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Ì‡Í‡ÚÍÓ
’‡ÌËÛÂÎ ¡˙Î„‡Ëˇ - ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇ „Ó‰Ë¯ÂÌ ÒÂÏËÌ‡

Владимир Ангелов

От 28 до 30 април т. г. Ханиуел България бе домакин на традиционния международен семинар, който събира представителна част от специалистите по
КИП и А в България всяка година в курортен комплекс Албена. Събитието бе
открито от инж. Владимир Ангелов, управител на Ханиуел България, който
приветства с добре дошли присъстващите специалисти. В първата част на
семинарната програма Гай Конен запозна гостите на събитието с етапите
в развитието на платформата за управление на технологични процеси в рафинерии, топлоцентрали и химически заводи Experion PKS.
Технически решения за автоматизация при дистрибуция на петролни продукти и газ (Enraf/RMG) бяха презентирани пред аудиторията от Ричард Сиервел. Втората част на лекционната програма включваше темите Информационни системи за управление на производството в Лукойл Нефтохим Бургас и
Енергиен мениджмънт. В последния ден от семинара гостите се включиха в
демонстрации на безжични технологии, представени от Росен Кръстев.

≈ÌÂ„Ó—Â‚ËÁ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 5-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 22 май т.г. в изисканата обстановка на столичния Централен военен клуб
фирма ЕнергоСервиз тържествено отбеляза пет години от своето основаване.
Празникът бе уважен от многобройни гости, сред които клиенти на компанията като АЕЦ Козлодуй, партньори и приятели на домакините. Събитието бе
открито от инж. Манчев, изпълнителен директор на ЕнергоСервиз, който поздрави присъстващите гости с добре дошли и с гордост очерта възходящото
развитие на фирмата през изминалите пет години. „Фирмата бе основана през
2005 г. с идеята да предлага сервизна и инженерингова дейност по поддръжка,
развитие и проектиране на цифрови системи в ТЕЦ и АЕЦ. Само година след
това ЕнергоСервиз стартира техническа дейност по обслужване и ремонт на
най-голямата и най-комплексната компютърно-информационна система Ovation,
монтирана в света, както и на системите за радиационен контрол на ВТ1 и ВТ2
на 5 и 6 Енергоблок в АЕЦ Козлодуй. Благодарение на сътрудничеството и партньорството ни с Westinghouse Electric Company (USA) и APANTE LLC (USA), реализирахме и различни проекти, свързани с оптимизацията на КИУС Ovation и СРМ“,
заяви в приветственото си слово инж. Манчев.

¡ÛÌ‡Ú‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚÍË ÌÓ‚ ˆÂı Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË
През месец май т.г. Бруната България откри нова фабрика за производство
на абонатни станции в индустриалната зона на община Раковски, област
Пловдив. На откриването присъстваха кметът на общината - Иван Антонов,
извънредният и пълномощен посланик на Кралство Дания в България - Коре Янсон,
представители на Brunata International, EVN Топлофикация – Пловдив, журналисти и други официални лица. Новата производствена единица е разположена на
площ 2200 кв. м и инвестицията в нея възлиза на над 3 млн. лева. Капацитетът
на фабриката позволява производството на около 2000 абонатни станции
годишно, които са предназначени за българския и чуждестранния пазар. Първите произведени абонатни станции ще бъдат предоставени по договор за
топлофикацията на град Копенхаген, Дания.
"Производства, свързани с топлофикацията, са част от устойчивото развитие на икономиката и не се влияят от кризата", заяви при откриването на
новата фабрика Николай Жечков, управител на Бруната България. "Ние сме
единственото дружество, което открива фабрика за абонатни станции в
страната, и единственото, сертифицирано по Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане, която е задължителна за страните от Европейския съюз",
допълни той. С въвеждането на фабриката в експлоатация, дружеството разкрива над 40 работни места с тенденция за увеличаването им.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Ã‡ÒÚÂ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ MiniTec
От месец май т. г. фирма Мастер има статут на партньор на немския
производител на модулни системи MiniTec, съобщи за сп. Инженеринг ревю
инж. Валентин Якимов, управител на Мастер. „MiniTec е дългогодишен и утвърден производител на базови механични елементи за автоматизация. Продуктовата гама обхваща широк набор от алуминиеви профили с различни сечения,
свързващи компоненти, аксесоари, задвижващи и управляващи системи, пневматични елементи и други. Фирмата разполага с девет производствени бази
и изградена стабилна дистрибуторска мрежа в цял свят. Убеден съм, че високото качество и разнообразното портфолио на MiniTec ще намерят позитивен прием и на българския пазар“, заяви инж. Якимов.
Фирма Мастер е позната на читателите на сп. Инженеринг ревю като
официален представител на компаниите Az Pneumatica, Crouzet, M&M
International, Mindman, Isel Automation, АББ и други. Основната й дейност е съсредоточена в доставката на пневматични и хидравлични средства за автоматизация - цилиндри, разпределители, шлаух; пневмо-подготвящи групи, съединители; вакуум компоненти, ел. магнитни и бутални вентили; електроапаратура, както и в проектирането, производството и сервиза на дозиращи и опаковащи машини, пневматични преси и цилиндри, ел.табла и автоматизация на
технологични линии и възли.

Enel Green Power Û‰‚Óˇ‚‡ ‚ˇÚ˙ÌËÚÂ ÒË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Enel Green Power, дружеството на групата Enel, което се занимава с разработване и управление на мощности за производството на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници, започна експлоатацията на втория си
вятърен парк в България, съобщиха от дружеството. Паркът е изграден на
територията на община Шабла. „Той се състои от седем турбини, всяка с
мощност от 3 MW. Общата му мощност е 21 MW, а годишното производство е над 54,6 млн. kWh“, информираха от компанията. „Този проект още
веднъж доказва ангажираността на Enel Green Power към развитието на енергийното производство от възобновяеми енергийни източници“, заяви Франческо Стараче, президент на Enel Green Power. „Ние работим активно и в Румъния
и Гърция и смятаме този регион за много важен за развитието ни, с голям
потенциал за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници,
което съответства на нарастващото търсене на енергия“, допълни той.

—ÂËˇ ÒÚÛ„Ó‚Ë ˆÂÌÚË Ã‡Á‡Í —Ï‡Ú ÓÚ ¡ËÏÂÍÒ ÀËÏËÚË‰
Отскоро фирма Бимекс Лимитид, представител на водещата японска компания Mazak за България, предлага на нашия пазар серията стругови центри
Смарт. „Сред стандартните характеристики на машината са стабилни
шпиндели, NC задно седло; дванадесет позиции на револверната глава и бързи
ходове от 33 m/min. Новата система за управление МAZATROL SMART предлага ценово предимство, висока надеждност, еко режим, LED осветление и
диалогово програмиране при пълна стандартна EIA/ISO функционалност. При
настроен Еко режим машината регистрира присъствието на оператора и се
включва в готовност, което понижава електрическата й консумация с 22%“,
заявиха от Бимекс Лимитид.
„Най-новата серия стругови центри Смарт на Mazak е носител на престижната награда Най-добрите 10 продукта в Япония за 2009 г. на списанието
Nikkan Kogyo Shimbun, водещо периодично издание в областта на промишлеността в Япония. Предстои представянето на серия Смарт и при вертикалните
обработващи центри. Първата машина от серията Смарт вече е инсталирана и работи в производствената база на фирма Кирково, гр.Кирково.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÀÓ„Ë—ÓÙÚ Û˜‡ÒÚÌËÍ ‚ ÒÂÏËÌ‡ Á‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
На 28 май т. г. фирма ЛогиСофт бе участник в семинар на тема Информационните технологии в инженерните индустрии. Събитието се проведе в
рамките на изложението Транспорт и логистика в зала Родопи на Интер Експо
център. На презентацията инж. Крум Павлов, управител на ЛогиСофт, представи пред присъстващите специалисти дейността на компанията. „ЛогиСофт предлага изключително атрактивни решения за модернизация на стари
или управление на изцяло нови автоматични високостелажни складове, доказали своята надеждност през годините“, заяви г-н Павлов.
На презентацията бяха разгледани и най-новите разработки на фирмата,
сред които решения за тотално управление на системи за шоколад, кафе, керемиди и др. Особено внимание бе обърнато на модернизацията на най-голямата линия за производство на шоколадова паста във фабриката на Крафт Фуудс
в гр. Своге. „С тази разработка ЛогиСофт може да бъде конкурентна при
решаването на подобни задачи и в други шоколадови фабрики, както и при
изграждането на изцяло нови такива, предоставяйки ниска цена, кратки срокове и пълна функционалност“, допълни г-н Павлов.

Крум Павлов

≈ÎÂÍÚ‡ ÔÓÏÔ ÔÂÔÓ‰ÔËÒ‡ ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÒË Ò˙Ò SAER Elettropompe

инж.
Токмакчиев

След работна визита в Италия миналия месец, ръководството на SAER
Elettropompe и Електра помп, като продължение на дългогодишното успешно
партньорство между двете фирми, преподписаха споразумението за ексклузивно представителство на италианския производител за територията на
България. В рамките на договора влизат продажба, гаранционен и следгаранционен сервиз на всички изделия, произвеждани от SAER Elettropompe.
„Електра помп е доказала възможностите си да реализира продуктите на
SAER на българския пазар, както и да осигурява компетентни инженерингови
решения в сферата на промишлеността, строителството, селското стопанство, туризма и бита. Осигуряваме безупречен сервиз, монтаж и абонаментна
поддръжка на помпите, които предлагаме. В резултат на това нашите партньори продължават да ни гласуват доверие и подписаното споразумение за
изключителни права за България е очаквано продължение на нашите взаимоотношения„, коментира инж. Токмакчиев, управител на компанията. В рамките на
посещението бяха представени нови разработки на вертикални многостъпални помпи и хидрофорни системи, които са вече в производство.

Beghelli ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÍÎ˛˜Ë ÔÓÂÍÚ ‚ √‡Ì‰ ÃÓÎ ¬‡Ì‡
Наскоро фирма Beghelli завърши изпълнението на проекта Система за управление и контрол на аварийното и евакуационно осветление в Гранд Мол Варна,
съобщиха от офиса на компанията. „Избраната от инвеститорите и доставена от Beghelli система Logica е без аналог в областта на аварийното и евакуационно осветление. Системата позволява програмиране на работата на осветителите в авариен режим за 1 или 3 часа, в зависимост от желанието на
инвеститора. Също така по DALI шина могат да бъдат контролирани и управлявани едновременно нормални, аварийни и евакуационни осветители“, заявиха
от Beghelli. „Бяха инсталирани повече от 1000 броя евакуационни и аварийни
осветителни тела от серията Logica и Maxima, дванадесет локални системи за
контрол и управление Logica Main Unit и една централна система Logica Supervisor.
Тя приема информацията от дванадесетте локални централи и ги визуализира
на компютъра на системата за сградна автоматизация (BMS). По този начин
всяко аварийно и евакуационно осветително тяло може да бъде проверявано и
управлявано от системата за сградна автоматизация. С изграждането на системата Logica, Гранд Мол Варна се нарежда сред най-модерните сгради в областта на аварийното и евакуационното осветление в Европа като сградата на
Европейския парламент в Брюксел и сградата на централата на НАТО, оборудвани също със системата за контрол и управление на аварийното осветление
Logica“, допълниха от Beghelli.

12

юни 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2010

13

Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ‚Â‰Â ÒÂ ‚ÚÓÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ MachTech Expo
От 26 до 29 май т. г. в Интер Експо Център в столицата се проведе машиностроителното изложение MachTech Expo. Организатори на мероприятието са Българска браншова камара - Машиностроене и Агенция Булгарреклама.
Представени бяха съвременни металорежещи машини с цифрово-програмно управление, металообработващи центри, високопрецизни стругове, фрезовопробивни машини, заваръчна техника, лазерни системи, вентилационна техника и широк спектър от ротационни металообработващи инструменти.
„Специализираната публика имаше възможност да види пълна гама от хидравлични елементи – хидростатични задвижвания, цилиндри, различни видове
вентили и клапи за индустриални машини, накрайници и арматура за пресоване
на гъвкави съединения, техника и оборудване за заваряване, рязане, лазерна обработка и др. Сред изложителите бяха и леярски фирми, произвеждащи стоманени, чугунени и алуминиеви отливки с приложение в машиностроенето, енергетиката, газопреносната промишленост, водопроводни съоръжения и други“,
заявиха организаторите на проявата. Паралелно с MachTech Expo се проведе и
специализираната изложба Транспорт и логистика.

Œ‚Â„‡Á ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÍÓÌ„ÂÒ
На 27 май т. г. в столичния хотел Метрополитън се проведе Международният екологичен конгрес Екологични и енергийни основи на устойчивото развитие. Над 150 участници от девет страни се включиха в третото издание
на форума, организиран от Овергаз. Сред тях бяха Сашо Дончев, изпълнителен
директор на Овергаз, председателят на Държавната комисия за енергийно и
водно регулиране – Ангел Семерджиев, изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност Таско Ерменков, представители на БСК, Газпром (Германия и Великобритания), EVN (Австрия), Щаткрафт (Холандия), държавната администрация и неправителствени организации.
В рамките на конгреса международните експерти обсъдиха последните
новости в търговията с емисии парникови газове, енергийната ефективност,
околната среда, устойчивото развитие, както и актуална информация за съвременните технологии в енергетиката. Дискусиите бяха разделени в две паралелни тематични работни секции. „Съвременни подходи към екологичните
предизвикателства“ включваше доклади за корпоративни екологични политики, перспективи пред въглеродния пазар и зелени мерки в помощ на бизнеса. В
секцията „Повишаване на енергийната ефективност – задачи и предизвикателства“ гостите се запознаха с възможностите на ютилити сектора да
прилага енергоспестяващи мерки при крайните потребители.

◊≈« ÒÚ‡ÚË‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ 69 ÂÌÂ„ËÈÌË Ó·ÂÍÚ‡
От началото на юни ЧЕЗ Разпределение България започва изграждането на
69 енергийни обекта на територията на Западна България, съобщава дружеството. „Инвестицията ще доведе до подобряване на качеството на електроснабдяването в над 30 населени места. Проектите обхващат дейности,
като захранване на новопостроени жилищни сгради, подмяна и полагане на нови
кабели средно и ниско напрежение, рециклиране и изнасяне на ел. табла на границата на собствеността, възстановяване и реконструкция на мрежи ниско
напрежение, реконструкция, ремонт и изграждане на трафопостове, присъединяване на нови потребители“, коментират от ЧЕЗ. Общият бюджет на предвидените инвестиции за годината е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв. От компанията заявяват, че стремежът на
дружеството е да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител –
качествено снабдяване с електрическа енергия, поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. „За
да се постигне тази цел, ЧЕЗ има нужда от инвестиционен ресурс в размер на
около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години“, допълниха те.
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Двойно-регулиращ вентил: "Cocon Q"

Представяне на системата
Регулиращ вентил с корпус от месинг за регулиране на дебита и стайната температура.

Двойно-регулиращият вентил "Cocon Q" е
отличен със Златен Медал и Диплом 2008
от Международен Технически Панаир Пловдив.

Предимства:
- настройката на максималната стойност
на дебита (l/h) се извършва директно чрез
ръкохватка;
- максималният дебит се настройва на желаната номинална стойност и след това се
поддържа постоянен в рамките на пропорционалната константа.
- предварителната настройка може да се
блокира и пломбира срещу нежелана или случайна намеса;

Златен медал
Международен технически панаир

- в комбинация със задвижващи устройства
или термостати регулира температурата
в отделни помещения;

Пловдив 2008

- малки размери.

За допълнителна информация:
Търговско представителство
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 58
тел.: +359 2 961 57 10, +359 2 961 57 11
факс: +359 2 962 44 65
e-mail: mail@oventrop.bg
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www.oventrop.bg
F.W.OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 29 62 82-0
Fax: +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.de
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ ¡Û„‡Ò ÔÛÒÌ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÚË ÌÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
В средата на май т.г. с тържествена церемония бяха пуснати в експлоатация три нови инсталации за сярно-кисело алкилиране и регенерация на отработената киселина, хидроочистка на бензин и хидроочистка на дизелово
гориво в Лукойл Нефтохим Бургас. На откриването присъстваха Бойко Борисов, министър-председател на България, и Вагит Алекперов, президент на
ОАО Лукойл.
В своето изказване по време на церемонията Вагит Алекперов заяви, че
общият обем на инвестициите в модернизирането на нефтопреработвателния завод надхвърля 1 млрд. щатски долара, като почти половината от
тези инвестиции са направени през последните две години. Реконструирани
и новоизградени са редица производствени обекти в предприятието, внедрена е съвременна автоматизирана система за управление на технологичния
процес. В резултат на реализацията на тези програми безвъзвратните загуби са намалели повече от 4 пъти – до 0,9%, енергоемкостта на производството е намалена с 36%, а производителността на труда е увеличена 6
пъти.
„Осъзнавайки своята отговорност, Лукойл се стреми да съхрани баланса
между производствената дейност и опазването на околната среда. Това е
постигнато чрез използването на нови технологии, които намаляват риска
от негативни въздействия. Проведените в предприятието мероприятия позволиха да се намали няколко пъти обемът на вредните замърсявания“, допълниха от компанията.

EVN Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Õ≈

‚ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ’≈

√ÓÌ‡ ¿‰‡

EVN остава единствен партньор на Националната електрическа компания
в проекта за изграждане на Хидроенергиен комплекс Горна Арда, информираха
от компанията. До това е довело оттеглянето на другия кандидат за дял в
проекта Alpine Bau, който прехвърля всички права и задължения в проекта на
EVN. „Промяната на дяловото участие в проекта няма да доведе до забавяне
на проекта. Ние се стремим към ускоряване на партньорството с НЕК, за да
се гарантира максимално бърз старт на ХЕК Горна Арда и осигуряване на
„зелена“ енергия от водноелектрическите централи на каскадата за клиентите на компанията в региона“, увериха от EVN. От компанията заявиха, че
ХЕК Горна Арда е от стратегическо значение за EVN, както и за развитието
на България в областта на добива на енергия от възобновяеми енергийни
източници.
„За нас е от изключително значение разработването на собствени генериращи мощности за доставка на енергия. Реализирането на проекта ще
допринесе за гъвкавостта на енергийния микс на страната и ще увеличи
сигурността на доставките на електроенергия“, коментираха от компанията.
„България се превърна в предпочитано място в плановете за бъдещо развитие на EVN Групата. Проектът Горна Арда е дългосрочна стратегическа
инвестиция както за EVN, така и за региона“, подчерта д-р Петер Лайр, член
на Управителния съвет на EVN.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

’Û·‡‚‡ ‡·ÓÚ‡,
‡Ï‡...
·˙Î„‡ÒÍ‡
В началото на юни влезе в сила
новата наредба, регламентираща
строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Наредба Iз1971). Нормативният документ
бе приет в края на октомври 2009
г. с похвална цел – да изхвърли в
кошчето остарелите изисквания
от времето на социализма, осъвременени козметично през 1994
г. Прокламираната цел на наредбата е повече от положителна, а именно да се въведат европейските изисквания в областта, като се осигури максимална сигурност
за хората. Зад лъскавата фасада на градивните намерения, обаче, лъсват няколко сериозни проблема.
На първо място, според професионалистите в областта, от които се очаква да претворяват книжните норми в реални дела, е недопустимо наредбата да влиза в
сила, преди да е основно преработена. От КИИП са категорични, че редица изисквания не просто не съответстват, а противоречат на европейската нормативна
база. Въвеждат се и норми в разрез с други действащи
документи в областта на водоснабдяването, газовите
инсталации, съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна
атмосфера и т.н. Други изисквания пък не са еднозначно
дефинирани. Или казано по друг начин, всяко звено по
веригата – производител, проектант, монтажник и контролен орган, ще има пълни основания да интерпретира
нормите според интересите си. И в крайна сметка, неясните изисквания вероятно ще се уреждат между инвеститори и контролния орган и под масата. Защо ли в
някои заблудени държави вярват, че превенцията била
основа на борбата с корупцията?
Предвид хаоса, който цари в инженерната ни терминология в момента, от новоприетите нормативни документи се очаква да въведат и поне малко унифицираност. Разлиствайки страниците на наредбата, обаче, е
видно, че все още се говори за взвривозащитни съоръжения, група на взвривяемост, степен на безопасност и т.н.,
въпреки героичните опити на някои колеги да наложат
новите термини. А по-внимателният прочит на документа би хвърлил и неспециалист в областта в истинско изумление, разбирайки че съществуват, например,
ваканционни бунгала с над 100 места (Приложение 1).
И това далеч не е всичко. Защото добра или лоша
наредбата е задължителна и изискванията в нея трябва
да се прилагат. Тогава възниква резонният, но за съжаление риторичен въпрос - има ли специалисти от всички
направления, които към настоящия момент я познават
достатъчно добре и имат необходимото удостоверение да разработват раздела „Пожарна безопасност“ към
своите проекти?
Изобщо, както казва народът - хубава работа, ама...
българска.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ËÌÚÂ‚˛

»ÒÍ‡ÏÂ ‰‡ ÔÓ‰ÍÂÔËÏ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Ì‡ LED ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Ангел Станчев, приложен инженер в
Комет Електроникс, пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Станчев, отскоро Комет Електроникс предлага техническа консултация,
разработка и монтаж на платки с мощни светодиоди, паралелно с доставката на модули
за производство на LED осветители. Каква е причината за
развитието на това направление в дейността ви?

Комет Електроникс винаги се
стреми да предлага на своите клиенти продукти и услуги, съответстващи на актуалните тенденции в
областта на електрониката. Светодиодите направиха революционен
скок през последните години и в момента надграждат всички познати
светлинни източници. Най-големите
им предимства са качеството на излъчваната светлина, високата ефективност и насочеността им. Класическите източници като лампата с
нажежаема нишка, например, излъчват на 360о, което води до големи загуби при разпределението на
светлината, необходима да се освети даден обект. Това налага използването на източници с прекалено
голяма мощност, тъй като се преценява, че ще има големи загуби от
рефлекторите и оптичните елементи, осъществяващи разпределението на светлината. Именно това
прави светодиодите много подходящи за приложения, в които се търси
насоченост на осветлението. В архитектурното осветление, например, често се изисква тесен лъч за
осветяване на колони. Ако използвате конвенционален източник, който
излъчва на 360о, загубите ще са над
50-60%, докато при светодиоди с
вторична оптика те са сведени до
10%. Възможността на светодиодите да се димират, при това изключително ефективно, е допълнителен
фактор за намаляване консумацията
на електроенергия.
Новата ви дейност е изцяло насочена към производителите
на осветителни системи. Какво точно ще им предложите?

