполагат с по два
входа и два изхода. Чрез тях едновременно се поддържа температурата на постъпващия в отоплителната инсталация топлоносител, както и температурата на постъпващата за загряване в котела вода.
Характерна особеност на четирипътните вентили е, че с тях могат
да се организират два самостоятелни контура. Характеризират се със
сравнително ограничено приложение. Прилагат се предимно в котелни инсталации с малка топлинна
мощност и вероятност от кондензация на водните пари от димните
газове, което създава опасност от
възникване на корозия по нагревните повърхности на котела, особено,
ако в димните газове се съдържат
серни окиси. За да се предотврати
кондензацията и съответно за да се
ограничи възможността от възник-

ване на нискотемпературна корозия, температурата на постъпващата в котела вода трябва да бъде
не по-ниска от 45 – 50 °C. Също
така се препоръчва дебитът на
топлоносителя, който циркулира в
инсталацията и кръга на котела, да
бъде постоянен.
Поставянето на четирипътен
вентил позволява обособяване на
два самостоятелни контура, хидравличното съпротивление на които на практика не зависи от положението на затварящото устройство. Връщащата се вода, постъпваща във вентила от отоплителния контур, се смесва с горещата вода, постъпваща от котела,
осигурявайки необходимия температурен режим. Необходимата температура в отоплителния контур се
поддържа по пътя на подаване на
вода от връщащия контур. При изключване на подаването на гореща
вода в отоплителния контур, тя
циркулира в контура на котела под
действието на гравитацията, осигурявайки в него необходимата температура за предотвратяването на
корозия. Схемата се прилага често
за котли, при които съществуват
ограничения по отношение на температурата на връщащата се вода.
Обикновено четирипътните вентили се инсталират на височина, която е винаги над горния ръб на котела. Условието е необходимо да бъде
изпълнено, тъй като байпасната
връзка, през която се извършва рециркулацията, работи само гравитачно. По-висока надеждност за
контрол на температурата на
връщащата се в котела вода се
постига, ако се инсталира още една
помпа на байпасната връзка.

Конструкция
и приложение
на бътерфлай вентили
В повечето случаи, бътерфлай
вентилите изпълняват функцията на
спирателна арматура, работейки на
принципа включено/изключено. В
топлопреносните системи, обаче,
те често се използват и като регулираща арматура, предназначена за
непрекъснато регулиране. Основни
техни предимства са малката им
строителна дължина, ограниченото
тегло, ниските разходи за монтаж и
поддръжка, както и високата херметичност. Бътерфлай вентилите са
подходящи за монтаж върху тръбопроводи с големи диаметри. Широко-
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Фиг. 1. Принципна схема на работа на трипътен вентил в отоплителна система: А) при смесване на два потока; Б) при
разделяне на потока.

то им използване в практиката се
дължи на добрите им спирателни
характеристики, надеждността при
експлоатация и сравнително лесната
им поддръжка.
Сред предимствата на бътерфлай
вентилите е характерната им конструкция. Поради специфичната форма на корпуса на вентила, при използването им се спестява монтажно
пространство.
Сред най-разпространените конструкции бътерфлай вентили са
моделите с пръстеновиден, фланцов
и монофланцов корпус. Материалите, които се използват за корпуса
са предимно сфероидален или обикновен чугун, или стомана. Затварящо-
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то устройство е цял или разделен
диск, разположен перпендикулярно на
оста на отвора, който се върти
около оста си. Материалите, които
се използват за изработването му,
обикновено са неръждаема стомана
или сплави от цветни метали. В
практиката по-често използвани са
бътерфлай вентилите с цял затварящ диск. По-рядко намират приложение вентилите с разделен на две
части диск, с които се постига
ефектът на трипътните вентили.
Двете части се движат в противоположни посоки, вследствие на което, когато едната част затваря другата част отваря. За постигане
на добра херметичност, между зат-