Комет Електроникс предлага пълен
набор от компоненти за изграждането на светодиодни осветители, при
това от утвърдени производители –
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мощни светодиоди, високоефективна вторична оптика,
специализирани захранвания,
алуминиеви и стандартни FR4
печатни платки, алуминиеви
корпуси и радиатори. Чрез тях
нашите клиенти могат да реализират осветителни тела с
експлоатационен живот в
пъти по-дълъг от досегашния.
Само един пример – предлаганите от
нас захранвания издържат също толкова време, колкото и светодиодите
- над 50 000 часа. Трябва да се има
предвид, че върху разходите за един
конвенционален уличен осветител
влияе не толкова неговата първоначална цена, колкото фактът, че източникът му трябва да се подменя
минимум на две години. При светодиодните осветители това става на
десет години веднъж, тоест пет
пъти по-рядко. Това е само една от
причините, поради които смятаме, че
светодиодното улично осветление е
много перспективно в България.
Освен това предлагаме техническа консултация при проектиране и
насищане на платките с електронни елементи, както и базови модели
от тела за улични осветители, с
които да подпомогнем първоначалните проекти на фирмите.
Какви етапи включва процесът
от дизайна на LED модула до
серийното му производство?

Първоначално нашият отдел Дизайн и техническа консултация предлага на клиента помощ при проектирането и избора на светодиоди с оптимални характеристики. Съдействаме на производителите на осветителни тела при избора на подходяща конфигурация от брой и тип мощни светодиоди с цел постигане на необходимите оптични характеристики на осветителя. След това осигуряваме професионален дизайн на графичен оригинал на алуминиева или FR4
печатна платка, както и помощ при
избора на необходимите управляващи
и захранващи схеми и модули.
След изработката на прототип в
рамките на 3-4 седмици и одобрението му от клиента, можем да реализираме и производствени серии. Разполагаме с модерна линия за наси-

щане с електронни елементи, която
се използва за прототипи и серийно
производство. Процесът на асемблиране включва автоматични, полуавтоматични и ръчни инструменти и
машини за нанасяне на пасти; автоматична и полуавтоматична машина за повърхностен монтаж със специализирани накрайници за манипулация с мощни светодиоди; тунелна
пещ и електронен микроскоп за визуална инспекция.
Какво би накарало клиентите
да се обърнат към вас, а не към
доставчик на готови светодиодни осветители?

Идеята е да дадем в ръцете на
българските производители, особено
на тези, които осъществяват отговорни проекти за архитектурно и
улично осветление, най-модерните
технологични решения. Така ще им
помогнем да реализират производството на високонадеждни и качествени, съобразени както с изискванията на европейските регулации,
така и на конкретния проект светодиодни осветители. Имайте предвид, че в момента някои далекоизточни производители компрометират
LED системите, тъй като от ценови съображения не прилагат специализирани оптчни системи за разпределение на светлината, монтират
светодиоди и захранвания с по-ниска
ефективност и по-кратък живот и
т.н. Ето защо смятаме, че експертизата, консултативният потенциал и
производствените възможности,
предлагани от Комет Електроникс,
заедно с използването на качествени светодиоди с вторична оптика и
високонадеждни управляващи и захранващи модули би осигурило на нашите производители конкурентни
предимства не само на българския, но
и на европейския пазар.
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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

Îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CREE

www.comet.bg
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Представени бяха металообработващи технологии на Fritz Studer и GF AgieCharmilles

¬

средата на месец април фирма
Галика и чуждестранните й партньори Fritz Studer и GF AgieCharmilles бяха
домакини на технически семинар. Темата на събитието бе: „Фрезова обработка, електроерозия, лазерна аблазия, кръгло шлифоване - модерни машини и технологии“. Мероприятието, насочено към студенти от машиностроителни специалности, клиенти на фирмата и технически специалисти от производствени предприятия, се проведе в ТУ-Пловдив и
ТУ-Варна. Лектори на презентациите
бяха инж. Адриан Шюрх, регионален
ръководител Продажби във фирма
Studer, инж. Томас Венги, регионален
ръководител Продажби във фирма GF
AgieCharmilles, инж. Георги Владимиров, инженер Продажби във фирма
Галика България, и инж. Желязко Сарандев, инженер продажби във фирма Гюринг България.
Гост-лекторите представиха найнови машини и технологии на своите компании, както и някои от иновативните идеи, все още са в процес на разработка. Господин Венги
от GF AgieCharmilles постави акцент
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върху процесите на прецизна фрезова обработка, както и обемната
електроерозийна обработка без износване на инструмента. Той презентира и новите процеси и машини за
лазерна обработка с гравиране и
структуриране на повърхнини и приложенията на технологията.
Господин Адриан Шюрх представи
фирма Fritz Studer с кратка ретроспекция на нейната стогодишна история. Във втората част на презентацията си той запозна аудиторията
с постиженията на Studer във високоскоростното цилиндрично шлифоване на профили с некръгло сечение и
показа пример за приложение на хибридни машини, съвместяващи няколко операции на една установка на
детайла.
В отговор на въпроса как биха оценили интереса от страна на
присъстващите гости към проведеното събитие от Галика отговориха:
„На поканата за семинара се отзоваха над 50 специалисти от 39 български компании и над 100 студенти.
Интересът към събитието бе голям,
което пролича от задаваните въпроси и обсъжданията по време на пре-

зентациите и в почивките. Активността и компетентността на българските специалисти приятно впечатлиха гост-лекторите от компаниите
GF AgieCharmilles и Studer. Мненията,
получени от формулярите за обратна връзка, са силно положителни, а
препоръките са за разширяване на
представяните технологии при следващо провеждано мероприятие“.
„В заключение единодушното ни
мнение е, че събитието бе посрещнато с голям интерес и с удоволствие възнамеряваме да продължим
тази традиция, стараейки се да предоставяме полезна и интересна информация на всички наши партньори
и приятели“, допълниха организаторите на събитието.
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—ÂÏËÌ‡ Ì‡ BMG, ¿ƒ œÓÈÌÚ
Ë œÓ ¿ƒ “ÂıÌÓÎÓ‰ÊËÒ
Демонстрирани бяха новостите в AutoCAD Mechanical 2011 и Autodesk Inventor 2011

—

ред събитията, организирани в
бранша през май, бе проведен семинар, посветен на най-новите софтуерни решения 2011 на Autodesk за
машиностроително проектиране.
Организатори на събитието бяха
официалният дистрибутор на
Autodesk за България – фирма БиЕмДжи и нейните упълномощени дилъри
КАД Пойнт и ПроКАД Технолоджис.
При сериозен интерес от представители на бранша лекторите представиха новостите в AutoCAD
Mechanical 2011, Autodesk Inventor
2011 и Autodesk Algor Simulation 2011.

е усъвършенстваната функция за
редактиране на място в проектното пространство“, заяви Симеон
Колчагов от фирма Кад Пойнт.
Основни акценти бяха поставени
върху усъвършенстваната конструктивна среда, предлагаща подобрен
потребителски интерфейс за допуски и размери, включен в лентовото
меню, възможността за бързо и лесно създаване и редактиране на размери, както и разширените възможности на библиотеката и на ВОМ инструментите за постигане на по-добра
прецизност при спецификациите.

Новости в Autodesk Inventor 2011
Новости в AutoCAD Mechanical
„Версия 2011 на AutoCAD
Mechanical предлага редица подобрения, свързани както с практичността на функциите, спецификациите,
асоциативните позиции и списъците
с елементи, така и със символите и
оразмеряването. Сред подобренията

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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„Inventor 2011 предлага подобрени
начини за 3D проектиране и осигурява високотехнологични възможности
за визуализация. Инструментите за
симулация са подобрени, за да се улесни създаването и проверката на
множество повтарящи се проекти“,
бе съобщено на събитието.

Специален интерес сред присъстващите гости предизвика представянето на технологията Autodesk
Inventor Fusion. „Това е иновативна
технология за директно моделиране, която обединява директни и параметрични работни потоци в рамките на един единствен дигитален
модел“, коментираха домакините.
„Технологията е лесна за използване, предлага бързи и лесни инструменти за избор за директна манипулация, heads-up скициране и моделиране, графичен потребителски интерфейс и модерна графична технология за ясна визуализация. Дава
възможност за бързи промени в дизайна без ограничения“, допълниха
те.
Сред представените продукти бе
и Autodesk Algor Simulation 2011 за
професионални симулации и инженерни пресмятания на структурни напрежения, флуидни потоци, умора,
топлообмен и много други.
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Стефан Куцаров

сцилаторите са сред задължителните блокове на комуникационните апаратури още от създаването им през 20-те години на миналия
век. Тяхното съвременно развитие,
белязано от появата на цифровите
комуникации, постави нови и много
по-строги изисквания към параметрите на осцилаторите и техните
размери, тегло и цена, и доведе до
нови технически и технологични решения. Същевременно осцилаторите са необходими и в много други
приложения, като индустриалните
системи и автомобилната електроника. Понятието „прецизен осцилатор“ означава достатъчно стабилни параметри, като на първо място
сред тях е честотата на генерираните колебания. В статията се разглеждат реализираните като интегрални схеми съвременни осцилатори
с фиксирана честота, голямата
част от които са с правоъгълни
импулси, докато тези с ограничена
от двете страни синусоида
(Clapped-sin Oscillator) и с чиста синусоида (Pure-Sin Oscillator) са значително по-редки.

Кварцови осцилатори
Наименованието им се дължи на
използването на кварцов резонатор
(Quartz Resonator, Quartz Crystal), предствляващ тънка пластинка, изрязана под точно определени ъгли спрямо трите геометрични оси на намиращите се в природата кристали. С най-голямо приложение са АТсрезът (AT-Cut) и BT-срезът (BT-Cut)
за резонаторите с общо предназначение и вилкообразният (Tuning Fork)
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за честотата 32 768 Hz в електронните часовници. Съществуват и
изкуствени кристали, получавани
чрез израстване в автоклав. От
двете страни на пластинката се
нанасят тънки метални електроди,
които определят символичното означение на фиг. 1а. При прилагане
между тях на променливо напрежение се получават механични трептения на пластинката, а поведението
на резонатора се описва с еквивалентната схема на фиг. 1б.
Серийният капацитет (Motional
Capacitance) C в нея отразява гъвкавостта на пластинката, индуктивността (Motional Inductance) L – нейната инертност и съпротивлението (Motional Resistance) R съответства на загубите на енергия поради
трептенията. Паралелният капацитет (Shunt Capacitance) C0 е между
двата електрода (кристалът е изолатор).
Последователният трептящ кръг
C-L-R е с резонансна честота fs, при
която се определя стойността на
R, представляваща параметър на резонатора заедно с капацитета С.
Над fs резонаторът има поведение
на индуктивност Le, която заедно с
С0 образува паралелен трептящ кръг
с т.нар. антирезонансна честота fa.
Реално успоредно на резонатора се
свързва външен кондензатор CL (найчесто два последователно свързани
кондензатора - фиг. 1в) и паралелният трептящ кръг вече е с резонансна честота fnom намираща се между
fs и fa и представляваща основния
параметър номинална честота (Nominal Frequency, Fundamental Frequency). В документацията на някои резонатори като fnom се дава стойно-

в

a
б

Фиг. 1.

стта на fs и те се отбелязват като
Series Resonance Resonator.
Най-голямото предимство на
кварцовите резонатори е качественият фактор на кръга със стойности между 10 000 и няколкостотин
хиляди, което определя много голямата стабилност на fnom. Същевременно тази честота зависи от CL и
относителното й изменение поради
него е параметърът Pullability (или
Pulling Sensitivity). Параметри са още
производственият толеранс (Frequency Tolerance) ftol на fnom с измерение ppm (или 10-6) и относителната
й промяна във времето fage (стареене, Aging, Frequency Aging, Long-Term
Frequency Stability), обикновено измервана за първата година в ppm/year.
Влиянието на температурата върху
fnom се оценява чрез относителното
й изменение (Frequency Temperature
Stability, Temperature Stability, Frequency vs Temperature Characteristic) ftolT в
ppm за целия работен температурен обхват TOP.
Често резонаторите с АТ-срез се
поставят да работят при нечетните хармонични с приблизителни
стойности 3fnom, 5fnom, 7fnom и 9fnom.
Тяхното наличие се обяснява чрез
реалното съществуване в еквивалентната схема на още последователни трептящи кръгове, всеки със
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Честотно задаващи елементи
Комет Електроникс предлага широка гама честотно задаващи елементи
с различна степен на точност, предназначени за вграждане
в електронни устройства
Висококачествени кварцови резонатори
Geyer Electronic е основана през 1964 година в Мюнхен, Германия.
Компанията предлага голямо разнообразие от честотно задаващи
елементи - кварцови и керамични резонатори, осцилатори и филтри с
високо качество. Предлаганите кварцови резонатори са с малък
толеранс на генерираната честота и широк температурен обхват.
Типовете корпуси варират от стандартни метални корпуси с аксиални
изводи до миниатюрни корпуси за SMD монтаж с минимални размери
1,6mm/1,2mm/0,3mm - серия миниатюрни кварцови резонатори KX-4 с
честоти 26,0 ~ 80,0 MHz.
В продуктите на Geyer Electronic присъства широка гама от осцилатори – стандартни, температурно
компенсирани, управлявани с напрежение с отлични характеристики, както и голямо разообразие от
високочестотни, лентови и ПАВ (SAW) филтри, които допълват продуктовата гама на Geyer Electronic.

НОВО от Geyer: Миниатюрни 2,0mm/1,2mm/0,6mm, 32,768 kHz кварцови резонатори KX-327RT
Честота: 32,768kHz; работна температура: -40 ~ +85°C
Температурен коефициент на честотата за -40° ~ +85°C: -0,03 до ±0,01 ppm/°C2
Стареене (df/F) (първата година) при 25°C ± 3°C: ± 5 ppm

Комет Електроникс предлага серии стандартни кварцови резонатори
и ПАВ филтри в разнообразни корпуси и честоти до 150 MHz
Серии кварцови резонатори:
Q20.000 MHz HC-49U - HC-49/U, 1.843MHz до 150.000 MHz
Q20.000 MHz HC-49S - HC-49/S, 3.000MHz до 100.000 MHz
Q20.000 MHz HC-49SM SMD - HC-49/SMD, 3.000 MHz до 100.000 MHz
Q10.000 MHz XG(6x3.5) - SMD, 6х3.5mm, 6.000 MHz до 100.000 MHz
QCT32768 (2x6) - часовников резонатор, 30.000 kHz до 350.000 kHz; размери: 2х6;
QCT32768 (3x8) RoHS - часовников резонатор, 30.000 kHz до 350.000 kHz; размери: 3х8;
QCT32768 85 SMX SMD - часовников резонатор 308C, 30.000 kHz до 200.000 kHz

Керамични резонатори:
CRM0800 - DIP, 1.80 MHz до 50.00 MHz
CRM0400 SMD - SMD, 1.80 MHz до 50.00 MHz
CRMX0400 - с вградени кондензатори, DIP, 1.80 MHz до 50.00 MHz
CRMX0400 SMD - с вградени кондензатори, SMD 1.80 MHz до 50.00 MHz
CR1000 - DIP и SMD, 190 kHz до 1250 kHz

ПАВ филтри:
SAW433.92 MHz SMD SM-2 - 23 MHz до 1220 MHz

Îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà GEYER
Îôèñ: ãðàä Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë. "Îáèêîëíà" ¹ 47
Òåë.: (02) 9155800, 9155855, ôàêñ: (02) 879 32 00, e-mail: office@comet.bg
Ìàãàçèíè: ãð. Ñîôèÿ, óë. "Öàð Ñàìóèë" ¹ 23, òåë.: (02) 9155820, ôàêñ: (02) 9515267
ãð. Ïëîâäèâ, óë. "Õð. Äþêìåäæèåâ" ¹ 10, òåë.: (032) 634186, ôàêñ: (032) 628909

www.comet.bg
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Таблица 1. Кварцови резонатори
Ì î ä åë
ABM12
M A -4 0 6
FX A 2520B
K X -4
JX G 53P4
CX 5032SB
C C 6 F -T 1 A
NX3215SA
N R -2 B
F H S e r ie
H C -4 9 / U
V T -2 0 0 -F L
V X D 1 U M -1
XT214

Ï ðîèçâ îä è ò åë
A b ra c o n
E p so n
Toyocom

fn om , M H z
( f to lT , p p m )
2 6 -8 0 (F ); (± 5 0 )
4 -3 0 (F ); 3 0 -6 4 (3 r d )
(± 3 0 )

f to l, p p m
R , W (ï ð è
C L (C 0 ), p F
(f a g e , p p m /y )
÷åñò îò à)
± 5 0 (± 5 )
100max (30-80MHz)
7 (5 )
40 m ax
5 m in
± 5 0 (± 5 )
(16-30 MHz)
(5 m a x )
7
0
m
a
x
FoxElectronics
16-50 (F) (±100)
±100
7 (5 )
(3 0 -5 0 M H z )
GEYER
2 6 -8 0 (F ) (± 5 0 )
± 5 0 (± 2 )
8 0 (3 8 -8 0 M H z )
8-16 (5)
Jauch
8 -5 0 (F ); 4 5 -6 0 (3 r d )
± 30
15 (22-50MHz)
12 (<7)
AVX (Kyocera) 9,8-50 (F); 50-120(3rd)
±10
80max (12-26MHz)
10
Micro Crystal
3 0 - 2 5 0 (F )
± 5 0 (± 3 )
100max (50 MHz) 0,0027 (2,4)
NDK
0 ,3 2 7 6 8
± 20
70k max
9 (1 )
NDK
10-30(F); 50-100(5th)
±10
80 (50-100MHz)
12
Pericom
16-66 (F) (±10)
±10 (±3)
6 0 (3 0 -6 6 M H z )
0 -3 2 (5 m a x )
1 - 360
Raltron
10-50
Electronics (F, 3rd5th7th9th) (±50) (±5-25) (±3)
S e ik o
0 ,0 3 2 7 6 8
± 2 0 (± 5 )
50L m ax
3 ,7 -6 ,6 (0 ,9 )
I n s tru m e n ts
r d );
7
5
0
(
F
)
;
3
0
1
2
0
(
3
4
0
m
a
x
Vectron
±10 (<5)
0 -3 2 (7 m a x )
8 0 -2 0 0 (5 t h ); (± 5 0 )
(120-200) MHz
Y IC
20-54(F); (±10)
(±10-30)
6 0 m a x (4 0 -5 4 M H z ) 9 -3 0 (5 m a x )

D L , mW

TO P, o C

a

100 max -10¸+50
100 max -20¸+70
100 max -40¸+125
200 m ax
100 max
100 max
100 max
0 ,5 m a x
10 max
100 max

-4 0 ¸ + 8 5
-20¸+70
-3 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-10¸+60
-20¸+70

0 ,1

-55¸+125

1 m ax

-4 0 ¸ + 8 5

1000
-20¸+70
m ax
15 - 500 -10¸+70

б

Фиг. 2.

Таблица 2. Класически кварцови осцилатори
Ï ðîèçâ îä è ò åë

fn om , M H z
( f to l, p p m )

VCC, V
Ëîã.
R L, W
(IC C , m A )
í è â à (C L , p F ) Ä æ è ò å ð
1 ,2 -5 ,5
ÅM 7604
E M - M a r in
0 ,0 3 2 7 6 8
(15)
(2,5.10-4-7,5.10-4) CMOS
SG-310SEF Åpson Toyocom
2 -4 8 (± 5 0 )
1 ,6 -2 ,2 (1 ,5 -4 ,5 ) C M O S
7 (15)
FXO-LC33
FoxElelectronics 0,75-1350(±25) 3,3 ±5% (100)
LVDS
R J = 2 ,4 -5 ,6
3 ,3 ± 5 %
K X O -6 8 D
GEYER
25-180(±25)
PECL
50
RJ=1
(9 0 m a x )
CFPS-321
IQD Freq. Prod. 1,8-160(±25)
2 ,5
CMOS (15max)
JO53H 3.3V
Jauch
4 -5 4 (± 8 )
3 ,3 (7 m a x )
CM OS
R J < 0 ,1
DS0221ARB
KD S
0 ,4 -8 0 (± 5 0 )
2 ,6 -3 (1 ,8 -5 )
CMOS (15max)
RTJ=1
KC2520B-C1 AVX (Kyocera)
1,5-125 (±30) 1,6-3,63 (2,5-15) CMOS (15max)
MCSO1HV-C Micro Crystal 40-160 (<±100) 3,3 ±5% (<30)
CMOS 10TTL/LS
7311S-DF-505P
NDK
6 2 ,5 -2 2 0 (± 5 0 )
3 ,3 ± 5 %
LVPECL
50
R J= 1
2725Q
NDK
2,5-125 (±100) 2,5 ±0,1 (2-24)
CMOS (15max)
F N S e r ie
Pericom
1-166 (±20)
1,8 ±10% (4-40) LVCMOS (15max) JPK-PK=30
R J < 0 ,3
V C -8 2 0
Vectronl
0,625-125
2 ,5 ± 5 % (4 ,5 -3 0 ) C M O S
J P K -P K = 2 0
Ì î ä åë

Фиг. 3.

съответната резонансна честота.
Върху тях влиянието на CL е по-малко. Максималната мощност на променливия сигнал (Drive level) DL върху
резонатора не трябва да се надхвърля, тъй като се ускорява стареенето и той дори може да се повреди. От гледна точка на приложенията е полезно да се има предвид, че
ВТ-срезът осигурява около 2 пъти потънки пластинки.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на кварцови резонатори.
Границите на fnom означават, че ста-
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T O P , o C Ðåòç îîíðà -40¸+125 Âúíøåí
-4 0 ¸ + 8 5 Â ã ð à ä å í
-20¸+70 Âãðàäåí
-20¸+70 Âãðàäåí
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-10¸+70
-10¸+70
-55¸+125
-4 0 ¸ + 8 5
-20¸+70
-20¸+70

Âãð àäåí
Âãð àäåí
Âãð àäåí
Âãð àäåí
Âãð àäåí
Âãð àäåí
Âãð àäåí
Âãð àäåí

-4 0 ¸ + 8 5 Â ã ð à ä å í

ва въпрос за серия от резонатори, всеки с
фиксирана честота, определяна с букви и цифри след означението на серията. В колоната
(F) означава работа на основната честота, а
(nrd, th) - работа на n-тия хармоник.
Съпротивлението на R за дадена
серия зависи от fnom (намалява с увеличаването й), затова в таблицата
е дадена само стойността му за
даден честотен обхват. Обикновено всеки от резонаторите в серията може да има повече от една
стойности на ftol, също отбелязвана
с допълнителен символ в означението. Понякога същото се отнася и за
ftolT и CL.
Кварцовите осцилатори са 3 разновидности в зависимост от влия-

нието на температурата върху fnom.
Първата са класическите осцилатори (Clock Oscillator, Clock Generator,
Crystal Oscillator) с най-голяма зависимост на fnom температурата и използвани съкращения XO (X-tal
Oscillator) и SPXO (от Simple Packaged
XO). Структурата им е дадена на
фиг. 2а, където електронната схема ЕС е с усилвателни свойства и
чрез положителна обратна връзка
осигурява възникването на генерации с честотата fnom на резонатора. Буферът реално отстранява влиянието на паразитния капацитет на
изхода върху fnom, а стабилизаторът
REC осигурява неизменно постоянно
напрежение на ЕС, с което рязко намалява влиянието на захранващото
напрежение VCC върху честотата.
Трите блока са вградени в ИС на
осцилатора, но има модели без REC
и/или BUF. Типичното монтиране в
корпуса на ИС е показано на фиг. 2б,
като отгоре е капачето, под него е
резонатора и най-отдолу е ИС.
Към разгледаните параметри се
прибавят VCC и консумираният от
него ток ICC. При подаване на VCС
трябва да измине времето за възникване на генерации (Start-up Time), което е от момента на подаване на
VCC до появата на изходното напрежение с типична стойност десетина ms. Важна характеристика за
стабилността на честотата е параметърът джитер (Jitter), който
представлява разликата във времената на появата фронтовете на
реалните импулси (с плътна линия на
фиг. 3) и тези на идеалния осцилатор
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Таблица 3. Температурно компенсирани кварцови осцилатори
Ï ðîèçâ îfn om , M H z
ä è ò åë
(fA R , p p m )
Åpson Toyocom 10-51, 84
FoxElectronics
8 -4 0

¹

Ì î ä åë

1
2

TCO-5160
FX O 923D

3

K X O -9 0 0

GEYER

4
5
6
7
8
9

DSB321SDA
KT2016CW
N T5032SC
D T C X O -B
T X -5 0 0
T X S e r ie s

KD S
K y o c e ra
NDK
Temex
Vectron
Y IC

f to lT , p p m
Ë îã. íèâ à
(f a g e , p p m /y ) V C C , V (IC C ,m A )
( U p - p ,V )
± 1 m a x (± 2 m a x )
3,3±5 10max)
CM OS
± 2 ,5 m a x (± 1 m a x ) 2 ,8 ± 5 % (2 m a x )
(0 ,8 m in )

R L, W
(C L ,p F )
(15)
TTL
1,2-100 (±3) ±1,5¸±5 (±1max) 5±5% (20-35max) TTL/HCMOS (1150m
ax)
9 ,6 -4 0
± 0 ,5 (± 1 )
1 ,7 -3 ,6 (2 m a x )
(0 ,8 m in )
10k (10)
13-52
± 0 ,5 (± 1 )
1 ,6 8 -3 ,3 (2 m a x )
(0 ,8 m in )
10k (10)
12,6-26 (±9,6) ±2,5max (±1max) 3±5% (1,5max)
(0 ,8 m in )
10k (10)
10-60
± 0 ,2 (± 0 ,5 )
5 ± 5 % (2 0 m a x )
(1,12)
50
6,4-800 (±14) ±0,28 (±2,5/years) 3,3±5% (35max)
(0 ,7 m in )
10k (10)
1-150
± 1 (± 1 )
3-12 (2max)
(0 ,8 m in )
10k (10)

(с прекъснати линии). Няколко са разновидностите на параметъра, като
периодичният джитер (Period Jitter)
е разликата между всеки период и
средния на осцилатора. Когато причината за него е топлинният шум
се използва средноквадратична му
стойност (RMS Jitter) RJ, а когато
се дължи на външни шумове максималната стойност (Peak-to-Peak
Jitter) JPK-PK. В осцилаторите с правоъгълни импулси група параметри
са тези на импулсите (коефициентът на запълване винаги е 0,5),
като амплитудите винаги съответстват на някое от стандартните
логически нива.
Две са основните разновидности
на ИС на тези осцилатори – едната включва всички елементи на фиг.
2, а при другата резонаторът е
външен. В табл. 2 са дадени параметрите на осцилатори на правоъгълни импулси, като трябва да
се има предвид, че тези с LVDS нива
са с диференциален изход и трябва
да се свързват към товар Ch в
съответствие със схемата на фиг.
4а. Подобно е свързването на осцилаторите с PECL и LVPECL нива (фиг.
4б).
Значително по-малко е влиянието
на температурата върху fnom във

TOP, oC

a

-4 0 ¸ + 8 5
-3 0 ¸ + 8 5
-10¸+60
-3 0 ¸ + 8 5
-3 0 ¸ + 8 5
-3 0 ¸ + 7 5
-4 0 ¸ + 8 5
-3 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5

втората разновидност - осцилаторите с температурна компенсация
(Temperature Compensated Oscillator)
TCXO, видоизменението на чиято
структура спрямо основната на
фиг. 2а е дадено на фиг. 5. Последователно с вградения в ИС резонатор е свързан варикапът VD, чието
обратно напрежение се осигурява
от термисторната схема ThC. Всяка промяна на температурата изменя напрежението на VD и неговия капацитет, с което в значителна степен се компенсира нежеланото изменение на честотата на
резонатора и съответно fnom. Добрата компенсация изисква прецизно
съгласуване на характеристиките
на ThC с резонатора, което често
се осигурява с няколко ThC, всяка със
свой VD.
По принцип стареенето на резонатора намалява ефективността на
компенсацията с времето, поради
което в TCXO се използват специално обработени и вакуумирани в
стъклена обвивка резонатори. За
подобряване в тази насока някои
ТСХО имат допълнителен блок AFC
(Automatic Frequеncy Control) на изхода на схемата на фиг. 5. В табл. 3 са
дадени основните параметри на
ТСХО, като ftolT с fAR е отбелязан

б

Фиг. 4.

Фиг. 5.

специфичният параметър обхват на
регулиране на честотата (Frequency
Adjustment Range, Frequency Control
Range), определян от VD и ThC. В някои каталози като параметър се
дава максималното изходно напрежение от връх до връх Up-p. Осцилаторите в редове 2, 4 и 9 на таблицата са с двустранно ограничена синусоида, а останалите – с изход правоъгълни импулси.
Третата разновидност са температурно стабилизираните осцилатори (Oven Controlled Crystal Oscillator)
OCXO, температурата в чиято
вътрешност се подържа практически неизменна чрез допълнителна
електронна схема и резултатът от
това е няколко хиляди пъти по-малка
стойност на ftolT. Поради това обикновено измерението й е ppb (part per
billion), т.е. 10-9, което се използва и
за fage. Структурата на допълнител-
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Таблица 4. Температурно стабилизирани кварцови осцилатори
¹
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ï ðîèçâ îä è ò åë
AOCYJ Serie
A b ra c o n
OX-6501GG Åpson Toyocom
C F P O -1 1
IQD Freq.Prod.
OCXO-167A AVX (Kyocera)
OCXOOW-CR1 Micro Crystal
M H 25M 22N C
NDK
S e r ie 3 0 0 0
Raltron
O X -2 2 0
Vectron
O X S e r ie
Y IC
Ì î ä åë

fnom ,
M Hz
1-160
10-40
4 -4 0
100max
10-52
10
1-160
10-100
1-170

f to lT , p p b
(f a g e , p p b /y )
±5 (±100)
±25max (±100max)
±10max
±30 (±100)
±250 (±700)
±20max (±100max)
±20max(±1000max)
±10 (±15)
±50 (±1000)

VCC, V
Ë îã. íèâ à
tW P ,
(IC C ,m A )
( U p - p ,V )
ì èíóò è
3 ,3 ± 5 % (4 2 0 ) S in (0 ,8 m in )
3
3 ,3 ± 5 % (3 0 0 m a x )
CM OS
5 m ax
5 ± 5 % (3 0 0 m a x )
HCM OS
5
12±5% (150)
S in (0 ,6 3 )
3,3±5% (170max)
S in (1 )
0 ,5
5 ± 5 % (4 0 0 m a x )
HCM OS
5
5±5% (300max) LVCMOS
3m ax
3 ,3 ± 5 % (3 0 0 )
Sin (1,12)
5
5 (120)
T T L /C M O S
3

TOP, oC
0¸+50
-10¸+70
0¸+70
-10¸+60
-4 0 ¸ + 8 5
-10¸+70
-30¸+70
-20¸+70
-0¸+70

Фиг. 6.

Таблица 5. Керамични резонатори
Ì î ä åë
AWSCR-MTD
K X -Z T B S e r ie
K X -Z T T C V S e r ie
P B R C -L
CSTCR6M00G15L-R0
F C R S e r ie

Ï ðîèçâ îä è ò åë
A b ra c o n
G eyer
G eyer
K y o c e ra
M u ra ta
TD K

fnom ,
M Hz
8 -5 0
0,19-0,249
16,5-50
8 -2 0
6
3 ,4 5 -5 0

f to l
fag e,
%
( f to lT ,% )
± 0 ,5 % (± 0 ,4 ) ± 0 ,3
± 1 k H z (± 0 ,3 ) ± 0 ,3
± 0 ,5 % (± 0 ,3 ) ± 0 ,3
± 0 ,1 % (± 0 ,1 )
±0,1% (±0,08) ±0,07
± 0 ,3 % (± 0 ,3 ) ± 0 ,3

ната схема е дадена на фиг. 6. С BR
e означен Уитстонов мост, едното
рамо на който съдържа термистор,
залепен на нагревателя OV и измерващ температурата му. Всяка промяна на околната температура води
до първоначално изменение на тази
на OV, изходното напрежение на BR
се променя и усилва от А, с което се
изменя токът на OV и температурата му се възстановява. Самият OV
може да е нагревател (по-често) или
радиаторът на А. Описаното действие се осигурява само ако
подържаната температура (Turnover
Temperature) е поне с няколко градуса по-висока от максималната околна работна температура на осцилатора, което е свързано с недостатъка на по-бързо стареене на резонатора. Последният обикновено е с АТсрез, но в най-стабилните осцилатори се използват резонатори с SCсрез, стареещи 2-3 пъти по-бавно и
осигуряващи няколко пъти по-малък

30

R r, W (C 1/C 2, pF)

TOP, oC

3 0 (2 2 / 2 2 )
20max (330/470)
40max (5/5;10/10)
(10/10)
50m ax
-

-2 5 ¸ + 8 5
-2 0 ¸ + 8 0
-2 0 ¸ + 8 0
-4 0 ¸ + 8 5
0¸+70
-4 0 ¸ + 8 5

Ðà ç ì å ð è ,
mm
4 ,7 x 3 ,1 x 1 ,2
14,7x13,5x3,8
3 ,7 x 3 ,1 x 1
4 ,5 x 2 x 1 ,2
3 ,7 x 3 ,1 x 1 ,3
9 ,5 x 6 ,5 x 5

ftolT . Нещо повече, някои производители предлагат разновидности на
даден модел с резонатор с единия и
другия срез.
Специфичен параметър е времето на загряване (Warm-up Time) tWP,
необходимо за установяване на неизменната температура след
включване на захранващото напрежение. През това време честотата
е по-висока (обикновено с няколко десетки ppm) от номиналната, а
токът ICC е 2-3 пъти по-голям от
този в установен режим. Към поголямата постояннотокова консумация на OCXO, която е очевиден недостатък, се прибавят увеличените
размери, поради което тези осцилатори са по-скоро модули, отколкото
ИС и имат тегло десетина g.
В табл. 4 са дадени основните
параметри на ОСХО, като тези в
редове 1, 4, 5 и 8 са със синусоидално изходно напрежение и работят с
товар 50 ома.

Фиг. 7.

Керамични осцилатори
Те се реализират по схемата на
фиг. 2, като вместо кварцов е поставен керамичен резонатор, найчесто от оловно-циркониев титанат (PZT). Той е със символично означение на фиг. 1а, еквивалентна
схема на фиг. 1б и свързване на
външните кондензатори на фиг. 1в.
Типичните стойности на R са до 10
Ω, на L - от няколко десети до няколко mH, на С от няколко pF до няколко
десетки рF и на С0 са с един порядък
по-големи. Принципът на действие,
наличието на честотите fs и fa и
работата на резонатора като еквивалентна индуктивност са както
при кварцовите резонатори. Последната образува трептящ кръг с С1
и С2 с резонансна честота fnom, като
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в някои модели резонатори кондензаторите се свързват външно, а при
други са вградени и са част от каталожните данни.
Предимствата на керамичните
резонатори спрямо кварцовите са
по-голямата издръжливост на удари и вибрации, по-малките размери
(особено дебелината) и по-ниската
цена, както и получаването на недостижимите за кварцовите резонатори честоти под 1 kHz. За
сметка на всичко това качественият фактор е между няколко стотици и няколко хиляди, което по принцип означава по-малка стабилност
на f nom . Влиянието върху нея на
температурата е десетина пъти
по-силно, а производственият толеранс – дори по-голям. Все пак в
много приложения тези параметри
са напълно достатъчни - микроконтролери, телевизори, автомобилна
електроника, някои комуникационни
устройства, драйвери и контролери за електродвигатели. В табл. 5
са дадени параметрите на керамични резонатори, като с Rr е означено съпротивлението (Resonance
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Impedance) при честотата fnom.
Керамичните осцилатори са само
за правоъгълни импулси и се реализират като самостоятелни ИС, а блоковете ЕС и BUF на фиг. 2 са логически инвертори, които могат да са
част от универсална ИС с такива
елементи или да са вградени в посложна ИС, работеща с осцилатора.
Типична схема на керамичен осцилатор е дадена на фиг. 7.
Резисторът R е със съпротивление около 1 MΩ и осигурява работата на инвертора C1 като усилвател,
докато Rd (съпротивление до 2 kΩ)

Фиг. 8.

се поставя при необходимост от
намаляване на амплитудата на генерираните импулси. Не са малко каталозите на керамични резонатори,
в които параметрите им са в сила
за тази схема, дадена заедно със
стойностите на елементите и
вида на инверторите.

Осцилатори с
повърхнинни вълни
Те използват резонатори с повърхнинни вълни (Surface Acoustic
Wave Resonator, SAW Resonator) и
обикновено се означават като SAW
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Таблица 6. SAW резонатори
M Hz
Ï ð î è ç â î ä è ò å ë (f fn,o mp p, m
/y e a r )
age
ASQ91553
A b ra c o n
915
F S -3 3 5
Åpson Toyocom
300-810 (±10)
SAW Q50
Jauch
400-1100
PARS Serie
AVX (Kyocera)
303-479
S A R C C S e r ie
M u ra ta
315-434
R S R S e r ie
Raltron
55-93; 417-433
TC0201A
TST
433.920 (±5)
Ì î ä åë

f to l ( f to lT )

R L, d B

C 0, p F

TOP, oC

Ðà ç ì å ð è , m m

±150kHz
± 50p p m
±15kHz
± 50kH z
± 5 0 p p m (± 5 )
(± 5 )
-47¸ +3kHz

8
<9
2 ,5 m a x
1 ,4 m a x
2 ,5 m a x
1

1 ,9
2 ,3 ;3 ,2 ;4
2 ,1 -2 ,7
2 ,8 -4 ,8
3 ,5

-3 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-10¸ +60
-4 0 ¸ + 8 5

3 ,8 ´ 3 ,8 ´ 1 ,5
3 ,8 ´ 3 ,8 ´ 0 ,9 8
5´5´1,7
5 ,5 ´ 3 ,8 ´ 1 ,5
3´3´0,15
1 1 ,5 ´ 4 ,5 ´ 3 ,5
5´5´1,4

Таблица 7. SAW осцилатори
fn om , M H z
VCC, V
Ï ðîèçâ îfag e,
Ë îã.
R L, W
Ä æ èò åð,
( f to l, p p m ) p p m /y
(IC C ,m A )
ä è ò åë
íèâ à (C L , p F )
ps
EG-2021CA Åpson Toyocom 62,5-25 (±50) ±10max 2,5±5%(30max) CMOS (15max) DJ=0,2; JPK-PK=25
EG-2102CA Åpson Toyocom 53-700 (±50) ±10max
3 ,3 ± 0 ,3
LVDS
100
D J = 0 , 2 ; J P K -P K = 2 5
PS-702
Vectron
150-1000 (±50)
3,3±10%
LVPECL
100
R J = 0 ,2
Ì î ä åë

резонатори, а принципът на действието им е изяснен на фиг. 8а. В
средата на кварцова пластинка е
нанесен преобразувател под формата на два гребеновидни и изолирани
един от друг метални слоя. Приложеното между тях променливо напрежение създава от двете им страни повърхнинни акустични вълни (скорост на разпространение около 3
km/s), които се отразяват от рефлекторите и се връщат към преобразувателя. Неговите изводи са
тези на резонатора, чието поведение отново се описва с еквивалентната схема на фиг. 1б при типични
стойности на С няколко fF, на L
стотина µH, на R около 10-20 Ω и на
С0 няколко pF.
Символичното означение са SAW
резонаторите е на фиг. 8б, а използването им е както на кварцовите
(свързването на фиг. 1в). Основната разлика е в стойността на fnom,
която е от няколко десетки MHz до
малко над 1 GHz. Горният край на
този обхват е недостижим за другите два вида резонатори, което
определя простата и евтина реализация на SAW осцилатори (без
стъпало за умножаване на честотата). Известен недостатък на повечето резонатори е няколко пъти посилното влияние на температурата върху fnom. Специфични особености са параметърът внасяни загуби от резонатора при fnom (Resonant
Loss) RL и максимално допустимата
мощност на сигнала Pm (обикновено до 1-2 mW).
В табл. 6 са дадени основните
параметри на SAW резонатори.
Реализацията на SAW осцилатори (SAW Oscillator, SAW/XO) се прави

32

TOP, oC
-5 ¸ + 8 5
-20¸+70
-4 0 ¸ + 8 5

основно по два начина. Първият е с
помощта на дискретен биполярен
транзистор, една от основните схеми на който е на фиг. 9, докато другият е създаването на ИС със структурата на фиг. 2 и включващи резонатора, които засега са с правоъгълни импулси. Основните им приложения са в оптични мрежи със скорост 1-10 Gbps, локални мрежи със
скорост 10 Gbps и SONET. В табл. 7
са основните параметри на ИС на
SAW осцилатори.

MEMS
осцилатори
Известните от много други области микроелектромеханични преобразуватели (Microelectromecanical
System, MEMS) могат да се използват за реализация на резонатори
(MEMS Resonator) и осцилатори
(MEMS Oscillator). В основата на резонаторите са нанесени върху силициева подложка метални електроди с разстояние помежду им под 1
µm, в което е поставена пластинка, вибрираща под въздействието
на променливото напрежение между електродите. Електрическият
еквивалент е подобен на схемата
на фиг. 1б, а fnom е между 1 MHz и 3
GHz при типичен качествен фактор
около 5000 (има лабораторни модели с 60 000). Засега производството е сравнително малко поради все
още съществуващи технологични
затруднения. Пример за MEMS осцилатори е серията IQMS-2301 на
IQD Frequency Product с fnom между 1
и 200 MHz при ftol = ±25ppm, fage =
±1ppm, захранващо напрежение 1,8
V и работен температурен обхват
-40 ÷ +85°С.

Фиг. 9.

"Чисто силициеви"
осцилатори
(Pure-Silicon Oscillator)
Основните недостатъци на разгледаните резонатори с уязвимостта им към удари и вибрации и
невъзможността да бъдат много
тънки. Към това се прибавя сравнително сложното производство на
осцилатори с тях (особено на кварцовите) и ограниченията за някои
приложения поради необходимото
време за възникване на генерациите. Това е причината за съществуване, макар и в ограничени мащаби,
на ИС на LC осцилатори за правоъгълни импулси със специфични
блокове за осигуряване на добра
стабилност на fnom. Засега основно
се използват като осцилатори с
диференциален изход (логически
нива LVDS, LVPECL и HCSL) в обхват
1-200 MHz.
Един от типичните примери е
серията STCL100, STCL1200 и
STCL1600 на STMicroelectronics с fnom
съответно 10, 12 и 16 MHz. Промените на fnom поради толерансът и
всякакви външни въздействия е не
повече от ±1,5%, а температурната стабилност на fnom е приблизително същата, както на класическите кварцови осцилатори. Времето за възникване на генерации е 10
µs, а характерни приложения са управлението на електродвигатели,
зарядни устройства, драйвери за
дисплеи и др. Друг пример е Si500
на Silicon Laboratories за честоти
0,9-200 MHz, джитер под 2 ps и
възможност за избор на логическите нива на изходните импулси – към
споменатите са прибавени CMOS и
SSTL.
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–ÂÚÓÙËÚ
Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË
Основни етапи на изпълнение и подходи за реализация на мероприятията по ретрофит

«

а да се анализира процесът на актуализиране на технологичното
ниво на оборудването за вторична
комутация и за да се определи неговата логика на развитие е необходимо да се дадат отговори на следните по-важни въпроси:
l Какво да се подмени;
l С какво да се замести;
l Как да се изпълни;
l Какви недостатъци има съществуващата практика;
l Каква е ползата от ретрофита;
l Какво предстои в развитието.

Какво да се подмени?
Отговорът може да бъде получен
от анализа на недостатъците на
съществуващите системи в състава на вторичната комутация в електроенергийните обекти.
Релейна защита. Съществуващите конвенционални електромеханични и статични релейни защити имат
съществени недостатъци – ограничени възможности за избор и промяна на параметрите и характеристиките, както и липса на комуникации
за създаване на общ архив от настъпили събития в обекта.
Измерване. Измерването на електрически и неелектрически величини със съществуващите измервателни уреди не дава възможност за централизирано архивиране на информацията и за нейния анализ, свързан с
контрола на експлоатационните
показатели на съоръженията и с оптимизиране режима на технологич-
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ния процес в подстанцията.
Сигнализация. Използването на
квитиращи ключове и двупозиционни
указатели за следене на положението на първичните съоръжения и идентифицирането на активирани аварийни сигнали по състоянието на
падащите клапи не дава възможност
за централизиране на информацията
с оглед на експертен анализ и адекватни действия.
Управление. Управлението на
съоръженията от командни табла и
шкафове се извършва от място без
възможност за дистанционно управление от операторска станция в
обекта и от диспечерски пункт.