варящото устройство и корпуса на
вентила, се използват уплътнителни пръстени. Бътерфлай вентилите
са подходящи за инсталиране между
почти всички видове тръбни фланцови отвори. Обикновено присъединяването им се осъществява чрез различни фланцови съединения или посредством заваряване. Задвижването на
вентилите се реализира ръчно или
автоматично.
Като недостатъци на бътерфлай
вентилите се посочват по-ниската
херметичност на затварящия орган,
както и големият въртящ момент
на вала, дължащ се на големите неразтоварени усилия, действащи
върху диска.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

"–‡ÁÛÏÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë
‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ú‡"
Õîëàíäñêèÿò îïèò â óïðàâëåíèåòî íà âîäèòå è îòïàäúöèòå, ïðåäñòàâåí
íà ìåæäóíàðîäíàòà êîíôåðåíöèÿ è èçëîæáà, 3-5 þíè 2010, ÍÄÊ, Ñîôèÿ
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚
ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ ‚˙‚ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓÁËˆËË Ì‡
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Á‡Ë. ‡ÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ‡ÍÚË‚ÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÓÚ „Ó‰ËÌË. —Ú‡Ì‡Ú‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÛÌËÍ‡ÎÌ‡
ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ - Ì‡‰ 80% ÓÚ ÓÚÔ‡‰˙Í‡ ÒÂ ÂˆËÍÎË‡, ‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÒÚ‡Ú˙Í‡ ÒÂ
ÔÂ‡·ÓÚ‚‡ Á‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
œÂ‰ÒÚÓˇ˘ËˇÚ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
ÙÓÛÏ "–‡ÁÛÏÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ë ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ú‡" ÔÓÒÚ‡‚ˇ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ ‚˙‚ ÙÓÍÛÒ, ÔÓ‡‰Ë ÌÂÈÌËˇ ·Ó„‡Ú Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔËÚ ‚
ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÏÓ‰ÂÎË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
”˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ Ò˙·ËÚËÂÚÓ,
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡˘Ó ‚ Ò‚Óˇ ÙÓÏ‡Ú
ËÁÎÓÊ·‡ Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ, ˘Â ÒÂ
Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ ÓÚ·ÎËÁÓ Ò ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÛÒÎÛ„Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ,
‚Ó‰ÌËÚÂ ÂÒÛÒË, ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ
Ë ÂˆËÍÎË‡ÌÂÚÓ.
—˙·ËÚËÂÚÓ ˘Â Â ÏˇÒÚÓ Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÔÂ¯ÌË Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚‡ ÏÂÊ‰Û ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ Ó·˘ËÌËÚÂ, ÂÍÒÔÂÚË ÓÚ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡,
ÏÂÌË‰Ê˙Ë, ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË, ‡ıËÚÂÍÚË, ÒÚÓËÚÂÎÌË ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë
Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ·‡Ì¯Ó‚Â Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡.
¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡ ÓÎÂÍÚË‚ÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍË ÙËÏË ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÛÒÎÛ„Ë: ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÔ‡,
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ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆË, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÂˆËÍÎË‡ÌÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÏÂÚË˘ÂÌ ·ËÓ„‡Á,
ÍÓÏÔÓÒÚÂË, ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÏËÌÂ‡ÎÌË ·‡ËÂË Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡ÌË Ô‡ÍÓ‚Â, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍË ÛÒÎÛ„Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
Õ‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ÎÂÍÚÓË
ÓÚ ¿‚ÒÚËˇ, ¡˙Î„‡Ëˇ, ¡ÂÎ„Ëˇ,
¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, √˙ˆËˇ, »ÒÔ‡ÌËˇ, ÕÓ‚Â„Ëˇ, ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ ˘Â ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ Ò‚Óˇ ÂÍÒÔÂÚÂÌ ÓÔËÚ Ë ‰Ó·Ë Ô‡ÍÚËÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ eÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰ÌËÚÂ ÂÒÛÒË, ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë
ÂˆËÍÎË‡ÌÂ.
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡
Ì‡ ÒÂÒËˇÚ‡ "EÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ" ‡Û‰ËÚÓËˇÚ‡ ˘Â Ì‡Û˜Ë Á‡ Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡ Ô‡ÒË‚ÌËÚÂ, ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ Ë ‡ÍÚË‚ÌË Í˙˘Ë - Í‡Í
‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚ˇÚ Ò„‡‰ËÚÂ ÔÓ
ÍÓÏÙÓÚÌË Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË, ˜ÂÁ
Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ÒÂ‰‡. ”˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ˘Â ËÏ‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ
ÓÚ·ÎËÁÓ Ë Ò ·Ó„‡ÚËˇ ÓÔËÚ Ì‡
’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ - ‰‚‡ ÛÓÍ¯ÓÔ‡ ˘Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍË ÔÓÂÍÚË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë Á‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·˘ËÌËÚÂ. ’. œÎ‡ÌËÚˆÂ ÓÚ Â„ËÓÌ ƒÓÎÌ‡ ¿‚ÒÚËˇ ˘Â ÒÔÓ‰ÂÎË
‡‚ÒÚËÈÒÍËˇ ÓÔËÚ ‚ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰ÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë
‰Ó·ËÚÂ Ô‡ÍÚËÍË, ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Frost & Sullivan ˘Â ÔÂÁÂÌ-