С какво да се замести съществуващото оборудване?
Проблемите с недоброто технологично ниво на съществуващото
оборудване в голяма част от обектите могат да се решат с въвеждане на предлаганите през последното
десетилетие на световния пазар и у
нас системи за автоматизация и
управление (САУП).
САУП включва централен сървър с
операторска станция и едно или повече локални цифрови устройства с
функции на релейна защита, управление, сигнализация и измерване за всяко присъединение. Събраните от
отделните устройства данни се
архивират в тях и в базата данни на
сървъра на системата. Информацията може да се визуализира на екрана
на операторската станция и да се
изпраща към териториалните и ре-

гионалните диспечерски служби.
САУП позволява управление на всички съоръжения с моторно задвижване от локалните устройства, от
операторската станция в обекта и
от диспечерски пункт.
Наличието на САУП позволява
технологично и прави икономически
целесъобразно въвеждането на важни промени в режима на експлоатация на подстанцията – преминаване
към управление без дежурен персонал.

Как да се изпълни
ретрофитът?
В следващите редове се съдържа
информация за различни варианти на
изпълнение на ретрофита на вторичната комутация, които представляват етапи към достигането на крайната фаза на съвременното технологични ниво - въведена САУП с комуникации по локалната мрежа, съгласно протоколи IEC60870 и IEC61850.
Актуализиране на софтуера на
съществуващи цифрови устройства.
Този подход включва нова версия на
софтуера без подмяна на основния
хардуер. Подходът може да бъде прилаган в зависимост от възможностите на конкретната цифрова апаратура.
Ретрофит "стъпка по стъпка".
Подходът е целесъобразен за прилагане в големите преносни подстанции, в които подмяната на оборудването за цели уредби е практически
невъзможна.
Цялостна рехабилитация на съществуващи обекти с въвеждане на
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САУП. Това е вариант подходящ за
разпределителни подстанции, в които подмяната на защитите може да
се реализира относително бързо и
изводът може да бъде изключен за
известен период, без това в повечето случаи да налага изключване на
потребители. Практически изпълнението и на този вариант е на принципа „стъпка по стъпка“, но периодът
за приключване на обекта е кратък и
позволява изпълнението на ретрофита в рамките на няколко месеца.
Разширяване на съществуващи
съвременни системи. Използва се при
наличие на САУП за съществуващата
част и необходимост от разширяване на обекта с допълнителни изводи.
Новите устройства се включват към
съществуващата система в обекта,
без да са необходими съществени
промени в хардуера и софтуера.

Недостатъци има в
съществуващата практика
Процесът на внедряване на цифрови устройства през последните пет
години се характеризира както с
определени успехи, така и със съществени недостатъци.
Към момента разпределителните
подстанции 110/средно напрежение
с цифрови защити, които работят
автономно без да има изградена
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САУП в обекта у нас са над сто. Това
води до загуба на съществена част
от предимствата на цифровите
защити - на практика не се използва
големият обем информация, натрупан в устройствата. Същевременно,
липсата на САУП не позволява подстанцията да премине в режим на
експлоатация без дежурен персонал
и се губят всички финансови предимства на това решение.
Обичайна практика за цифровите
устройства е да не се изискват функции, осигуряващи текущ контрол на
експлоатационните параметри на
първичното оборудване. Наличието
на подобни функции, популярни като
"condition monitoring", представлява
едно от съществените предимства
на САУП, свързано с превантивното
сигнализиране за степента на изчерпване на експлоатационния ресурс на
съоръженията.

Каква е ползата от
ретрофита?
Както е видно от изложените до
момента факти, ретрофитът на
вторичната комутация в електроенергийните обекти е съсретоточен
в няколко основни направления – подмяна на съществуващите конвенционални устройства за релейна защита с цифрови, подмяна на системи-

те за контрол, управление, измерване и сигнализация с цифрови контролери и въвеждане на САУП в пълен
обем. Ползата от ретрофита на
вторичната комутация по препоръчания сценарий може да се обобщи
със следните по-важни икономически
и технологични показатели:
l Намаляване на времето за откриване на повредите;
l Намаляване на времето и средствата за поддържане и ремонт;
l Удължаване на живота на оборудването чрез превантивни ремонти;
l Подобряване на възможностите за
сервизно обслужване;
l Намаляване на инвестиционния риск
при влагане на средства в устройства и системи с ясни работни параметри и перспективи за развитие;
l Възможност за бързо и финансово
целесъобразно разширяване на системите, подмяна на устройства, промяна на функции и актуализиране на
софтуер в тясно сътрудничество с
клиента;
l Наличие на голям обем информация
и значителен ресурс за обработка и
анализ;
l Възможност за оптимизиране на
технологичния процес в обекта;
l Висока степен на достъпност до
експлоатационните показатели на
активите (първични и вторични
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съоръжения, апаратура, връзки и комуникации) в обекта;
l Повишаване на ефективността от
работата на операторите, на персонала по поддръжката и на специалистите от отдели релейна защита;
l Възможност за обединяване на данните от обособени части и от цялата енергийна система и създаване на
условия за постепенно внедряване на
най-новите технологии - smart grid
системите, изискващи наличие на
голям обем информация и възможност
за автоматизирано управление без
намесата на обслужващ персонал.

Какво предстои в развитието на услугата ретрофит?
Тенденциите за близките години се
характеризират с идеята за премахване на кабелните връзки между
първичното оборудване и локалните
цифрови устройства за релейна защита и управление. Подходът се реализира с въвеждане на втора информационна шина process bus между първичните съоръжения и локалните цифрови устройства на САУП. Тази стратегия за бъдещо развитие е следствие от утвърдената концепция на
CIGRE за САУП и вече има значителен
брой реализации, доказващи нейната
икономическа целесъобразност и технологични предимства.
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Уважаеми читатели, в следващите редове
ви представяме мнението на водещи
български специалисти за пазара на ретрофита
на ел. подстанции у нас.
Ретрофитът повишава
надеждността и удължава
сериозно живота

l Значително намаляване на разхо-

През последните години се промениха изискванията към съществуващите електросистеми. В резултат,
в подстанциите бяха направени или
се планират инвестиции, чиято цел
е да подобрят работата и ефективността, както и да увеличат безопасността на системите. Инвестициите са в две направления - изграждане на нова подстанция или подобряване на работата в съществуващите, т.е. извършване на мероприятия
по нейния ретрофит.
При ретрофит на подстанция клиентът печели:
l Повишена надеждност и безопасност при работа;

с поне 20 години.
Концепцията ретрофит включва
дейности по подмяна на части и компоненти с нови и модернизация на
съществуващите системи и оборудване. Чрез тези дейности се оптимизират техническите параметри
на системата, както и нейната безопасност и надеждност. Приема се,
че частично обновяване на уредбата
средно напрежение (ЗРУ) в подстанциите е икономически изгодно, ако
разходите за него са 60 – 70% от
стойността на нови КРУ.

дите по поддръжка;
l Удължен живот на оборудването -

Компоненти на КРУ
Комплектните разпределителни
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устройства (КРУ) средно напрежение, както и комутационната апаратура в зидани килии се състоят от
компоненти с различна продължителност на живот. На базата на този
критерий те се разделят на три
групи:
Стационарни части: шкафове,
токови и напреженови трансформатори, изолатори, шини и други, които стареят бавно;
Подвижни части: комутационни
апарати. Прекъсвачите (и разединителите в зидани килии) са подложени на въздействието на електрически дъги, в задвижванията им се износват механически натоварени и
триещи се детайли. Освен физическо остаряване, комутационните апарати търпят и бързо морално оста-
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ряване. Разработват се нови видове
прекъсвачи, които са с по-малки габаритни размери и тегло и притежават по-добри експлоатационни качества. Сред тях са: повишен комутационен и механичен ресурс, по-голям
ток на изключване, отсъствие на
изхвърлени газове и масло в процеса
на комутацията, минимална необходимост от поддръжка, висока надеждност и безопасност при работа.
Такива са вакуумните и елегазовите
прекъсвачи.
Вторична комутация, обхващащa:
релейни защити, управление, измерване, сигнализация. При устройствата за вторична комутация моралното остаряване е много по-бързо от
физическото.
АББ Авангард - гр. Севлиево има

технически потенциал да модернизира всички видове комплектни разпределителни устройства (КРУ) и комутационна апаратура в зидани килии
от 6 kV до 20 kV, които са в експлоатация в страната. Модернизацията
се изразява в смяна на маломасления
прекъсвач с елегазов или вакуумен (по
желание на клиента), замяна на разединителя, смяна на измервателните
трансформатори при промяна на
номиналните токове, обновяване на
шинната система, вграждане на
дъгова защита и т.н.
Модернизацията в заводски условия гарантира на потребителя пълно
съответствие с изискванията на
националните и международните
стандарти чрез изпитания в упълномощена лаборатория.
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Ретрофитни решения

l Полагане и подсъединяване на кон-

Конструктивните промени за
вграждане на новия комутационен
апарат в КРУ се извършват само
върху количката, което позволява
при ползването на резервна количка
експлоатацията да не се прекъсва.
Фирмата изпраща свои специалисти на място за техническо съгласуване.
Касети за прекъсвачи. С помощта
на касета прекъсвачите могат лесно да бъдат вградени в стари КРУ и
зидани килии. Касетите се характеризират с ограничени размери и
тегло, вградени механични и електромеханични блокировки и висока
надеждност. За използваните от
АББ Авангард прекъсвачи се предлагат няколко вида касети – тип CBF,
CBE и Powerblock.
Вторична комутация. Вграждане
на най-съвременни технологии, включително: защита, контрол, измерване, сигнализация, обединени в общ
цифров терминал, позволяващ повишаване на функционалността и полесно обслужване на системите,
включително връзка със системите
на по-горно ниво.
Прекъсвачи. АББ Авангард предлага за модернизиране и реконструкция
на КРУ и комутационна апаратура в
зидани килии както вакуумни, така и
елегазови прекъсвачи. Прекъсвачите,
използвани от АББ Авангард, са три
основни вида: VD4 - вакуумен прекъсвач с пружинно–моторно задвижване; VM1 – вакуумен прекъсвач с
електромагнитно задвижване; HD4 –
елегазов прекъсвач с пружинно – моторно задвижване.

тролни кабели;
l Изработване на нова мнемосхема
на лицевите панели.
l Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираната
апаратура.
Тенденциите в ретрофита на
уредби средно напрежение на подстанциите у нас са в посока вграждане на съвременни цифрови терминали за защита, контрол, измерване и сигнализация, които имат
възможност за комуникация със системата на по-горно ниво. По такъв
начин те централизират управлението на прекъсвачите в ЗРУ и подават всички необходими данни както
за състоянието на прекъсвачите,така и тези за измерване и сигнализация в командна зала.

Ретрофит на командни
табла в командна зала
Включва:
l Подмяна на старите лицеви пане-

ли с нови;
l Подмяна на старата апаратура с
нова;
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инж. Николай Илиев,
ръководител СН
в АББ Авангард, Севлиево

Ретрофитът е инженерна
система, осигуряваща нов
живот за период до 25 г.
Като
понятие
терминът
рeтрофит се наложи през последните години в България като синоним
на модернизацията на съществуващи разпределителни уредби – средно напрежение. В широкия си смисъл
обаче самото понятие означава внедряване на нови технологии, средства и методи за обновяване на
същността, качеството и визията
на нещо изградено и вече функционирало.
В България ретрофит се прилага
вече повече от петнадесет години
и в това отношение има водещи позиции пред останалите държави на
Балканския полуостров. Прилаганите технологии и методи съществено еволюираха и днес спокойно би
могло да се твърди, че ретрофитът

е инженерна система от проектни,
конструктивни, технологични и методологични решения за модернизация на физически и морално остарели електрически уредби, осигуряваща им нов живот за период от 20 25 години. Специалисти от редица
европейски държави, като Австрия
и Германия, както и Русия и Украйна
проявяват все по-голям интерес, обръщайки се към българските специализирани фирми за изпълнение и обучение за прилагане на система ретрофит.
Още преди 15 години, базирани на
многогодишен опит в конструирането на комплектни разпределителни устройства ( КРУ ), специалисти
от ЕЛИА разработиха авангардна
собствена методика за прилагане на
ретрофит, чрез която бяха изпълнени основните модернизации в индустрията на България. Прилагайки успешно тази система, ЕЛИА успя да
модернизира повече от 80 подстанции с повече от 1000 КРУ. Именно
към тежките индустриални електроразпределения можем да отнесем
основния дял на ретрофитираните
уредби в България, който е около 15
- 20%. Много по слабо е приложението в енергетиката, където по-малко от 5 - 10% са модернизираните
по тази система уредби.

Отговорният подход
към ретрофита изисква
сериозни инженерни
познания
В многообразието на типовете
съществуващи уредби СН от „килиен“ тип до КРУ от всички бивши производства на Русия, България и Германия, отговорният подход към прилагането на системата ретрофит
изисква сериозни инженерни познания, технологични възможности,
опит и диференциран подход. Целта
е не само да се подменят активните части - прекъсвачи и защити със
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- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН
- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели
- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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съвременни, вакуумни или елегазови прекъсвачи и микропроцесорни защити, но и да се подобри термодинамичната и диелектричната устойчивост, надеждността на блокировките, локализационната способност,
да се осигури безопасността на обслужващия персонал.
Гаранция за постигането на това е производството в
заводски условия на прототипи, провеждането на типови изпитания и пълни заводски изпитания на възлите
за първична и вторична комутация, както и контрол на
качеството във всички етапи на изпълнението - от
проекта и конструктивните решения, през производството, до монтажните и пусково-наладъчните работи.

Специфики на съвременния ретрофит
Познаването и убедеността на инвеститорите в
предимствата на системата ретрофит са факторите,
които влияят на търсенето на услугата не само в България. Специфики на съвременния ретрофит са:
l Постига се качество (самодиагностицираща се и лесна за обслужване подстанция с възможност за дистанционно управление) и експлоатационен ресурс на алтернативна нова подстанция (над 25 години);
l Осъществява се без прекъсване на технологичния процес;
l Вложените средства са с 30 до 40 % по-малко от тези
за нова уредба;
l Съкращаване с 40 % на сроковете за модернизация;
l Трикратно намаление на влаганата енергия (енергоспестяване) - не се произвеждат нови корпуси, шини, изолатори, преработка на строителна част и т.н. при коефициент на използваемост на съществуващите детайли – 0,65 до 0,7;
l Четирикратно намаление на приведеното екологично
замърсяване (вредни емисии), свързано с унищожаване на
старото и производство на ново алтернативно оборудване;
l Коефициент на преработваемост на вложените материали 0,75 до 0,8.
Всички тези предимства са сериозно основание да
смятаме, че ретрофитът на електрооборудване СН все
повече ще се утвърждава като прогресивна, икономически обоснована, енергоспестяваща, екологично съобразена система.

инж. Румяна Стоянова, изпълнителен
директор на ЕЛИА

Притежаваме опит и екип
за решаването на подобни задачи
За 2009 г. можем да кажем, че акцентът в работата
на отдел Средни и високи напрежения на Италмодалуче
- България бе изчистване на детайлите при производството на трафопоста ( БКТП 2 х 800 kVA) тип моноблок, за който бяхме наградени със златен медал на Есенния пловдивски панаир 2008 г. Подстанцията е предназначена за захранване на промишлени и битови обекти
от въздушни и кабелни линии средно напрежение. Монтира се на обществено достъпни места при гарантирана защита на хората, намиращи се в непосредствена
близост от всичките й страни.
През тази година определно наш приоритет е да развием дейносттите в областта на Ретрофит и изграждане на подстанции. Италмодалуче - България е с 10–
годишен опит в изграждане на външно електрозахранване на битови и промишлени потребители от кабелни
линии средно напрежение. Фирмата предлага пълен ин-
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женеринг и изграждане на въздушни
и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП),
разпределителни уредби средно и
високо напрежение (открити и закрити).
Италмодалуче - България следи
инвестиционните намерения на НЕК,
ЕВН,ЧЕЗ и ЕОН и участва с предложения по обявените процедури. В момента сме в процедура на преговори с
ЕВН за един от лотовете за изграждане на подстанция Царацово.
Наши специалисти участват в
семинари и се запознават с новостите на фирмите-производители на
оборудване за подстанции. До момента сме извършвали ретрофит на
подстанции в качеството си на подизпълнители, но считаме че притежаваме опит и разполагаме с екип,
който би се справил без забележки и
самостоятелно с подобна задача.
Предлагаме комплексно обслужване от проектиране, доставка, демонтаж, монтаж и до въвеждане в експлоатация на килии в подстанции и в
КРУ, подмяна на съществуващи маломаслени прекъсвачи с нов тип –
вакуумни и елегазови на фирмите
ORMAZABAL, ABB, EFACEC, SIEMENS,
AREVA, SCHNEIDER и др., подмяна на
релейни защити с цифрови микропро-
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цесорни на фирмите EFACEC,
SCHNEIDER, AREVA, SIEMENS, ABB,
ROCON и др.
Специалистите в областта на
подстанциите са запознати с факта,
че повечето от КРУ, на които се
извършва ретрофит са оборудвани
с маломаслени прекъсвачи, производство на бившата ГДР. От натрупания опит достигнахме до извода, че
ако при ретрофита те бъдат заменени с вакуумни прекъсвачи марка
ORMAZABAL се получава най-висока
ефективност, тъй като прекъсвачите са произведени в един същи завод.

инж. Иван Ботев, директор
направление Средно и високо
напрежение в Италмодалуче България

Доставени бяха
съоръжения и апаратура
на световно ниво
Фирма Рокон е дългогодишен участник в ретрофита и рехабилитацията на подстанциите. Фирмата е
основен производител и доставчик
на пълната гама цифрови устройства, необходими за изграждането
на Системи за автоматизация и уп-

равление на подстанции (САУП). Апаратурата, разработвана и произвеждана от фирмата, включва всички
видове цифрови релейни защити и
контролери за уредби 110 кV и средно напрежение и пълното оборудване със сървъри и операторски станции, необходими за управлението на
подстанциите и за тяхното преминаване към обслужване без дежурен
персонал.
Основният подход, използван от
фирмата при ретрофита на разпределителни подстанции 110/ср.н.
свързан с внедряването на САУП, е
цялостно изграждане на системата
в рамките на няколко месеца без
съществено нарушаване на захранването на потребителите. Броят на
примерите за този подход е значителен - подстанция Бургас индустрия 110/20кV, подстанция Варна запад 110/20кV, подстанция Метро
110/20кV, подстанция Казанлък 110/
20 кV и други изцяло съоръжени със
САУП на фирма Рокон.
Бързото развитие на цифровата
техника и възможностите за разширяване и усъвършенстване на функциите, чрез обновяване на софтуера
на отделните цифрови устройства
и на САУП е задължителна възможност, която фирмата предлага, из-
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ползва и редовно прилага в обектите, които се нуждаят от ретрофит.
Този гъвкав съвременен подход е
свързан със значителния интелектуален и изпълнителски потенциал на
фирма Рокон, а примерите за неговото прилагане са обектите п/ст Варна център, п/ст Колю Ганчев към
МЕР Стара Загора, п/ст Славейков
към МЕР Бургас и голям брой частични актуализации на действащи устройства и системи.
Съвременната структура на системите и софтуера на САУП, предлагани от фирмата, позволяват
бързото и финансово ефективно разширяване на вече действащи в обектите системи за управление. Един
от типичните примери за този подход е разширяването на съществуващата САУП на фирма Рокон в подстанция Слънчев бряг 110/20кV с
устройства от допълнителната
нова уредба средно напрежение.
Големият интерес към апаратурата на фирма Рокон при ретрофита на подстанции дава повод за оптимизъм, но изисква и реализъм,
който насочва към непрекъснати
усилия за поддържане на съществуващото високо технологично ниво
на предлаганата от фирмата апаратура гарантиращо конкурентност с големите европейски и световни компании в областта на прилагането на цифрова техника в електроенергийните обекти.

той е в размер на 720 000 USD.
Ефектът е изчислен като разлика в
цената на реконструкцията и цената на съответното количество
нови КРУ, доставени от Франция.
Към този ефект би следвало да се
добавят трудно изчислимите икономии от ново строителство в подстанциите и от престои на технологичното оборудване, които са неизбежни при подход, различен от приложения.
От извършването на реконструкцията преди десет години няма аварирали двигатели и трансформатори за средно напрежение.
Експлоатацията на реконструираното оборудване е несравнимо полека.
Налице е изключително полезна
информация за натоварването и
състоянието на технологичното
оборудване, благодарение на мощните информационни функции на микропроцесорните защити.
Използваните прекъсвачи и защити доказаха по категоричен начин
своята надежност.
До 2010 г. СМС-С е извършил пълен
ретрофит на общо 137 КРУ. След
частичен ретрофит са оптимизирани настройките на защитите в 178
КРУ.

Диана Николова, маркетинг
директор на Рокон

Нашето категорично становище,
базирано на 15 годишен опит, е че
реконструираното на КРУ СрН със
съвременни комутационни и защитни апарати е икономически най–изгодното решение за модернизиране
на хилядите експлоатирани КРУ.
Това е най–бързият и оптимален
начин за рязко подобряване на надеждността на ел. уредбите и електроснабдяването за значително намаляване на разходите за ремонт на
ел. машини, трансформатори и
съоръжения СрН.
Реконструкцията създава всички
предпоставки за изграждане на контролно-управляваща система при
сравнително ниски разходи за окабеляване и връзка. Пускането в експлоатация е безпроблемно поради елементарността на настройките. Системата може да осигури: дистанционен контрол, управление и настройка; събиране и архивиране на
данни; проследяване на хронологията
на събития; осцилографиране на преходни процеси; енергиен мениджмънт; справки и др.

Ретрофит на КРУ СрН –
инвестиция с много добър
ефект и възвръщаемост
Реконструкцията на комплектните разпределителни устройства
(КРУ) за средно напрежение (6 и 20
kV) e необходима и ефективна
стъпка към модернизацията на
електрическите уредби. В края на
1994 г. СМС-С за пръв път у нас в
минната промишленост, а и в други отрасли, осъществи цялостна
реконструкция на КРУ 6kV в БИМАК,
сега Челопеч Майнинг чрез ретрофит, обхващащ първичната и вторичната комутация на КРУ. Понастоящем 78% от прекъсвачите СрН
в предприятието са елегазови, а от
всички защити 97% са микропроцесорни.
Положителният ефект от възприетия подход при модернизацията на
КРУ чрез ретрофит се доказа безусловно. Той се състои в следното:
Значителен икономически ефект.
Само от реконструкциите в Бимак
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Ретрофитът е
икономически най-изгодното
решение

доц. д-р. Стефан Чобанов,
управител на СМС-С
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Ретрофитът е важен в условията
на икономическа криза
В голямата си част заводските, системните и разпределителните подстанции у нас са изграждани в периода 1965 - 1980 година, поради което са в края на своя
експлоатационен ресурс от 25 до 30 години. Това налага
необходимостта от тяхната подмяна или пълната им
реконструкция.
В условията на икономическа криза, а и от икономическа гледна точка ценовият вариант за цялостна подмяна на оборудването е приложим само при мащабни
проекти с голямо разширение, което старата уредба не
позволява или при инвестиции с голям икономически
ефект – подмяна на цели производствени инсталации,
водеща до значителни промени в мощността, оборудването, начина на управление и диспечеризация.

Какво включва физическото остаряване на
КРУ и ЗРУ?
Съществуващите у нас въздушно изолирани КРУ и ЗРУ
са с добре изградени и поддържани шинни системи, които принципно не се нуждаят от замяна. При тях физическото остаряване се свежда основно до:
l Износване на контактните системи и механиката на
задвижванията на прекъсвачите, поради изчерпване на
заводския им ресурс – брой включвания;
l Механични износвания по количката, преградите и блокировките;
l Остаряване и механични износвания на електромеханичните релета, релетата за време, блинкерите и сигналните устройства с механично действие;
l Заличаване на надписи на жила и кабели, дефекти в
клемореди, оперативни вериги и блокировки по вторич-

ната комутация, довеждащи до удължаване времето на
авариен престой на съоръженията.

Модернизация на уредбите
Реално уредбите се нуждаят от:
l Смяна на първичната комутационната апаратура –

маломаслените и въздухоструйни прекъсвачи с модели
от ново пололение – вакуумни или елегазови;
l Монтаж на защита от пренапрежение след прекъсвача, поради възникващите комутационни пренапрежения,
свързани с голямото бързодействие;
l Подмяна на вторичните вериги за управление – комутация, клеми, автоматични прекъсвачи, помощни релета;
l Смяна на релейните защити с цифрови поради неизмеримо по-добрите им качества по отношение на настройка, сигнализация, визуализация, архивиране на събития,
диагностика и комуникация със системите за контрол и
управление на по-горно ниво;
l Смяна на измервателните токови и напреженови
трансформатори, с цел изпълнение на новите законови
изисквания за търговско измерване с клас на точност
0,2 на отделно ядро – там където е необходимо;
l Цялостна пренастройка на релейната защита и автоматика в концепцията – цифрови защити и бързодействащи прекъсвачи с цел минимизиране на безтоковата
пауза. Особено важно е това в промишлените предприятия с непрекъсваем технологичен процес, в които новото съвременно оборудване дава възможност за намаляване на времето за включване на захранване от резервен източник, довеждащо до много голямо намаляне на
технологичните престои, поради кратковременни
прекъсвания на електрозхранването.

Клиентите избират ретрофит на
съоръженията
От изградените от нас обекти, включващи подмяна
на оборудването за средно напрежение 6 - 20 kV през
последните 3 - 4 години, можем да заключим, че клиентът
(инвеститорът) също се е спрял на избора за ретрофит.
От реализираните над 15 проекта през този период,
свързани с подмяна на първично и вторично оборудване,
едва един е с цялостна подмяна на КРУ. Реализацията по
подмяната на уредбата обаче се извърши без спиране на
производствения процес, тъй като съществуваше физическа възможност в помещението да се монтира и въведе в работа новата уредба и поетапно консуматорите
да се прехвърлят към нея.
Предимствата на ретрофита в тази насока са много, включително:
l Удължаване срока на експлоатация с около 15 - 20 години;
l Икономически ефект - цената при ретрофита е в пъти
по-малка;
l Етапност на изграждането – подмяна на релейната
защита, вторична комутация и автоматика на един
етап и последваща подмяна на първичната част на друг
етап (разсрочване на инвестицията).
l Технически – възможно е да се извършва без спиране на
технологичния процес, работейки по обезопасено съоръжение - част от КРУ или ЗРУ. Особено е удобно за преносните предприятия или за непрекъсваемите технологични процеси.
l Изграждане на мониторинг и дистанционно управление по каналите на управление през ЦРЗ, свързани в система, поетапно, без спиране на производството.

инж. Н. Димитров, ръководител Инженерен
екип в отдел Електро
на Старт инженеринг, клон Бургас
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Â ïðîäúëæåíèå íà ïîðåäèöàòà îò ìàòåðèàëè, çàïî÷íàòà îò ÎÁÎ Áåòòåðìàíí, ñ öåë äà ïîïóëÿðèçèðà ðåäèöà ìàùàáíè ïðîåêòè, å è ñëåäâàùèÿò
òåêñò. Òàêà íèå ïðîäúëæàâàìå ñòðàòåãèÿòà ñè äà ïîêàæåì, ÷å íà ôîíà íà âñÿêà ñòàòèñòèêà è ïðîãíîçà ñòðàíàòà íè ïðîäúëæàâà ðàçâèòèåòî ñè,
à âñè÷êè îïèñâàíè ãîëåìè îáåêòè ñà ïîêàçàòåë èìåííî çà ïîñëåäîâàòåëíîñò â ïúòÿ íàïðåä.

“˙„Ó‚ÒÍË Ë ÓÙËÒ ˆÂÌÚ˙ "¬‡Ì‡ “‡Û˙Ò"
‡ÚÓ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË ˆÂÌÚ˙ Ë
ÏÓÒÍ‡ ÒÚÓÎËˆ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ „‡‰
¬‡Ì‡ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ Á‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ
‚ ÔËÚÂ„‡ÚÂÎÂÌ ˆÂÌÚ˙ Á‡ Â‰Ëˆ‡
Ï‡˘‡·ÌË ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË. » ÚÛÍ ÒÂ
Ì‡ÎÓÊË ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡Ì‰ËÓÁÌË Ú˙„Ó‚ÒÍË
ˆÂÌÚÓ‚Â, ÔÓÁÌ‡ÚË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡È-‚Â˜Â Í‡ÚÓ ÏÓÎÓ‚Â. Œ˘Â
Ò ‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ ‚ „‡‰‡ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ
Ô‡‚Ë Â‰Ì‡ ÂÏ·ÎÂÏ‡ÚË˜Ì‡ Ò ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ ÒË Ò„‡‰‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ
“˙„Ó‚ÒÍËˇ Ë ÓÙËÒ ˆÂÌÚ˙ "¬‡Ì‡
“‡Û˙Ò". ¬˙‚ ÙÓÏ‡Ú‡ Ë ‚Ë‰‡ Ì‡ ‰‚Â
„ÓÎÂÏË ÍÛÎË ¿ıËÚÂÍÚ˙Ú Ë ËÌ‚ÂÒÚËÚÓËÚÂ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚ Ò‡ Ú˙ÒËÎË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒËÏ‚ÓÎËÍ‡, ÌÓ ÌËÂ
˘Â Ó·˙ÌÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Á‡ ÔÓÂ‰ÂÌ
Ô˙Ú Ì‡ ÒËÏ‚ÓÎËÍ‡Ú‡ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ, Ó·Â‰ËÌÂÌ‡ ÔÓ‰ Ï‡Í‡Ú‡ Œ¡Œ.
—ÔÂˆËÙË˜Ì‡Ú‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ Ë
ÏÓ‰ÂÌËÒÚË˜ÌËˇÚ ÒÚËÎ Ì‡Î‡„‡Ú
‚ËÌ‡„Ë ‚ËÒÓÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ë ÌÂÚËÔË˜ÌË ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ¬ ÚÓÁË
Ó·ÂÍÚ Œ¡Œ ‰‡‰Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËˆËÚÂ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ÚÂÎÂÌË ÒÍ‡Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ
Ì‡ Í‡·ÂÎË, ÍÓÂÚÓ ÓÒ‚ÂÌ ˜Â ÛÒÍÓË ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ, ÓÎÂÍÓÚË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡,
ÌÓ Ë ‰ÓÔËÌÂÒÂ Á‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
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‚˙Ì¯ÂÌ ‚Ë‰ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ ·ˇı‡ ËÁ·‡ÎË ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡ÍˆÂÌÚ.
Õ‡Â‰ Ò ÚÓ‚‡ ÍÎ˛˜Ó‚‡ ÓÎˇ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÂÚ‡Ô ÓÚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÁË„‡ Ë
Ó„ÓÏÌËˇÚ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚ ÓÚ ÍÂÔÂÊÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ·Ó„‡ÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÒÍÓ·Ë, ÔÓÙËÎÌË ¯ËÌË,
Í‡ÍÚÓ Ë ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌËÚÂ ÓÚ‚‡ˇ˘Ë
ÒÂ Ú˙·Ë ÓÚ Ú‚˙‰Ó PVC.
Œ˘Â Â‰Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „ÛÔ‡ ÓÚ
‡ÒÓÚËÏÂÌÚ‡ Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ
Ì‡ÏÂË ÏˇÒÚÓ ‚ Ú‡ÁË ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘‡ Ò„‡‰‡. ÃÓ‰ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ

Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÙËÒ-ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ÎÓÊËı‡ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‰Ó‚ËÚÂ Ë ÔÓ‰ÔÓ‰Ó‚Ë ÒËÒÚÂÏË. œÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÛÚËË Ì‡ Œ¡Œ ‚Â˜Â „Ó‰ËÌË
Ì‡Â‰ ÒÂ ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡ Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ,
„˙‚Í‡‚ Ë ·˙Á ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚ËÒÓÍË ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍË ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡ ÔË ‚ÒˇÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ - ÒÛıÓ Ë ÏÓÍÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌË, ‚ËÒÓÍÓ Ë ÌÓÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË Ì‡ÒÚËÎÍË.
—˙˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚÎË˜ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï Ì‡ ÂÍËÔËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÌ ÒÂ‚ËÁ Ì‡
ÏˇÒÚÓ ‚Ó‰Ë ‚ËÌ‡„Ë ‰Ó ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË
ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ¬ ÂÙÂÂÌˆËˇÚ‡ Ì‡ ¡ÓÂÎÎ ≈ŒŒƒ Á‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË Ó·ÂÍÚ,
„-Ì ÕËÍÓÎ‡È –ÛÒÂ‚ ÒÔÓ‰ÂÎˇ: "¬ ÎËˆÂÚÓ Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ÌËÂ ÓÚÍËıÏÂ ÍÓÂÍÚÂÌ Ë ÎÓˇÎÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó,
‡ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ‚ „. ¬‡Ì‡ ÔÓÎÛ˜ËıÏÂ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡
ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÏÓÌÚ‡Ê‡
ËÎË ÒÔÂ¯Ì‡Ú‡
‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡ÎË.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

ÓË„Ë‡ÌÂ
Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡
Изисквания, методи и пасивни схеми за коригиране на фактора на
мощността

≈

‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÌÓÏ‡ EN 610003-2 Â„ÛÎË‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ú‡ÁË ÌÓÏ‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡
‚ËÒ¯ËÚÂ ı‡ÏÓÌËˆË ‚ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ÎËÌËË. Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇ Á‡ ‰ÂÙ‡ÁË‡ÌÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÚÓÍ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Í‡ÚÓ ÌÓÏ‡ Á‡ Ï‡ÎÍË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË (Ú‡ÍË‚‡
Ò‡ ‚˙‚Â‰ÂÌË Á‡ „ÓÎÂÏË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË). —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú, Ó·‡˜Â, ÔÓÂÍÚÓÌÓÏË, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡, ˜Â
˘Â ‚˙‚Â‰‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ Ù‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Ò
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡‰ 75 W. ¬ ÒÂ„‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÌÓÏ‡ EN 61000-3-2,
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ò‡ ‡Á‰ÂÎÂÌË Ì‡
ÍÎ‡ÒÓ‚Â ÒÔÓÂ‰ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ
(“‡·ÎËˆ‡ 1). «‡ ‚ÒÂÍË ÍÎ‡Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÌË‚Ó
Ì‡ ı‡ÏÓÌË˜ÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË, ‡Á‰ÂÎÂÌÓ ÔÓ ˜ÂÒÚÓÚË.

Класове устройства
според стандартизационните изисквания
Î‡Ò ¿. “Ó‚‡ Â Ì‡È-Ó·˘ËˇÚ ÍÎ‡Ò,
‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ò ÏÓÚÓÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ò Ù‡ÁÓ‚Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‰ÓÏ‡¯ÌË ÛÂ‰Ë Ë ‚ÒË˜ÍË ÚËÙ‡ÁÌË
‡„Â„‡ÚË (Ò ÚÓÍ, ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ 16 ¿
Ë ÌÂÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÂÌ ÚÓÍ). ¬ÒË˜ÍË ÛÂ‰Ë Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ‰Û„ËÚÂ ÚË ÍÎ‡Ò‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ Í‡ÚÂ„ÓËÁË‡Ú Í‡ÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Ë Í˙Ï ÍÎ‡Ò ¿. «‡‰‡‚‡ ÒÂ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÂÙÂÍ-
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Таблица 1

Таблица 2

ÚË‚Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÒÂÍË ı‡ÏÓÌËÍ ÓÚ‰ÂÎÌÓ (“‡·ÎËˆ‡ 2).
Î‡Ò ¬. ¬ ÌÂ„Ó ÔÓÔ‡‰‡Ú ÔÂÌÓÒËÏËÚÂ ˙˜ÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı Â, ˜Â ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇÚ ÚÓÍ Á‡
‚ÒÂÍË ı‡ÏÓÌËÍ. “˙È Í‡ÚÓ ˙˜ÌËÚÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ˇ‰ÍÓ, ÚÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡
‚ ÚÓÁË ÍÎ‡Ò Ò‡ Ì‡È-ÒÎ‡·Ë (ÓÍÓÎÓ 1.5
Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ÓÚ ÍÎ‡Ò ¿) - Ú‡·ÎËˆ‡ 3.
Î‡Ò —. ˙Ï ÌÂ„Ó ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
‚ÒË˜ÍË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Ò ‰ËÏË‡˘ËÚÂ
ËÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ Á‡ Â‰ËÌË˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ,
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 25 W. Œ„‡ÌË˜‡‚‡ ÒÂ
‚ÚÓËˇÚ ı‡ÏÓÌËÍ Ë ‚ÒË˜ÍË ÌÂ˜ÂÚÌË ı‡ÏÓÌËˆË (“‡·ÎËˆ‡ 4). —ÚÓÈÌÓ-

ÒÚËÚÂ Ò‡ ‰‡‰ÂÌË ‚ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎÌËˇ ı‡ÏÓÌËÍ. «‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Ò Â‰ËÌË˜Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔÓÏ‡ÎÍ‡ ÓÚ 25 W ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ Á‡ mA/W ÓÚ ÍÎ‡Ò D Á‡Â‰ÌÓ Ò ‰Û„Ë ÔÓ-ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
Î‡Ò D. ¬ ÚÓÁË ÍÎ‡Ò Ò‡ Ò˙·‡ÌË
‚ÒË˜ÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔÓ‰
600 W, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ËÏ‡Ú
Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ÛÍ ÔÓÔ‡‰‡Ú ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ˛ÚË, ÚÂıÌËÚÂ ÏÓÌËÚÓË, ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌËÚÂ
ÔËÂÏÌËˆË, ÏÛÁËÍ‡ÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Ë
‰. Õ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÂ ‡ÁÂ¯‡‚‡
‰‡ ‰ÂÙËÌË‡ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÌÓ ÚÓ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
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Таблица 3

Фигура 1. Дефиниране на обвивна крива на тока за консуматори клас D.

‡ÁÎË˜‡‚‡ Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 10% ÓÚ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. “Ó‚‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡
Á‡‡‰Ë ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ‰‚ÛÒÏËÒÎËˇ,

50

ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ ‡ÁÎË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÂÊËÏ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡. Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ÚÛÍ Ò‡ ‰‡-

‰ÂÌË Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ
ÚÓÍ Á‡ ‰‡‰ÂÌ ı‡ÏÓÌËÍ (‚ mA) Ì‡
‚ÒÂÍË ‚‡Ú ‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ (“‡·ÎËˆ‡ 5).
«‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ ÚÓ˜ÌÓ ÍÓË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ÍÎ‡Ò D, Â ‰‡‰ÂÌ‡ Ó·‚Ë‚Ì‡ ÍË‚‡ Ì‡ ÚÓÍ‡, ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 1. ¿ÍÓ ÚÓÍ˙Ú Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ ‚ÔËÒ‚‡ ‚ Ú‡ÁË Ó·‚Ë‚Ì‡ ÍË‚‡ Ë ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‰Û„ËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ‚ ÍÎ‡Ò D. “Ó‚‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ÌˇÍÓË ÒÚ‡ÚÂ„ËË
Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ - ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Â ÚÓÍ˙Ú ‰‡
ÒÂ ËÁÏÂÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÌÂ ÔÓÔ‡‰‡
ÔÓ‰ Ó·‚Ë‚Ì‡Ú‡ ÍË‚‡ Ë ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ
ÔÓÔ‡‰‡ ‚ ÍÎ‡Ò ¿, ‚ ÍÓÈÚÓ Á‡ Ï‡ÎÍË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÔÓÎÂÍË.
‡ÚÓ ˆˇÎÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡, Ì‡ÎÓÊÂÌË ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ÍÎ‡Ò ¿ Ë ¬,
Ò‡ Ì‡È-ÎÂÒÌË Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ú‡Ï Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‡ÁÂ¯ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÓÍ‡ ÔË ‰‡‰ÂÌ
ı‡ÏÓÌËÍ Â ÙËÍÒË‡Ì‡ Ë ÌÂ Á‡‚ËÒË
ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ÔÓÔ‡‰‡˘Ë ‚ ÍÎ‡ÒÓ‚Â — Ë D ÒÂ ÒÂ˘‡Ú ‚ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, Á‡ÚÓ‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡
Ò‡ ÔÓ-ÒÚÓ„Ë. ŒÒ‚ÂÌ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ-
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Таблица 4

ÚÓ Ì‡ ‚ÚÓËˇ ı‡ÏÓÌËÍ ÔË ÍÎ‡Ò
—, ÌˇÏ‡ ‰Û„Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Á‡ ˜ÂÚÌËÚÂ ı‡ÏÓÌËˆË ÔË ÍÎ‡ÒÓ‚Â — Ë D
(ÔË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÓÚ ÚÓÁË ÚËÔ ÚÂ
ÌÂ ÒÂ Ë ÒÂ˘‡Ú).

Спазването на
изискванията - обект на
добра воля от
потребителите
«‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ Û Ì‡Ò, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ú‡‰ËˆËËÚÂ, ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Â
ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‰Ó·‡Ú‡ ‚ÓÎˇ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. Õ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌˇÏ‡ ‡·ÓÚÂ˘Ë Ó„‡ÌË,
ÍÓËÚÓ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ ÌˇÍ‡Í‚‡
ÙÓÏ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚˙ıÛ
ÔÓ‰‡‚‡ÌËÚÂ Ë ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ
ËÁ‰ÂÎËˇ. œË ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ë Á‡ÔÎ‡˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡,
ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ·ËÚÓ‚Ë Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË, ÌÂ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÌËÚÓ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ ‚ËÒ¯Ë
ı‡ÏÓÌËˆË, ÌËÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡
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Таблица 5

Â‡ÍÚË‚Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. flÒÌÓ Â, ˜Â ÔË
ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Â ÌÂËÁ„Ó‰ÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚Ó‰Ë
Ò‡ÏÓ ‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ÌÓ ÌÂ Ë ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ.
¬ ËÌÚÂÂÒ Ì‡ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÌÂ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌÓ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ,
ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÓˆÂÌË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ
‚Â‰ÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÎÓ¯Ëˇ
Ù‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚ Â‡ÎÌËÚÂ
·˙Î„‡ÒÍË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ÕÂ Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ
‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ, ˜Â ‚ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÔË Ì‡ÒÚÓˇ˘ÓÚÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Á‡„Û·ËÚÂ, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ÎÓ¯Ëˇ Ù‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÌÂ Ò‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË.
‘ËÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
ËÁ‰ÂÎËˇ Á‡ ËÁÌÓÒ ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ò˙˛Á, Ò‡ ÔËÌÛ‰ÂÌË ‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú Ò „ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú.

Класификация на методите за коригиране на
фактора на мощността
¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÍÓÂÍÚÓËÚÂ
Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ò‡
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ò ÏÓÌÓÙ‡ÁÌË ËÁÔ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ËÏÔÛÎÒÌË
Á‡ı‡Ì‚‡ÌËˇ. “‡ÍË‚‡ Ò‡ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ËÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÍÓÂÍÚÓË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÚËÙ‡ÁÌË ÒıÂÏË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË „Î‡‚ÌÓ ÔË
ÚËÙ‡ÁÌË ÛÔ‡‚ÎˇÂÏË ËÁÔ‡‚ËÚÂÎË.
Î‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
Â‰ÌÓÙ‡ÁÌË ÚÓÔÓÎÓ„ËË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ Ù‡ÍÚÓ‡
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡:
l œ‡ÒË‚ÌË ÍÓÂÍÚÓË;
l ¿ÍÚË‚ÌË ÍÓÂÍÚÓË;
l ÕËÒÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ÍÓÂÍÚÓË
l ¬ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌË (ÂÁÓÌ‡ÌÒÌË Ë
ËÏÔÛÎÒÌË) ÍÓÂÍÚÓË.
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˙-
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Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
u ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
ã Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÎÓÍ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·Ë‚Ë Ò ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ã ÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë:
ï≈ÎÂÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ï ÓÌÚÓÎ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
ï¿‰ıÂÁËˇ
ïƒÂ·ÂÎÓÏÂÚËˇ

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

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

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

ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ АД
Божурище 2227, ул. "Мура" 10
тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57
www.overgas-service.com
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—ËÒÚÂÏË Á‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Solatube
Solatube Â ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÛÎ‡‚ˇÌÂ, Ì‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ, ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ë ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡. “Ó‚‡ Â Ì‡È-Ò‚ÂÚÎÓÓÚ‡ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚Â‰ÌË Á‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÏÂÚ‡ÎË.