ÚË‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ.
»ÌÚÂÂÒ ˘Â ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÚÂÏ‡Ú‡ "¿‰‡ÔÚË‚ÌËˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰
Í˙Ï ÍÎËÏ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÌËˇ
ÒÂÍÚÓ". “ˇ ˘Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚
ÏÂÚÓ‰ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ˜‚ËÚÂ, ËÁËÒÍ‚‡˘ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚÌ‡ ˙Í‡, ‚Ó‰ÌË ÂÒÛÒË Ë
ÂÌÂ„ËÈÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË. »ÏÂÌÌÓ ˜ÂÁ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÏÂÚÓ‰Ë ¡˙Î„‡Ëˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡Á‚ËÂ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ÁÂÏÂ‰ÂÎËÂ Í‡ÚÓ ÔÂ˜ÂÎË‚¯ ·ËÁÌÂÒ.
Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓËÚÂ ÓÚ ¬Ë‡ ≈ÍÒÔÓ Ò˜ËÚ‡Ú, ˜Â ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌËˇÚ ÓÔËÚ Ë ‰Ó·ËÚÂ Ô‡ÍÚËÍË
ËÏ‡Ú ÔÓÎÂ Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ˘Â
ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÙÂÍÚ Ë ˘Â ÒÂ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔÓ-‰Ó·Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÊË‚ÓÚ.
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Honeywell ïðîäóêòè
è ðåøåíèÿ
çà ãàçîâàòà èíäóñòðèÿ

Ïðåç 2009ã. Honeywell äîáàâÿ êúì ïîðòôîëèîòî ñè ïðîäóêòèòå è ðåøåíèÿòà íà ãåðìàíñêàòà RMG,
ñïåöèàëèçèðàíà â èçìåðâàíåòî è ðåãóëèðàíåòî íà ãàç.
RMG èìà çàâèäíàòà ðåïóòàöèÿ íà ñâåòîâåí ëèäåð â ïðîåêòèðàíåòî, ïðîèçâîäñòâîòî è ïðîäàæáàòà
íà îáîðóäâàíå è ñèñòåìè çà èçìåðâàíå è óïðàâëåíèå íà ãàç íà ñâåòîâíàòà ãàçîâà èíäóñòðèÿ. Òîâà å
ïîñòèãíàòî ÷ðåç ñú÷åòàâàíåòî íà íàä 200 ãîäèíè îïèò è åêñïåðòèçè, çàåäíî ñ âïå÷àòëÿâàùà ñòðàòåãèÿ çà íåïðåêúñíàòî ðàçðàáîòâàíå íà íîâè ïðîäóêòè è èíâåñòèðàíå â ïîâèøàâàíå íà êà÷åñòâîòî
âúâ âñè÷êè àñïåêòè íà áèçíåñà.
RMG îò Honeywell å âàøèÿò âîäåù ïàðòíüîð â ãàçîâàòà èíäóñòðèÿ. Íàøèòå íàäåæäíè ïðîäóêòè è
ñèñòåìè Âè ïîçâîëÿâàò äà óïðàæíÿâàòå ïúëåí êîíòðîë íà íåîáõîäèìîñòòà îò òî÷íî èçìåðâàíå è ïðåöèçíî ðåãóëèðàíå. Íèå ïðîåêòèðàìå è ïðîèçâåæäàìå ñòàíöèè ñúãëàñíî Âàøèòå èçèñêâàíèÿ.
Ïðîäóêòèòå íà RMG ìîãàò äà áúäàò íàìåðåíè âúâ âñè÷êè ãàçîïðîâîäè è ñòàíöèè
Êîìïðåñîðíè ñòàíöèè
Ðåãóëèðàùè êðàíîâå, ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå, ïðåäïàçíè êðàíîâå, ãàçîâè ðàçõîäîìåðè è àíàëèçàòîðè