Оптична система:
”Î‡‚ˇ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ë ·ÎÓÍË‡ UV Î˙˜ËÚÂ ˜ÂÁ ÛÎÓ‚ËÚÂÎÂÌ ÍÛÔÓÎ, ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò ÂÙÎÂÍÚÓ LightTrackerTM.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Solatube Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ RaybenderÆ 3000 - ÎÂ˘‡,
‚„‡‰ÂÌ‡ ‚ ÍÛÔÓÎ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂÌ‡ÒÓ˜‚‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ë‰‚‡˘‡ ÓÚ Ï‡Î˙Í ˙„˙Î. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÔÓ‚Â˜Â ÛÎÓ‚ÂÌ‡ Ë ‚˙ÁÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.
—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÌ‡Òˇ ˜ÂÁ Ò‚ÂÚÎÓÔÓ‚Ó‰Ë SpectralightÆInfinity Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔÓÎËÏÂÌÓ ÔÓÍËÚËÂ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÏ‡
Ò‚ÂÚÎÓÓÚ‡ÁËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÓÚ 99,7%
‚ ˆÂÎËˇ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.
¬ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÎÂÍÚË Solatube Ò˙‰˙Ê‡Ú
˙„ÎÓ‚Ë ÏÓ‰ÛÎË, ÍÓËÚÓ ÎÂÒÌÓ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡Ú
ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËˇÚ‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó
ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ. ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡
ÛÔÓÚÂ·‡ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ÌÂ˜Û‚‡ÌËÚÂ 12Ï,
ÔË ÚÓ‚‡ ·ÂÁ Á‡„Û·‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡. ƒË‡ÏÂÚ˙˙Ú Â 530ÏÏ, ‡ Î˙˜˙Ú Ò‚ÂÚÎËÌ‡, Ô‡‰‡˘ ÓÚ ‰ËÙÛÁÓÌ‡Ú‡ ÎÂ˘‡, ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó
15Ï ‰˙ÎÊËÌ‡.
ÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ëˇ ÔÓÚÓÍ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Solatube Daylight
Dimmer.

—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÒÌ‡·‰ÂÌ‡ Ò ‰ËÙÛÁÓÌË ÎÂ˘Ë, ÍÓËÚÓ ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡Ú Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚ ˆˇÎÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ËÁÎË¯ÌËˇ ·ÎˇÒ˙Í.
“Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ËÌÚÂËÓÌËÚÂ ‰ËÁ‡ÈÌÂË ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÚËÔ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ ÌËÍÓ„‡ ‰ÓÒÂ„‡.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÓÚ‚ÓÂÌ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê, Í‡ÍÚÓ Ë ‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ÓÍ‡˜ÂÌ
Ú‡‚‡Ì (‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÒÚÂ 60x60) Ô‡‚Ë Solatube Ì‡È-‡ÁÛÏÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÒÍÎ‡‰Ó‚Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ı‡ÎÂÚ‡, ıËÔÂÏ‡ÍÂÚË, ÒÔÓÚÌË Á‡ÎË, ÓÙËÒË, Û˜ËÎË˘‡ Ë ‰Û„Ë.

Защо Solatube?
ïÕ‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ Ë Ì‡È-ËÍÓÌÓÏË˜ÌËˇÚ
Ì‡˜ËÌ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡
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Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
ï—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ˜ÂÁ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ Solatube
‚ÎËÁ‡Ú ‚ Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Green Building
(«ÂÎÂÌÓ —ÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó).
ïƒÌÂ‚Ì‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ÔË‰‡‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÍÓÏÙÓÚ, Í‡ÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‰Ó ‚ÒˇÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡,
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÒÎ˙ÌˆÂÚÓ.
ïÃÓÌÚ‡Ê˙Ú Â ·˙Á Ë ÎÂÒÂÌ, ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÔÓÏÂÌË, ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ Ë ÌÂÍÓÏÙÓÚÌË ÒËÚÛ‡ˆËË.
ï«‡ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ ÒËÒÚÂÏËÚÂ SolatubeÆ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ıË‰ÓËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË ÓÒÌÓ‚Ë Á‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÒË˜ÍË ÚËÔÓ‚Â Ë Ì‡ÍÎÓÌË Ì‡ ÔÓÍË‚ËÚÂ.
ï«‡Ó·ÎÂÌ‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ÍÛÔÓÎ‡ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÌˇ„ Ë ÔÂÏ‡ı‚‡
ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
ïÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌË ‚˙‚
‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ‰‡‚‡Ú
ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇ ‚‡Ë‡ÌÚ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ.
ï¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ ÓÚ‚ÓË ‚ ÔÓÍË‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ú‡-

‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ (Í‡Ô‡Ì‰ÛË, ÔÓÁÓˆË, Ó·ÂÎËıÚË), ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Solatube 21-O ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ (ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÒÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô‡ÌËÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ).
ïÃÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË, Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ËÎË ÏÓ‰ÛÎ
Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ.

Магис Инженеринг ЕООД
София 1797, ул. Банишка река (193-та) 14
тел.: 02/ 979 48 65, факс: 02/ 979 48 66
моб.: 0888 839 425
office@magiseng.bg, www.solatube.com
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≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÌÓ‚Ë
ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ Murrelektronik
Нова концепция за опроводяване
WIRE+ от Murrelektronik
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ WIRE+, Murrelektronik
ÔÂ‰Î‡„‡ ˘ÂÔÒÂÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ó ‚ÂÏÂ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘Ó ‡ÁıÓ‰ËÚÂ. ”ÒÚÓÈ˜Ë‚ËˇÚ ÍÓÌÂÍÚÓ WIRE+ ÒÂ Á‡Í‡˜‡ ‚
Í‡ˇ Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌËˇ Í‡·ÂÎ.

—˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡ÊÂÌ ÌÓÒ‡˜ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Í˙Ï ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ¯Í‡Ù‡. — ÚÓ‚‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Â „ÓÚÓ‚Ó - ÔÓÒÚÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ Ò ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ Á‡Úˇ„‡ÌÂ, ÎÂÒÂÌ Á‡ Ï‡ÌËÔÛÎË‡ÌÂ Ò Â‰Ì‡ ˙Í‡. ÓÌÂÍÚÓ˙Ú WIRE+ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Í‡ÚÓ Ù‡·Ë˜ÌÓ ÓÔÓ‚Ó‰ÂÌ‡ ‚ÂÒËˇ Ò Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌË Í‡·ÂÎË, Ò ‰˙ÎÊËÌ‡
ÏÂÊ‰Û 0.5 Ë 30 ÏÂÚ‡. “ÓÈ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï Ô‡ÒË‚ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÍÛÚËË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÙËÍÒË‡Ì Ï‡„ËÒÚ‡ÎÂÌ Í‡·ÂÎ, ÍÓÌÂÍÚÓ M23 ËÎË ˘ÂÔÒÂÎÌÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. ÃÓÌÚ‡ÊÌËˇÚ ÌÓÒ‡˜ Á‡ ¯Í‡Ù‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Í‡ÚÓ ÏÓ‰ÂÎ Ò Ù‡·Ë˜ÌÓ ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂ Ò PLC ˘ÂÔÒÂÎ Ò ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ò˙Ò
ÒÂ˜ÂÌËÂ 0.75 mm2 ËÎË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ò ÓÚ‚ÓÂÌ Í‡È. ÃÓÌÚ‡ÊÌËˇÚ ÓÚ‚Ó ‚ Ú‡·ÎÓÚÓ Â Ò ‡ÁÏÂË (35 x 70 mm).
»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ WIRE+
ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò˙˘Ó Ë Á‡ ÔÓÎÂ‚Ó ÓÍ‡·ÂÎˇÌÂ. Murrelektronik
ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.

XTREME - Надеждни решения за
мобилни приложения
ÓÌÂÍÚÓËÚÂ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÍÛÚËË ÓÚ „‡Ï‡Ú‡
XTREME Ì‡ Murrelektronik ÔÂ‰Î‡„‡Ú Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ÔË ÚÂÊÍË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡. »Ï‡
Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ: ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË Ï‡¯ËÌË Í‡ÚÓ Ú‡ÍÚÓË Ë ÍÓÏ·‡ÈÌË, Ï‡¯ËÌË ‚ „ÓÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‚ Ô˙ÚÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó,
Ï‡¯ËÌË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎËˆËÚÂ Ë Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ, ÔÓ‰ÂÏÌË ËÎË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË Ï‡¯ËÌË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ÒÍÎ‡‰Ó‚ÂÚÂ.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÒÂ‰‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡
Ò ¯ËÓÍ Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ -40∞ C ‰Ó
+85∞ C, ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ÔË ˜ÂÒÚË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÎÂ·‡ÌËˇ, ‰‡ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ UV Î˙˜Ë, Ô‡ıÓ- Ë ‚Ó‰ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë
Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP66K, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ËÏ‡Ú Á‡˘ËÚ‡
IP68 ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂ ‚˙‚ ‚Ó‰‡. “ˇ·‚‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ì‡ Û‰‡ Ë ‚Ë·‡ˆËË, ‰‡ Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ ÍÓÓÁËˇ,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ë ÏÓÚÓÌË Ï‡ÒÎ‡ Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò˙Ò Á‡ı‡Ì‚‡˘Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÓÚ 12 ‰Ó 32 V.
“ÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡‰ı‚˙ÎˇÚ Ó·Ë˜‡ÈÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË.
ƒÓ ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú‡Ì-
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ÒÔÓÚÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË Í‡·ÂÎË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í˙Ú ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Â, ˜Â ÏÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË (Í‡·ÂÎË,
Í‡·ÂÎÌË ‚˙ÁÍË, Ì‡Í‡ÈÌËˆË) Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Ì‡ ˙Í‡
Ë ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú ËÁËÒÍ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ. “ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË, ‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê ÌÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ.
œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÏÓ‰ÛÎÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ò‡ Ë‰Â‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÔË ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÍ‡·ÂÎÂÌË ÍÓÌÂÍÚÓË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÍÛÚËË ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ‚ÂÏÂ. ¬ÏÂÒÚÓ ÒÎÓÊÌÓÚÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌË Í‡·ÂÎË.
¬ÒË˜ÍË ÏÂÚ‡ÎÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘Ëˇ Í‡·ÂÎ M12 Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÍÓÓÁËˇ. ŒÒÓ‚ËˇÚ Ë ‡‰Ë‡ÎÌËˇÚ Á‡ÍÎ˛˜‚‡˘ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ë ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ò ËÌÓ‚‡ÚË‚Ì‡ ÙÓÏ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ‰ÓË ÔË ‚Ë·‡ˆËË Ë „‡‡ÌÚË‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ. —‚˙Á‚‡˘ËÚÂ Í‡·ÂÎË M12
XTREME Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Á‰‡‚Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î PUR, ÍÓÈÚÓ
Â ÓÒÓ·ÂÌÓ „˙‚Í‡‚ Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË ÔË ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. Murrelektronik ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˜ÂÂÌ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ UV
Î˙˜Ë ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î.
¬ÂÌÚËÎÌËÚÂ ÍÓÌÂÍÚÓË MSUD XTREME Ò‡ Ò˙Ò Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰,
ÍÓÈÚÓ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡ Á‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚËÚÂ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. “Â
ËÏ‡Ú ÙËÎÚË Á‡ ÔÓÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ Ó„‡ÌË˜‡-

‚‡Ú ÔËÍÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‰ËÂÍÚÌÓ ÔË ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ ËÏ,
Ú‡Í‡ ˜Â ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ „ÂÌÂ‡ÚÓË Ë ‡„Â„‡ÚË. ÓÌÂÍÚÓËÚÂ Á‡ ‚ÂÌÚËÎË Ò‡ ËÁˆˇÎÓ ËÁÓÎË‡ÌË, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË. ÃÓÌÚ‡Ê˙Ú Â ÛÎÂÒÌÂÌ ÓÚ ÒËÎËÍÓÌÓ‚ÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡ ‰ÓË ÒÎÂ‰ „Ó‰ËÌË ÛÔÓÚÂ·‡.
ÃÓÌÚ‡ÊÌËˇÚ ‚ËÌÚ Ì‡ MSUD XTREME Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‡ Í‡·ÂÎËÚÂ Ò‡ ‚ PUR ËÁÓÎ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ÓÌÂÍÚÓËÚÂ Ò‡ M12, Í‡ÚÓ Ò ÚÓ‚‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ˘ÂÔÒÂÎÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÔË ÚÂÁË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê.
—‚˙Á‚‡˘ËÚÂ ÍÓÌÂÍÚÓË M12 XTREME Ë ‚ÂÌÚËÎÌËÚÂ ÍÓÌÂÍÚÓË MSUD XTREME ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë Ò ÓÚ‚ÓÂÌ Í‡È Á‡
ÛÔÓÚÂ·‡ ‚ ¯Í‡ÙÓ‚Â.
MVP XTREME Â ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÍÛÚËˇ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ Ì‡
Û‰‡, Ò ËÁˆˇÎÓ ËÁÓÎË‡Ì ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚ ÍÓÔÛÒ Á‡ ÏÓ·ËÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. —Ì‡·‰ÂÌ‡ Â Ò Í‡·ÂÎÌË ‚ıÓ‰Ó‚Â ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ‡ Í‡·ÂÎ˙Ú Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡ PUR. flÍËˇÚ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ ˇÒÌÓ ÛÍ‡Á‚‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓÚÓ‚Â, ‰ÓË ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ. MVP XTREME ËÏ‡ ÓÒÂÏ „ÌÂÁ‰‡ M12
Á‡ Ú‡ÌÒÙÂ Ì‡ Â‰ËÌ ËÎË ‰‚‡ ÒË„Ì‡Î‡. »ÁÓÎË‡ÌËÚÂ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌË Í‡·ÂÎË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ÓÚ 3 ‰Ó 30 ÏÂÚ‡.
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ÃÓ‰ÂÌËÚÂ
ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
Самодиагностика и оптимизация на времето за настройка
и програмиране

—

˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ (÷œ”) ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‡Á¯ËÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Í˙Ï ‚ÒˇÍÓ Á‡‰‡ÌËÂ. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ‰ Úˇı
Á‡ÂÏ‡ ÒÓÙÚÛÂ˙Ú Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚ ÔËÌˆËÔ, ÍÓÈÚÓ ·Â ‰ÂÚ‡ÈÎÌÓ
‡Á„ÎÂ‰‡Ì ‚ ÔÂ‰ıÓ‰Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇ,
ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡ ‚ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„
Â‚˛. Œ·ÂÍÚ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÒËÒÚÂÏË Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡,
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò
Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡, ÍÓËÚÓ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÏÂÊ‰ÛÓÔÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÌÓ‚ËÚÂ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ‰Û„Ë.

Самодиагностика на
системите и
устройствата
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÷œ” ËÁ‚˙¯‚‡Ú
‡‚ÚÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÒËÒÚÂÏË Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡. —ÎÂ‰ÂÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ
Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËÚÂ ÂÚ‡ÔË Ì‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. œË ÍÓÌÒÚ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ„‡ÏÌ‡ „Â¯Í‡ ÔÓ
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‚ÂÏÂ Ì‡ ÒËÏÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡
Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ, Ì‡ ˜ËˇÚÓ ·‡Á‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡
‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡ÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Ó·ˇÒÌÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ‡Î‡Ï‡ ÓÚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ò ‡Î‡ÏË Í˙Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ò ÷œ”. œË
ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡
ËÎË ÔÓ‡‰Ë ËÁÎËÁ‡ÌÂ ËÁ‚˙Ì Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ „‡ÌËˆË Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ò˙˘Ó ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÒË„Ì‡ÎË Á‡ „Â¯ÍË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ ˆˇÎ‡ „ÛÔ‡ Ô‡‡ÏÂÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡
Ò‡Ï‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ Ë ÔË ËÁÎËÁ‡ÌÂ ÓÚ
Ù‡·Ë˜ÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ËÏ „‡ÌËˆË,
‚Â‰Ì‡„‡ ÒÂ ‡Î‡ÏË‡ ÓÔÂ‡ÚÓ˙Ú
Á‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËˇ ÔÓ·ÎÂÏ ˜ÂÁ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Ì‡ ÂÍ‡Ì‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
ÔÂ‚‡ÌÚË‚ÌÓ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú ËÎË ‚ Ì‡È-ÎÓ¯Ëˇ ÒÎÛ˜‡È
ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‡ÊÂÌËˇÚ‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯Í‡
„Â¯Í‡, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË ˜ÂÁ ÎÓÍ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë
ÍÓÌÍÂÚËÁË‡ÌÂÚÓ ËÏ.
ŒÒ‚ÂÌ ‰‡ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡Ú ÔË
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ, Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÷œ” ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÎÂ‰ˇÚ Ë
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÒËÒÚÂÏË
Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. —ÎÂ‰Ë ÒÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
Ï‡ÒÎÓÚÓ ÒÎÛÊÂ˘Ó Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡, Ï‡ÒÎÓÚÓ
Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎËÚÂ, ÚÂıÌË-

Фиг. 1.

ÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì ‚˙Á‰Ûı
Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍËÚÂ
ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÷œ” ÒÎÂ‰ˇÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ˜‡ÒÓ‚Â Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ˜ÂÁ
ÚÂÍÒÚÓ‚Ó Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ‡Î‡ÏË‡Ú
ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Á‡ ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ÔÎ‡ÌÓ‚‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë Á‡ ÒÏÂÌË Ì‡ Ï‡ÒÎ‡Ú‡ Ë ÙËÎÚËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. »ÁÔËÒ‡ÌËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ ÓÒÚ‡‚‡Ú, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡.

Автоматизация с допълнителни устройства
◊ÂÁ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ‚
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÏÂÊ‰ÛÓÔÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÔÓ„‡ÏË‡-
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ÌÂ. Õ‡ ÙË„. 1 Ë ÙË„. 2 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË
‰‚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
‰˙ÎÊËÌËÚÂ/‚ËÒÓ˜ËÌËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚
Ë ÙÂÁÓ‚ ˆÂÌÚ˙. ◊ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ˆËÍ˙Î, ËÌÚÂ„Ë‡Ì ‚
ÒÓÙÚÛÂ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, Úˇ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ ËÁÏÂ‚‡ ‰˙ÎÊËÌËÚÂ/
‚ËÒÓ˜ËÌËÚÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ
ÚÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ Í˙Ï
÷œ”, ÍÓÂÚÓ ˇ Á‡ÔËÒ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ë ˇ Á‡Î‡„‡ Í˙Ï Ô‡‡ÏÂÚË ‚
ÊÂÎ‡ÌËÚÂ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÔÓ„‡ÏË.
œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÔÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ Ë ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ.
ƒÛ„Ó ÛÔ‡‚ÎˇÂÏÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÚËÔ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë Ì‡
ÙË„. 3. “Ó‚‡ Â ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ Ì‡Í‡ÈÌËÍ, Ò‚˙Á‡Ì Ò ÷œ” Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚ ÌÂÈÌËˇ ¯ÔËÌ‰ÂÎ Ë ÒÎÛÊË Á‡ Á‡ÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÁË Ì‡
Á‡„ÓÚÓ‚ÍË ËÎË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËˇ Á‡
ÙËÍÒË‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ Í˙Ï Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ (ÏÂÌ„ÂÏÂÚ‡, ÛÌË‚ÂÒ‡ÎË,
‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÒÚÂ„Ë, ÒÍÓ·Ë Ë
Ú.Ì). ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÎ‡Ò‡ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÚÓ‚‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
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ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡ÁË, ÌÓ Ë Á‡ Â‡ÎÌË
ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌË
ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
ÏÂÒÚË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇÚ ‰ÂÚ‡ÈÎ. “Ó
‰ËÂÍÚÌÓ ÔÂı‚˙Îˇ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ ÷œ”, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡ ÏÓÊÂ ‰ËÂÍÚÌÓ ‰‡ Á‡ÔË¯Â
ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Í‡ÚÓ ÍÓÂÍˆËˇ Ì‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË,

Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡. «‡ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, ‚ Ï‡¯ËÌËÚÂ ËÏ‡ Á‡ÎÓÊÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
ˆËÍÎË Á‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓËÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ô‡‚ˇÚ Á‡ÏÂ‚‡ÌÂÚÓ. œË ÌˇÍÓË
Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÷œ” ÓÚÔ‡‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙËÍÒË‡˘ËÚÂ ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËˇ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ, Á‡˘ÓÚÓ Ò‡ÏËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ Á‡‚˙Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÔˇÏÓ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡.

Контрол на
обработващите
инструменти
¬ ÔÓ-‚ËÒÓÍËˇ ÍÎ‡Ò ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË ËÏ‡ ‚„‡‰ÂÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ‡ÍÚË‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. —ÎÂ‰ ‚ÒˇÍ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡
ÔÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ‚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡,
‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
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ÔË·ÂÂ ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ
ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡ Ò˙Ò ÒÚ‡‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, Á‡ÔËÒ‡Ì‡ ‚ ÷œ” Ë ÔË ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡
ÍÓÂÍˆËˇ ‚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡
ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡. “‡ÁË ÙÛÌÍˆËˇ Â ÏÌÓ„Ó
ÔÓÎÂÁÌ‡ Ë ÔË Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Á‡˘ÓÚÓ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÒÔË‡ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ·˙‰Â˘Ë
ÔÓ·ÎÂÏË, ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌÓ
ÌÂÊÂÎ‡ÌÓ Ò˙·ËÚËÂ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ë ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÛˇÚ‡ Ì‡
‚˙Ì¯ÌÓÚÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ÒÔˇÏÓ
‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˙Ú ÒÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ ÚÓ˜ÌÓ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ Ë
ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÊË‚ÓÚ˙Ú ÏÛ. ƒÛ„ ÚËÔ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÒÎÛÊ‡Ú Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÛÊÍËÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. “Ó‚‡ Ò‡
Ú.Ì‡. ÎÂÌÚÓ‚Ë ÍÓÌ‚ÂÈË ËÎË ¯ÌÂÍÓ‚Â Á‡ ÒÚÛÊÍË. “Â Ò˙˘Ó ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ ÷œ” Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
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Синхронизация на осите
ÃÌÓ„Ó ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍËÚÂ Í˙Ï Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ ÷œ”. —Â‰
Úˇı Ò‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌËÚÂ Ô‡ÚÓÌÌËˆË, Á‡‰ÌËÚÂ ÒÂ‰Î‡ Ë ‚ÚÓËÚÂ ¯ÔËÌ‰ÂÎË ÔË ÒÚÛ„Ó‚ËÚÂ ˆÂÌÚË. œÓ‚ËÒÓÍËˇÚ ÍÎ‡Ò ÷œ” Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ô˙ÚÓÔÓ‰‡‚‡˘ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. œË ÙÂÁÓ‚ËÚÂ
ˆÂÌÚË Â Ì‡ÎË˜Ì‡ Ë ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ï‡„‡ÁËÌ‡ Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÷œ” Ì‡ ‰ÂÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË
Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÒË Ò
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
¬ ÒÎÛ˜‡ˇ ÌÂ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÏÌÓ„ÓÓÒÌË Ï‡¯ËÌË. œË ‚ËÒÓÍËˇ ÍÎ‡Ò
Ï‡¯ËÌË Ò ÷œ” ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ì‡‰ ÔÂÚ‰ÂÒÂÚ
·Óˇ ‡·ÓÚÌË ÓÒË, Í‡ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ ÔÓ-ÒÍÓÓ Á‡ ÔÓÚÓ˜ÌË
‡‚ÚÓÏ‡ÚË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÒËÌıÓÌËÁË‡ Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‡·ÓÚÌË Ï‡ÒË, ÍÓÂÚÓ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
‚‡ÊÌÓ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ˆËÍ˙Î.