Ãðàäñêè/ðåãèîíàëíè ãàçîâè
äîñòàâ÷èöè
Öÿëîñòíà ðåãóëèðàùà è èçìåðâàùà
ñòàíöèÿ ôèëòðè, ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå, ðàçõîäîìåðè, îäîðèðàùè ñèñòåìè,
ïîäãðåâàòåëè, àâòîìàòèçàöèÿ, òóðáîãåíåðàòîðè, ñôåðè÷íè êðàíîâå

Ñêèäîâå çà ðåäóöèðàíå íà
íàëÿãàíå íà ãàç
Öÿëîñòíà ðåãóëèðàùà è èçìåðâàùà
ñòàíöèÿ, ôèëòðè, ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå, ðàçõîäîìåðè, îäîðèðàùè ñèñòåìè,
ïîäãðåâàòåëè, àâòîìàòèçàöèÿ, òóðáîãåíåðàòîðè, ñôåðè÷íè êðàíîâå

Èíäóñòðèàëíî è òúðãîâñêî
ïîòðåáëåíèå
Ïúëíî îêîìïëåêòîâàíè ãàçîâè êîëîíêè çà
àâòîìîáèëè, ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå,
ôèëòðè, àðåñòîðè çà ïëàìúê, ðàçõîäîìåðè, ñìåñèòåëè, áúòåðôëàé êðàíîâå, òóðáîãåíåðàòîðè,
ñôåðè÷íè êðàíîâå

Ñúõðàíåíèå íà ãàç
Ðåãóëàòîðè íà íàëÿãàíå, ðåãóëèðàùè êðàíîâå, ïðåäïàçíè óñòðîéñòâà, àâòîìàòèçàöèÿ, òóðáîãåíåðàòîðè, ñôåðè÷íè êðàíîâå

Âðúçêè êúì äîìàêèíñòâà
Ðåãóëàòîðè ñúñ ïðåäïàçíè óñòðîéñòâà çà
ðåãóëèðàíå ãàçòà êúì áèòîâè ïîòðåáèòåëè

Çà êîíòàêòè: Èíæ. Èâàéëî Èâàíîâ
1528 Ñîôèÿ, áóë. Õðèñòîôîð Êîëóìá 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. +02 40 20 900
å-mail: Ivaylo.Ivanov@honeywell.com www.honeywell.com www.51.honeywell.com/bulgaria
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Ñïåöèàëèçèðàí çàõðàíâàù
áëîê çà ñâåòîäèîäíî
îñâåòëåíèå LP1040-xx 40 W èçõîäíà ìîùíîñò
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

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

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

MC75i, TC65i è TC63i îò
CINTERION - åäèííà GSM
ïëàòôîðìà ñ ðàçëè÷íà
ôóíêöèîíàëíîñò