Оптимизирани изчислителни възможности
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÷œ” ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú
Ò ÏÓ˘ÌË ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‚ ÔÓ„‡ÏËÚÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ Á‡Î‡„‡Ú
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ. œÂÒÏˇÚ‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ
ÓÚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ‡ ÌÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. “Ó‚‡ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ
Á‡ Ú. Ì‡. Ô‡‡ÏÂÚË˜ÌÓ Á‡ÔËÒ‚‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ÓÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌË
ÍÓÌÚÛË ·ÂÁ ÔÓÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÁÌ‡ÍÓ‚Ë ÚÓ˜ÍË
ÓÚ ÍÓÌÚÛ‡. œÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ˜ÂÁ ÔÓÒÚË „ÂÓÏÂÚË˜ÌË ÓÔËÒ‡ÌËˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú „ÓÎÂÏË ÔÓ Ó·ÂÏ Ë
ÒÎÓÊÌÓÒÚ ÔÓ„‡ÏË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Ì‡ ÒÎÓÊÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡
˜‡ÒÚË ËÎË ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ ‚˙Ì¯ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.
◊ÂÁ ÔÓ‚Ë¯ÂÌËÚÂ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ÷œ” ÒÂ
ËÁ·ˇ„‚‡ Á‡·‡‚ˇÌÂÚÓ. œÓ‚Ë¯ÂÌËÚÂ
ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡
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÷œ” ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ò˙ı‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ‚ Ô˙ÚË ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ Í‡ÚÓ Ó·ÂÏ ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ÌÂÈÌËˇ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î, Í‡ÍÚÓ Ë ‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ ·Óˇ
Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ˆËÍÎË Á‡ÎÓÊÂÌË
‚ ÌÂˇ.

Нови цикли в
обработката
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ˆËÍ˙Î Â
ÔÓÁÌ‡Ú‡ ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ ‚ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ò ÷œ”, ÌÓ Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ÌÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌËˇ. œ˙‚Ó, ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Â Û‚ÂÎË˜ÂÌ
·ÓˇÚ Ì‡ ˆËÍÎËÚÂ Ë ÚÂıÌËÚÂ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ
ˆËÍÎË Ì‡ ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ ‚Â˜Â Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Á‡Î‡„‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ˙ÔÍË
Á‡ ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ‰Ó·‡‚Ë Ë ‚ÂÏÂ Á‡ ËÁ˜‡Í‚‡ÌÂ.
ƒÓ·‡‚ÂÌË Ò‡ ÌÓ‚Ë ˆËÍÎË Á‡ ÂÁ·ÓÙÂÁÓ‚‡ÌÂ, ıÂÍÒ‡„ÓÌ‡ÎÌÓ ÙÂÁÓ‚‡ÌÂ Ë
‡ÏÔË‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓˇÚ
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚˙‚
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ Ë ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
¬ÚÓÓ, ‰Ó·‡‚ÂÌË Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÌÓ‚ ÚËÔ
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ˆËÍÎË, ‡ ËÏÂÌÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ˆËÍÎË (ÙË„. 4). “Â Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˙ÎÊËÌËÚÂ/
‚ËÒÓ˜ËÌËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ,
Á‡ÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ÁËÚÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡.
—ÎÂ‰ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡
ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡, ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, Á‡
„‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÊÂÎ‡ÌËˇ ‡ÁÏÂ
ËÎË Á‡ ÍÓÂÍˆËˇ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.
“‡Í‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
˜Ó‚Â¯Í‡ „Â¯Í‡. “ÂÚÓ, ‚Â˜Â Â‡ÎÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔËÎÓÊ‡Ú Ú.Ì‡.
ÔÓ‰ıÓ‰Ë ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Ì‡ Ó·-

‡·ÓÚÍ‡ ÔË ËÁ·‡Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ.
Õ‡ÔËÏÂ, Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ Á‡ıÓ‰ ÔË
Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡, Ú‡ÂÍÚÓËˇ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔË ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡
„ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂË‡Î, ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÏËÚÂ ‰‚ËÊÂÌËˇ Ì‡
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ò ˆÂÎ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡, ÔÓˆÂÌÚ˙Ú
Ì‡ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡
‚ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ·ÓÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Ò ˆÂÎ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë Ú.Ì. «‡‰ ÚÂÁË ÚÂÏËÌË ÒÂ
ÍËˇÚ ÌÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÚÂÓËˇÚ‡ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂÚÓ ‚ ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÷œ”, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÔËÌˆËÔ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÓÚ ‰ÂÒÂÚÍË „Ó‰ËÌË, ÌÓ ‰Ó
ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ ·Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÚÛ‰ÓÂÏÍÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ„‡ÏË‡Ú.
“‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ

изборът на правилен
заход
ÔË ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÙÂÁÓ‚‡ÌÂ
‰Ó‚ÂÊ‰‡ ‰Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ë ‰Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡, Á‡˘Ó-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˙Ú Â ‚ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ
ÂÊËÏ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔË ËÁÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÛË ÔË ÙÂÁÓ‚‡ÌÂ, ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‰Ë‡ÏÂÚË ÙÂÁÓ‚‡Ú Ò‡ÏÓ Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Á‡ Úˇı, Í‡ÚÓ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ‰‚ËÊÂÌËˇÚ‡ ÒË Ò ˆÂÎ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÎË¯ÌË ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔË
ÙÂÁÓ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Á‡ÎÓÊÂÌË ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ - ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ
Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ‰‡ ÓÚÌÂÏ‡Ú
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂË‡Î, Í‡ÚÓ ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÏ‡ÎÍÓ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ Ò Ï‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙. “‡Í‡ ÒÂ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ ÊË‚ÓÚ˙Ú
Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ Ë ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Û¯‡‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Á‡‰‡‰Â Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Â‰Ì‡Í‚‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
Û˜‡ÒÚ˙ˆË, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‰‡ Ò‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‚ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÷œ” ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú
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Ë Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÙÓÏ‡ÚË 2D
˜ÂÚÂÊË. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÂÒÍ‡˜‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÚ‡Ô‡ ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡, ÒÚ‡ÚË‡˘ Ò ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ë Á‡‚˙¯‚‡˘
Ò ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÈÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ì‡ Â‰ÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ. ¬ ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊÂ ‚˙Ó·˘Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡
ÍÓÌÚÛ˙Ú Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚˙ıÛ ˜ÂÚÂÊ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‡Ú
Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË.

Възможности за
комуникация
ÃÓ‰ÂÌËÚÂ ÷œ” ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
‚˙ÁÍ‡ ‚ Ethernet ÏÂÊ‡, ˜ÂÁ RS
ÒÂËÂÌ ÔÓÚ ËÎË USB. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÔÓˆÂÒÓË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ „ÂÌÂË‡Ú ÒÎÓÊÌË
ÔÓ„‡ÏË, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ Ì‡ ÷œ”. ƒÓË
ÌÂ Â ÌÛÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ˜ÂÚÂÊ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ. œÓÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ 3D Ó·ÂÍÚ˙Ú Ì‡
‰ÂÚ‡ÈÎ‡, Í‡ÚÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ Ì‡˜ËÌ‡
Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ‚ÒË˜ÍË ËÌ-

ÒÚÛÏÂÌÚË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ËÏ
ÂÊËÏË Ì‡ ˇÁ‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÒÂ ËÏÔÎÂÏÂÌÚË‡Ú ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ
ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë Ì‡
Ú‡ÁË ·‡Á‡ ÒÂ „ÂÌÂË‡ NC ÔÓ„‡Ï‡ ˜ÂÁ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÔÓÒÚÔÓˆÂÒÓ, ÍÓˇÚÓ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÔÓ˜ÂÚÂ. “‡Í‡ Á‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ÓÒÚ‡‚‡ Ò‡ÏÓ ‰‡ ‰ÂÙËÌË‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ ÒÔˇÏÓ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚Ë ÌÛÊÌËÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ ‚ ˆÂÎËˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í, ˆÂı ËÎË Á‡‚Ó‰, Ú‡Í‡ ˜Â ‰‡
ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÍÓˇ Ï‡¯ËÌ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú. “Ó‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ˜ÂÁ
ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ, Ò‚˙Á‡Ì‡ ‚ ÎÓÍ‡ÎÌ‡ ÏÂÊ‡ Ò
‚ÒË˜ÍË ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ. ƒ‡ÌÌËÚÂ
ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡˘‡Ú Í˙Ï ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚ Ï‡¯ËÌËÚÂ ‚ ÏÂÊ‡Ú‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
‰ÓË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚËÚÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‰‡
ÓÚÔ‡‰ÌÂ.
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–ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ
Класически разходомери с широка област на приложение

—

˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â ÒÂ‰ Ì‡È-·˙ÁÓ

ıÓ‰‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÙÎÛË‰ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡, Ì‡ ÍÓˇÚÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú. ¬˙ÔÂÍË Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÒË, ÚÓÈ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÌÂ ÔÎ‡‚‡ ‚˙‚

‡Á‚Ë‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ÒÙÂË Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡. Õ‡Â‰ Ò ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Í‡ÚÓ ÏÛÎÚËÔÓˆÂÒÓÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ·ÂÁÊË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË, ÏÂÊÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Ú.Ì. ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ë ÏÂÚÓ‰Ë, ‰ÓÍ‡Á‡ÎË ÒÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡

ÙÎÛË‰‡, ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏÓÚÓ ÒË ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÚÂ„ÎÓ.
“Ó‚‡ ÌÂ„Ó‚Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ÓÒË„Ûˇ‚‡ "Ô‡‰‡ÌÂÚÓ" ÏÛ ‚ Ì‡ÈÌËÒÍÓÚÓ, ÌÛÎÂ‚Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÔË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁıÓ‰.
Õ‡ ÙË„. 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔËÌˆËÔÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡

ÓÚ ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË. Õ‡ÔËÏÂ, ‰˛ÁË Ì‡ ¬ÂÌÚÛË Ë ‰Ë‡Ù‡„ÏË ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë ËÎË ÚÂÏÓ‰‚ÓÈÍË ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰ÓË Ë ‚ Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. —Â‰
ÛÂ‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Á‡ "ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË",

ÓÚ‡ÏÂÚ˙. — (1) Â ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ Ò
ÍÓÌË˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, ÍÓˇÚÓ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡
‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ. ¬ ÌÂˇ Â ÔÓÏÂÒÚÂÌ ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú. “ËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ ÏÛ Ò‡: ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰ÂÌ ‚˙ı (2),

Ò‡ Ë ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ.
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË
Ë „‡ÁÓ‚Â, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë Ô‡‰‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Í‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚Â „ÓÎÂÏË „ÛÔË - Ò
ÔÓÏÂÌÎË‚ Ë Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ô‡‰. ˙Ï Ô˙‚Ëˇ ‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‰Ë‡Ù‡„ÏËÚÂ, ‰˛ÁËÚÂ Ë Ú˙·ËÚÂ Ì‡ ¬ÂÌÚÛË. “ËÔË˜ÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ò‡ ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ.

Принцип
на действие
–ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
ÔˇÍÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÒËÎÓ‚ÓÚÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÏË‡˘ÓÚÓ ÒÂ ‚ ÌÂ„Ó ÚˇÎÓ, Ì‡Ë˜‡ÌÓ
Ó˘Â ÔÓÔÎ‡‚˙Í. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÔËÌˆËÔÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ, Ò‡ ‰‚‡ - ÔÓÔÎ‡‚˙Í Ë Ú˙·‡ Ò ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÒÂ˜ÂÌ ÍÓÌÛÒ
(ÙË„. 1).
√Î‡‚ÌËˇÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Â ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÚˇÎÓ,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ‚ ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡,
Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ
ÔÂÁ ÌÂˇ ÙÎÛË‰. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡Á-
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Фиг. 1. Типична конструкция на ротаметър.

Фиг. 2. Уравновесяване на
силите в ротаметъра.

История
на ротаметъра

ˆËÎËÌ‰Ë˜Ì‡ ˜‡ÒÚ (3) Ë ÓÒÌÓ‚‡ (4).
œÓ‚ÂÊ‰‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ ‚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â ÔÓÁ‡˜Ì‡ (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÒÚ˙ÍÎÓ), ‡ Ò (5) Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÒÍ‡Î‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â Ì‡ÌÂÒÂÌ‡ ‰Ë-

œ˙‚ËˇÚ ÓÚ‡ÏÂÚ˙ Â ·ËÎ ËÁÓ·ÂÚÂÌ ÓÚ ÌÂÏÒÍËˇ ËÌÊÂÌÂ ‡Î
˛ÔÂÒ (Karl Kueppers) ‚ ¿‡ıÂÌ,

Í‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÓÚ‡ÏÂÚ˙. —ËÎ‡Ú‡ A Â
Ò ÔÓÒÓÍ‡ ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡„ÓÂ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‡ıËÏÂ‰Ó‚‡Ú‡ ÒËÎ‡. “ˇ Â ‡‚Ì‡ ÔÓ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ Ó·ÂÏ‡ ÙÎÛË‰, ÍÓÈÚÓ Â ËÁÏÂÒÚÂÌ ÓÚ

ÂÍÚÌÓ ‚˙ıÛ ÌÂˇ.
‘ÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Â ÓÚ
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÚÓ˜ÌÓÚÓ
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë Â Ó·ÂÍÚ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ. ¬ ÔËÏÂ‡, ÔÓ-

√ÂÏ‡ÌËˇ. œÂÁ 1908 „. ˛ÔÂÒ Â„ËÒÚË‡ Ô‡ÚÂÌÚ No 215225, ‚ ÍÓÈÚÓ ÓÔËÒ‚‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ
Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ÔÓÔÎ‡‚˙Í. ŒˆÂÌˇ‚‡ÈÍË Ó„ÓÏÌÓÚÓ

ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡. “‡ÁË ÒËÎ‡ Â ÍÓÌÒÚ‡ÌÚÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡. —ËÎ‡Ú‡ G Â ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÊÂÒÚÚ‡ Ë Â Ò ÔÓÒÓÍ‡ ÓÚ„ÓÂ Ì‡‰ÓÎÛ. “ˇ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ï‡Ò‡Ú‡

Í‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„. 1, ÒÂ ‚ËÊ‰‡, ˜Â ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ (4) Ò‡ ËÁˇÁ‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË
Í‡Ì‡ÎË ÔÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ ÓÍÓ-

ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÓÚÍËÚËÂ, ‘ÂÎËÍÒ ÃÂÈÂ (Felix Meyer) ÓÒÌÓ‚‡‚‡
‚ ¿‡ıÂÌ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
Deutsche Rotawerke. ÕÂÈÌÓÚÓ ËÏÂ
(Rota) ÔÓËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÓÚ‡ˆËˇ Ë ˘Â

Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ë Ò˙˘Ó Â ÍÓÌÒÚ‡ÌÚÌ‡. —ËÎ‡Ú‡ S ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚ ÔÓÚÓÍ‡
Ë Á‡‚ËÒË ÓÚ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡,
ÔÂÏËÌ‡‚‡˘ ÔÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ
ÛÂ‰. Ó„‡ÚÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë ÔÓÚÓÍ˙Ú

ÎÓ ÓÒÚ‡ ÏÛ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
ÔÓÔÎ˙‚˙Í˙Ú ÒÂ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ ‚ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Ë ÌÂ ÒÂ ÚËÂ ÔÓ
‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡, ÍÓÂÚÓ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ

ÒÂ ÔÂÌÂÒÂ ‚ Ì‡Á‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ‰ÌÂÒ ÛÂ‰Ë ÓÚ‡ÏÂÚË. œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÔÓ‡ˆËˇÚ‡ Yokogawa Electric.

ÙÎÛË‰, ÒËÎ‡Ú‡ S Ò˙˘Ó Ì‡‡ÒÚ‚‡.
“Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ì‡„ÓÂ ÔÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ È ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú

‰Ó ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ „Â¯Í‡. »ÏÂÌÌÓ
Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ‚˙ÚÂÎË‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ (ÓÚ‡ˆËˇÚ‡) Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡
Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ ÔË·Ó.

68
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ротаметрите
Õ‡ ÙË„. 2 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ÚËÚÂ
ÒËÎË, ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚˙ıÛ ÔÓÔÎ‡‚˙-

Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡Ú‡ S, ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÓÚÌÓ‚Ó Ì‡ÒÚ˙ÔË ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ: S + A = G (‚ÂÍÚÓÌ‡ ÒÛÏ‡). —ËÎËÚÂ A Ë G Ò‡ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚË ÔË ÌÂÔÓÏÂÌˇ˘‡ ÒÂ
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ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ËÎË Ì‡

Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ,

˘Â ÔË‰Ó·ËÂ Û‰Ó·ÌËˇÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡-

„‡Á‡. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú Â ÓÒÚ‡Ì‡Î Ì‡ ÌÓ‚‡, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÔÓÁËˆËˇ
‚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡, ‡ÍÚÛ‡ÎÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ÓÚ˜ÂÚÂÌ ÔÓ ÒÍ‡Î‡Ú‡.

ÓÔËÒ‚‡˘‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚ˙‡. “‡ÁË ÙÓÏÛÎ‡ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ
Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡, ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ì‡È-Ï‡ÎÍËˇ Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ ÓÚ‚Ó

ÌÂ ‚Ë‰: Q = Kaα√Kρ H, [m3/s]. ¿ÍÓ Ë
‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡
·˙‰‡Ú ÛÏÌÓÊÂÌË Ò ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÙÎÛË‰‡ ρ, ˘Â ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÙÓÏÛÎ‡ Á‡
Ï‡ÒÓ‚Ëˇ ‡ÁıÓ‰, ËÎË: G = Kaα√[ρ(ρf

«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔË¯Â Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
Ó·ÂÏÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Q (m3/s) Ì‡ ÙÎÛË‰‡, ÔÓÚË˜‡˘ ÔÂÁ ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡
Ú˙·‡, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Û‡‚ÌÂÌËÂÚÓ Á‡
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ Ë Û‡‚-

ÏÂÊ‰Û ÌÂ„Ó Ë ÒÚÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ Â Ô‡‚Ó ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡
Ì‡ Ó·ÂÏÌËˇ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ ÙÎÛË‰.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡-

- ρ]H, [kg/m3].

ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¡ÂÌÛÎË, ÔËÎÓÊÂÌÓ Á‡
ÒÂ˜ÂÌËˇÚ‡ a-a Ë b-b, ‰‡‰ÂÌË Ì‡
ÙË„.1: Q = αSH√(2gL fKρ); m3/s. ¬˙‚
ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ SH [m2] Â Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌËˇ

Ú‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÂÎË‡˘‡Ú‡ ÒÂÍˆËˇ SH
Ë ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ H, Ì‡ ÍÓˇÚÓ Â ÔÓ‚‰Ë„Ì‡Ú ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÙË„. 1, ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ò ËÁ‡Á‡: SH

ƒÌÂÒ ÓÚ‡ÏÂÚË ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
ÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ
‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË. œ‡Á‡ÌËÚÂ ÔÓ-

ÓÚ‚Ó, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÙÎÛË‰˙Ú. SH Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ H ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡
Ú˙·‡. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ: g [m/s2] Â ÛÒÍÓ-

= π(DtgθH + tg2θH2). — θ Â ÓÁÌ‡˜ÂÌ
˙„˙Î˙Ú ÏÂÊ‰Û Ó·‡ÁÛ‚‡˘‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ì‡ ÍÓÌÛÒ‡ Ë ÓÒÚ‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡. ◊ÂÁ Á‡ÏÂÒÚ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ H Ë

‰‡Ê·Ë Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚË Ò ‚ÒË˜ÍËÚÂ
ËÏ ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ì‡
Ì‡‰ ÒÚÓÚËˆË ÏËÎËÓÌË ‰ÓÎ‡‡ „Ó‰Ë¯ÌÓ. œË˜ËÌËÚÂ Á‡ ¯ËÓÍÓÚÓ
ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË. Õ‡

ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡,
‡ Lf [m] - ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡. «‡ Kρ ‚‡ÊË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡: Kρ =
ρf/ρ - 1, ρf Â ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂ-

Ó·ÂÏÌËˇ ‡ÁıÓ‰ Q. Q = (Kα √ Kρ )(aH
+ bH2), [m3/s]. ¬ ËÁ‡Á‡ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚÌËÚÂ ‚ÂÎË˜ËÌË Ò‡ Á‡ÏÂÌÂÌË Ò˙Ò
ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË. K =

Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ÚÓ‚‡ Â ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚ˇÚ ÏÌÓ„Ó Ì‡‰ÂÊ‰ÌË
Ë ÒË„ÛÌË. ¿ÍÓ ÓÚ‡ÏÂÚ˙˙Ú Â ·ËÎ

Ë‡Î‡, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú, ‡ ρ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡. α Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ, Á‡‚ËÒÂ˘ ÓÚ
ÙÓÏ‡Ú‡ Ë ÓÚ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú Ì‡ ÙÎÛË-

π√(2g Lf ), a = Dtgθ, b = tg2θ.
‡ÍÚÓ Â ‚Ë‰ÌÓ, ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ÔÂÁ ÓÚ‡ÏÂÚ˙‡ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ÙÎÛË‰‡ ÒÂ ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ËÁ‚ÂÒÚÌË, ‚ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÏË, Ô‡‡-

ÍÓÂÍÚÌÓ ËÁ·‡Ì Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÚÓÈ ˘Â Á‡Ô‡ÁË Á‡
‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡Ú‡ ÒË ‡·ÓÚ‡. —ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ÛÒÔÂı Ì‡ ÓÚ‡-

‰‡. «‡ ÌÂ„Ó Â ‚ ÒËÎ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡:
α = √(β/√χH). ¬˙‚ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ β =
Vf / (Sf Lf), Í‡ÚÓ Vf [m3] Â Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡
ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡, ‡ Sf = πD 2/4 [m 2] Â
ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜Â-

ÏÂÚË Ì‡ ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ Ë ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú a Â ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ Ì‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡
ÔË ‰ÓÒÂÎË‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
—ÎÂ‰‚‡˘ËˇÚ ‚‡ÊÂÌ ËÁ‚Ó‰, ÍÓÈÚÓ

ÏÂÚËÚÂ Â, ˜Â ÚÂ Ò‡ Â‰ÌË ÓÚ Ì‡ÈÂ‚ÚËÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÚÂıÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê Â
ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÂÌ. ƒÛ„Ó ÚˇıÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â, ˜Â ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ˜ÚË ÌË-

ÌËÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ò
‰Ë‡ÏÂÚ˙ D. “ˇ Â ‡‚Ì‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰Ì‡Ú‡
Ú˙·‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ ÔË H = 0. χH Â ÍÓÂÙËˆË-

ÒÂ Ô‡‚Ë ÓÚ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ Â, ˜Â
‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‡ÁıÓ‰‡ Q Ë ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ H Ì‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ ÌÂ Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡. ŒÚ ÚÓ‚‡
ÒÎÂ‰‚‡, ˜Â ÒÍ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚ˙-

Í‡Í‚‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. «‡ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌ‡. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ „Â¯Í‡
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ 5%

ÂÌÚ, Á‡‚ËÒÂ˘ ÓÚ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ë ÓÚ ÍËÚÂËˇ Ì‡ –ÂÈÌÓÎ‰Ò. χH ÒÂ ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ËÁ‡Á‡: χH =
(2gVf / Sf ω2 ) Kρ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡: ω2 Â ÒÍÓÓÒÚ-

‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡‚ÌÓÏÂÌ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÍÓÌË˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ Â Ò Ï‡Î˙Í
˙„˙Î Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡˘‡Ú‡ (ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 1:100) Ë ÌÂ„ÓÎˇÏÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡, ÚÓ„‡‚‡ ˜ÎÂÌ˙Ú

‰Ó 2% ÓÚ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÒÍ‡Î‡, ‡ ÔË
ÌˇÍÓË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏÓ‰ÂÎË Ë ‰Ó 1,6%.
¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Â Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ.

Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÙÎÛË‰. “ˇ ·Ë ÏÓ„Î‡
‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Í‡ÚÓ ω = Q/SH,
[m/s]. ◊ÂÁ Á‡ÏÂÒÚ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡: SH = Q√[χH /(2g Lf β Kρ)].
»Á‡Á˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ·‡ÁÓ‚‡-

bH2 ÒÚ‡‚‡ ÔÂÌÂ·ÂÊËÏÓ Ï‡Î˙Í Ë
·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â Ë„ÌÓË‡Ì. ¬ ÚÓÁË
ÒÎÛ˜‡È „Â¯Í‡Ú‡ ˘Â ·˙‰Â ‚ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ Á‡ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
ÓÚ ÔÓ‰ 2%. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ËÁ‡Á˙Ú

ƒÛ„Ó ÔÓÎÂÁÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Â ÎËÌÂÈÌ‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡. ŒÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡ ÚÂ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‡„ÂÒË‚ÌË ÒÂ‰Ë, ·Î‡„Ó‰‡Â-
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Фиг. 3 Конструктивни форми на поплавъка. С А е означен ръбът, по който се отчита разходът. Всички форми са ротационни тела. Най-лявата е сфера, с GSVT е означен поплавък с водещ пръстен, а с GNSVT аналогичен модел, но с изключително нисък пад на налягане.

ÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ PTFE, ÚËÚ‡Ì, „ÓÎˇÏ Ì‡-

ÒÚ‚Û‚‡Ú ÏÓ‰ÂÎË Ò ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ
Ó·ı‚‡Ú ÓÚ 0,002 l/h ‚Ó‰‡ ËÎË 0,008
m3/h ‚˙Á‰Ûı. »ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ-

‡ÁıÓ‰ÓÏÂË (ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌË, ‚ËıÓ‚Ë Ë Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ),
ÌÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Ì‡ Ô‡Á‡‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú

·Ó ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË ÒÚÓÏ‡ÌË Ë ‰.
¿ ÚÓ‚‡ Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ Á‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÍÓˇÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡
„ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË. ÕÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ Ë

„Ó Ï‡ÎÍË ‰Â·ËÚË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Ó˘Â
Â‰Ì‡ ÔÓÎÂÁÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË Á‡„Û·Ë (Ô‡‰) Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
Õ‡ ÙË„. 3 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ‡ÁÎË˜ÌË

ÏÓ‰ÂÎË Á‡ ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 100
·‡ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
300 „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ÓÒ‚ÂÌ Í˙Ï

Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Ò‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
Ô‡‚Ë Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌËˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Â ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ

ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÙÓÏË Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡, ÌˇÍÓË ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.

ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡
ËÏ, ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Ò‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Ë Í˙Ï ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ÁÌ‡Â, ˜Â ÓÚ‡ÏÂÚË˜ÌËˇÚ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡-

Á‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ Ë ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂËÚÂ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ Ô‡‰ Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡
ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Â, ˜Â Á‡ Ò‚ÓˇÚ‡

Õ‡Â‰ Ò ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ÒË, ÓÚ‡-

ÌÂ Â ÌÂÔËÎÓÊËÏ Á‡ ‚ËÒÓÍÓ ‚ËÒÍÓÁÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ Ë ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ - ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú

Измерват
малки разходи

ÏÂÚËÚÂ ËÏ‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË. «‡ÚÓ‚‡ Â
‰Ó·Â ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ‰‡ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú
Ë ÔÎ˛ÒÓ‚ÂÚÂ, Ë ÏËÌÛÒËÚÂ ËÏ, Á‡ ‰‡
ÏÓ„‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ ÔÓ‰·Â‡Ú ÔÓ‰-

Á‡ ‡ÁÏÂË ÓÚ 1,5 mm ‰Ó 100 mm
Í‡ÚÓ Ì‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ ÓÚ 3 ‰Ó 50
mm. »Á‡ÁÂÌÓ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌË ‰Â·ËÚË ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 150 m3/h Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë

—Â‰ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
ËÏ ‰‡ ËÁÏÂ‚‡Ú Ï‡ÎÍË ‡ÁıÓ‰Ë. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ‰Û„ËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÔË ÏÌÓ„Ó

ıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ.
–ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Ò‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë/ËÎË ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ÙÎÛË‰. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ÓÚÍÎÓ-

‰Ó ÓÍÓÎÓ 3600 m3/h Á‡ „‡ÁÓ‚Â.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚË ÌÂ
Â ÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ Á‡ ÙÎÛË‰Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë
‡·‡ÁË‚ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Á‡˘ÓÚÓ
ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ·˙ÁÓ ‚ÎÓ-

ÌËÒÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ (Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÌËÒÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ÙÎÛË‰‡ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍË ‡ÁıÓ‰Ë) Â ÒËÎÌÓ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ ËÎË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‰ÓÎÌ‡ „‡ÌËˆ‡, ÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ

ÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÁË Ô‡‡ÏÂÚË Úˇ·‚‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ÛÚÓ˜ÌÂÌ‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÂËÓÁÌ‡ „Â¯Í‡ ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î-

¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ËÏ
Ë ‰ÓË ‰Ó ÔÓ‚Â‰‡. —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ
ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Ò‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‰‚‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í‡. œ˙‚ËˇÚ Â, ˜Â ÚÂ Úˇ·-

„Â¯Í‡Ú‡ ËÏ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Á‡ÔÓ˜‚‡ ˇÁÍÓ ‰‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡. «‡ ÚÓÁË ÚËÔ
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ Ò‡
ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ - Ò˙˘Â-

ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡,
ÓÚ‡ÏÂÚËÚÂ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ ÚËÔÓ‚Â

‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ÒÚÓ„Ó ‚ÂÚËÍ‡ÎÂÌ
ÏÓÌÚ‡Ê, ‡ ‚ÚÓËˇÚ Â, ˜Â ÌÂ Ò‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÛÎÒË‡˘ ÔÓÚÓÍ Ì‡
ÙÎÛË‰‡.

‡·ÓÚ‡ ÚÂ ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ‚˙Ì¯ÂÌ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
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"«‡"
ÃÂÏ·‡ÌÌËÚÂ ·ËÓÂ‡ÍÚÓË
œÂÏËÌ‡ÎËÚÂ ÔÂÁ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡Ú‡ Â¯ÂÚÍ‡
ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë (Œ¬) ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ ·ËÓÂ‡ÍÚÓ‡
(‘Ë„. 1) , Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÓÍËÒÎˇ‚‡Ú, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÏ‡ıÌÂ Ó„‡ÌË˜ÌÓÚÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ë ‡ÏÓÌˇÍ, ‡ÍÓ ËÏ‡
Ú‡Í˙‚. –‡Á·˙Í‡Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ ÓÚ ·ËÓÂ‡ÍÚÓ‡ Ò

Фиг. 1

ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÌÂ‡ÁÚ‚ÓÂÌË ÒÓÎË ÓÚ 10 g/
L ‰Ó 20 g/L ÒÂ ËÁÔÓÏÔ‚‡ Í˙Ï ÏÂÏ·‡ÌÂÌ ÏÓ‰ÛÎ
Ò Ó·‡ÚÌ‡ ÔÓÏË‚Í‡. Õ‡ÚÛÔ‡ÌËˇÚ ‚ ÏÓ‰ÛÎ‡
ÙËÎÚ‡Ú (ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡) ˜ÂÁ Ó·‡ÚÌ‡Ú‡ ÔÓÏË‚Í‡ ÒÂ ‚˙˘‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ·ËÓÂ‡ÍÚÓ‡. »ÁÎË¯˙Í˙Ú ÓÚ ·ËÓÏ‡Ò‡ ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ
ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÎË ÙÓÏË‡ Ó·‡ÚÂÌ ÔÓÚÓÍ.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÎÚ‡ÙËÎÚ‡ˆËˇ ‚ ÏÂÏ·‡ÌÌËˇ ÏÓ‰ÛÎ ÒÂ ÒÂÔ‡Ë‡Ú ‡ÁÚ‚ÓÂÌË Ë ÍÓÎÓË‰ÌË ÏÂı‡ÌË˜ÌË ˜‡ÒÚËˆË, Ï‡ÍÓÏÓÎÂÍÛÎË Í‡ÍÚÓ Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ÓÚ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡.

Â‡ÍÚÓ‡. “Ó‚‡ ÒÔÓÏ‡„‡ ‰‚‡Ú‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‰‡ Ò‡
‡Á‰ÂÎÂÌË, ËÁ·ˇ„‚‡ ÒÂ ‚Á‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ë Â
‚˙ÁÏÓÊÌ‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË.
–‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÌ‡Ú‡ Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ Ë Á‡ ‡ÁÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ·ËÓÂ‡ÍÚÓ‡ ÒÔÓÏ‡„‡Ú Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ Â‡ÍˆËË, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ¬ÂÏÂÚÓ Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡
ÛÚ‡ÈÍ‡ ÔË Ã¡– Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â 60 - 100 ‰ÌË. “Ó‚‡ ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·‡‚ÌÓ ‡ÒÚˇ˘Ë
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË Í‡ÚÓ ÌËÚËÙËˆË‡˘Ë ·‡ÍÚÂËË, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÚÛ‰ÌË Á‡ ÚÂÚË‡ÌÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Í‡ÚÓ Ó„‡ÌË˜ÌË
Ï‡ÍÓÏÓÎÂÍÛÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡‰˙Ê‡Ú ‚ ÏÂÏ·‡ÌÌËÚÂ Â‰ËÌËˆË Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ ‚˙˘‡Ú Á‡ ÔÓ‚ÚÓÌ‡ ·ËÓ‰Â„‡‰‡ˆËˇ.

Сравнение на конвенционална ПСОВ
и МБР
1. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘
ŒÚ ËÁÎÓÊÂÌËÚÂ ÔÓ-„ÓÂ ‰‡ÌÌË Â Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˜Â
ÔË ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌË ÒËÒÚÂÏË ‰Ó 600 m3/‰ÂÌ, ÔË
Ã¡– ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ Á‡ÒÚÓÂÌ‡
ÔÎÓ˘ Â 260 Ï2, ‡ ÔË ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌ‡ œ—Œ¬ Â
1300 Ï 2.
2. ‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡
Õ‡È-Á‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÌÓÚÓ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡
Ã¡– Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
œË œ—Œ¬ ’œ , ¡œ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÌÂ‡ÁÚ‚ÓÂÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 90, 30 Ë 30 mg/
L. –ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÔË Ã¡– Ò‡ 30, 5 Ë 0 mg/L.

—ËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â ÓÔËÒ‡Ì‡ ÚÛÍ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË Â‰ËÌ ÓÚ ‰Û„ ÏÓ‰ÛÎË, Í˙‰ÂÚÓ ÏÂÏ·‡ÌÌËÚÂ Â‰ËÌËˆË Ò‡ ÒÎÂ‰ Ë ËÁ‚˙Ì ·ËÓ72
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3. ÷ÂÌÓ‚Ó Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ã¡– Ò‡ ÔÓ-Â‚ÚËÌË Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. Õ‡Ï‡ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ˆÂÌ‡Ú‡ Ë‰‚‡ ÓÚ ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ Ó·ÂÏË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË, ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡
Í‡Í‚ËÚÓ Ë ‰‡ Â ıËÏËÍ‡ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡, Â‰ÛˆË‡Ì ·ÓÈ
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. ‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ó·‡·ÓÚÂÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÔË Ã¡– Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓÍÓ, Ú‡Í‡ ˜Â ÚÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó Á‡ ÌÂÔËÚÂÈÌË ÌÛÊ‰Ë - ÁÂÏÂ‰ÂÎÒÍÓ Ì‡ÔÓˇ‚‡ÌÂ, Ë·‡ÌËˆË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‰.

Преимущества
Ã¡– ËÏ‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔÂ‰ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ œ—Œ¬:
ïŒÚÎË˜ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡;
ï¬˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ - ÔÓ-‰Ó·‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡;
ï ÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ - Ì‡Ï‡ÎÂÌËÂ Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÏÓÌÚ‡Ê;
ïÃ‡ÎÍË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÛÚ‡ÈÍ‡;
ï“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë ÓÔÓÒÚÂÌÓÒÚ - ÌËÒÍË Ó·ÂÏË Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ô˙ÎÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ;
ï»‰Â‡ÎÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡‰„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ·˙‰Â˘Â - ÔÓ-‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡;
ï¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÏÓ‰ÛÎÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ - ÎÂÒÌÓ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ.

Приложение
Ã¡– Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ë Ó·˘ËÌÒÍË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë :
»Ì‰ÛÒÚËˇÚ‡ - ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡, ÔÂÚÓÎÌÓ - ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡, ÍÓÁÏÂÚË˜Ì‡Ú‡, ÏÎÂÍÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡, ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡,
ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë ‰. Œ·˘ËÌËÚÂ - ÚÂÚË‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë.

Waterman LLC Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ÔÂÁ 1999 „.
‚ ¡‡ÍÛ, ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì. —ÎÂ‰‚‡ÈÍË Ò‚Óˇ ÛÒÔÂı ‚ ¿ÁÂ·‡È‰Ê‡Ì, Waterman LLC ÓÚÍË ÌÓ‚ ÓÙËÒ ‚ —ÓÙËˇ ÔÂÁ 2008„. Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ë Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌË ˆÂÌË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
Í‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ò‡ÏÓ ‰Ó ÔËÚÂÈÌË ‚Ó‰Ë, ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, ‚Ó‰Ë ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË Ë Ó·ÂÁÒÓÎˇ‚‡ÌÂ. ÕËÂ
ÒÏÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ‚ ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰ÓÍ‡Á‡ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔËÚÂÈÌË Ë ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡, Í‡ÚÓ ÔËÎ‡„‡ÏÂ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡
‚ÒÂÍË ÍÎËÂÌÚ, ·‡ÁË‡ÈÍË ÒÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏÓ˘
Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÓÚ‰ÂÎË ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ë ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
Waterman LLC Â ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ ISO 14001:2004, ÍÓÂÚÓ „‡‡ÌÚË‡,
˜Â ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‡·ÓÚË Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÏÂÒÚÌË Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË Ô‡ÍÚËÍË Ë ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ã¿–œŒÀ Á‡ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ ‚ ÏÓÂÚ‡Ú‡. ÕËÂ ˆÂÎÂÌ‡ÒÓ˜ÂÌÓ
ÒÂ ÒÚÂÏËÏ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ë ‚Ó‰‡Ú‡ Ë ‰‡ ÒÂ Ò‚Â‰Â ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙ˆË Ë ‰Û„Ë ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÏÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÒÍÎ‡‰Ë‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰ÌË Ë ÓÚÚÓ˜ÌË ‚Ó‰Ë.

БЪЛГАРИЯ
София 1715, България, бул. Ал. Малинов, № 85
телефон: +359 2 9756540, факс: +359 2 9756550
e-mail: office.bg@watermanllc.net
АЗЕРБАЙДЖАН
Баку, Азербайджан Az 1003, ул. Ягудов, № 83, Байлова
телефон: +994 12 448367 1, факс: +994 12 4482072
e-mail: office@watermanllc.com
www.watermanllc.com
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œÓÒÚË„ÌÂÚÂ Ò‚ÓÂÚÓ ...
... Ò ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ RED FRAME
- èëè òîâà, êîåòî êëèåíòúò Âè æåëàå

ŒÚ„Ó‚Ó˙Ú Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË ÒÔÓÂ‰ Ó·ÂÍÚ‡
Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓÂÍÚË‡Ì‡Ú‡
„˙‚Í‡‚ÓÒÚ. œÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚‡Ë‡Ú, ÌÓ
˜ÂÁ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÂËˇ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ, „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë Â‰ËÌ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÓÚ ÍÎ˛˜Ó‚Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë ÛÂ‰Ë Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ƒ‡ÌÙÓÒÒ, ¬ËÂ ÒË ÓÒË„Ûˇ‚‡ÚÂ Ë‰Â‡ÎÌ‡ ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ˘Â ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ
ÍÓÌÒÛÎÚË‡ÚÂ Ò‡ÏÓ Ò Â‰ËÌ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Í‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰·Ó‡ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Ú‡Í‡ Ë Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ. “Ó‚‡ „‡‡ÌÚË‡ Í‡Ú˙Í ÒÓÍ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÎÂÒÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê, ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÒÎÂ‰ÔÓ‰‡Ê·ÂÌ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡, ˜Â ˘Â ËÏ‡ÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
‚ÂÏÂ, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÓÚ‰ÂÎËÚÂ Á‡ ‰Û„Ë
‡ÒÔÂÍÚË Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
¿·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ RED
FRAME (◊Â‚ÂÌ‡ ‡ÏÍ‡) Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡
·ËÚÓ‚‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ Ë ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡-
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ˆËÓÌÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡. —ËÒÚÂÏËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔË„‡Ê‰‡Ú ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÚËÔË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‡ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ¬Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡.
œÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ ÒÚ‡‚‡ ·˙ÁÓ Ë
ÎÂÒÌÓ, ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ ÒË Ô‡Ò‚‡Ú
ÔÂÙÂÍÚÌÓ, ‡ Á‰‡‚‡Ú‡ ‡ÏÍ‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÎÂÒÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â
„‡‡ÌÚË‡Ì‡.
ÃËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë ÓÔÓÒÚÂÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÓÚÎË˜Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ËÍÓÌÓÏËË Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ Ë ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ.
œËÌˆËÔËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ RED FRAME :
ï œÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÓÂÍÚÌË ÔËÌˆËÔË ˘Ó ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ‡ÏÍ‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡.
ï ÓÌÒÚÛÍˆËˇ ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ë ÒıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚ‡
ï »‰Â‡ÎÌÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ò ÍÎ˛˜Ó‚‡ ÒÂËˇ ÓÚ ÛÂ‰Ë Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ÓÚ

ƒ‡ÌÙÓÒÒ
ï —Ë„ÛÌË ÒÓÍÓ‚Â Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡
ï ¿Ú‡ÍÚË‚ÂÌ Ë ÔË‚ÂÚÎË‚ ‰ËÁ‡ÈÌ,
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ‰ÂÚ‡ÈÎ
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡:
ï ÀÂÒÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÓÙÓÏˇÌÂ Ì‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ
ïŒÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÚËÔÓ‚ËÚÂ ¬Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ
ï¡ÂÁÔÓ·ÎÂÏÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
ï”ÎÂÒÌÂÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
ïŒÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ï–ÂÌÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Ó·˘ËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ

Данфос ЕООД, 1510 София, ул. Резбарска 5
Направление Топлофикационна автоматика
тел.: 02/ 942 49 15, факс: 02/ 942 94 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com
www.bg.danfoss.com
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ƒ‚ÓÈÌÓ-Â„ÛÎË‡˘ ‚ÂÌÚËÎ
"Cocon Q" ÓÚ OVENTROP
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ OVENTROP Â ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂÁ 1851 „Ó‰ËÌ‡, ‡ ‰ÌÂÒ Â
Â‰ËÌ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‚ÂÌÚËÎË, Â„ÛÎ‡ÚÓË Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡.
‘ËÏ‡Ú‡ Â ÂÍÒÔÂÚÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó
Ì‡ Ú˙„Ó‚ˆË, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
«‡‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ OVENTROP Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇ —Â‚eÂÌ –ÂÈÌ,
√ÂÏ‡ÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÙËÏ‡Ú‡ Ë„‡Â ‚‡ÊÌ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÓÎˇ. ƒ˙˘ÂÌË ÙËÏË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ËÏ‡
‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ,
»Ú‡ÎËˇ, œÓÎ¯‡, ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ Ë ”Ì„‡Ëˇ, ‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ - ‚ Ì‡‰ 30 ÒÚ‡ÌË.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
OVENTROP Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ì‡ÏË‡
‚ „. —ÓÙËˇ Ì‡ ·ÛÎ. ‰- √. Ã. ƒËÏËÚÓ‚ π 58.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ò‡:
ï“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌË ‚ÂÌÚËÎË Ë
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË „Î‡‚Ë.
ï–‡‰Ë‡ÚÓÌË ‚ÂÌÚËÎË.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ Œ¬Ë
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ï¬ÂÌÚËÎÌË „ÛÔË Á‡
ÍÓÚÎË, ÔÓÏÔË Ë ÒÓÎ‡