Cinterion ïðåäëàãà íîâî ïîêîëåíèå GSM ïëàòôîðìà íàïúëíî
ñúâìåñòèìè ìîäóëè ñ ðàçëè÷íà
ôóíêöèîíàëíîñò.
l Ìîäóë ñ Java
ïëàòôîðìà;
l GPRS Class 12 çà âñè÷êè ìîäóëè;
l Âãðàäåíè èíòåðíåò ïðîòîêîëè TCP/IP, UDP, HTTP, FTP,
SMTP, POP3
l Êîìïàêòíè ðàçìåðè;
l Íàïúëíî åêðàíèðàíè êîìïîíåíòè;
l Ïîâèøåíà ñêîðîñò íà EDGE class12 çà MC75i;
l Ñúâìåñòèìè ñúñ ïðåäøåñòâàùèòå âåðñèè.
Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.: (02)9155800; ôàêñ: (02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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#

АБОНАМЕНТЕН ТАЛОН
Абонирайте се за списание

3-2010

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð

Уважаеми читатели, предлагаме 6
викнижки - 6 лв.
възможност да се абонирате за списание Инженеринг ревю. Можете да
направите своя абонамент лично в
редакцията; като използвате електронната форма за абонамент на
www.tllmedia.bg или като изпратите
попълнен този талон заедно с копие
от платежния документ (платежно
нареждане) на адреса на редакцията:
София 1612, бул. "Акад. Иван Гешов",
№. 104, офис 9
Ти Ел Ел Медиа ООД
Банкова сметка на Ти Ел Ел Медиа:
ОББ - клон "Цар Борис III",
IBAN: BG04 UBBS 7827 1013 8933 07
BIC: UBBS BGSF
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6 книжки - 10 лв.
abonament@tllmedia.bg
Абонирайте се чрез
абонаментния талон
на сайта на списанието:
www.tllmedia.bg

ДА, желая да направя
годишен абонамент
9 книжки - 45 лв.
Цената е с включен ДДС и отстъпка
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#

ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ СПИСАНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ НА АДРЕС:
АДРЕС 1: служебен

домашен

пощ. код ............................... населено място .........................................................

ул./ж.к ..............................................................................................................................................................................................................................
№/бл. ...............................вх. ....................ет. ........................ап. ....................................
тел. .................................................................факс ................................................... е-mail ...........................................................................................
трите имена ...............................................................................................................................................................................................................
заемана длъжност .....................................................................................................................................................................................................
организация/предприятие/фирма .......................................................................................................................................................................
предмет на дейност ................... .................................................................дата ...................................................................................................

не желая фактура

желая данъчна фактура

организация .................................................................................................................................................................................................................
данъчен номер ............................................................................. БУЛСТАТ ............................................................................................................
МОЛ ..................................................................седалище ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Познавате ли Cognex Vision?

Познавате ли Cognex ID?
Бързото, мощно и надеждно разпознаване на
идентификационни кодове изисква иновация,
която единствено Cognex® може да осигури.
Базирани на водещата в световен мащаб
технология за визуална инспекция, нашите
DataMan® Industrial ID четци и верификатори
предлагат ненадмината скорост на
разпознаване за 1D баркодове и 2D матрични

офис
e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
office@akhnaton.biz

кодове за данни. DataMan виртуално може да
разчете всеки код, дори да е избледнял или с
лош контраст, върху всякаква повърхност –
пластмаса, метал, стъкло, платки, керамични
опаковки или етикети. Лесен за използване и
удобен за интегриране, Cognex ID е перфектният
отговор на изискванията ви за идентифициране
или следене на обекти.

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

RMG - Продукти и Решения
за Газовата Индустрия

○ ○ ○ ○

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

RMG от Honeywell е вашият водещ партньор в газовата индустрия. Нашите надеждни продукти и системи
Ви позволяват да упражните
пълен контрол на необходимостта от точно измерване и прецизно регулиране.
Ние проектираме и произвеждаме станции съгласно
Вашите изисквания.

Ïî-ïîäðîáíà òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ â ðàçäåë "Íîâè ïðîäóêòè" íà ñòðàíèöà 101

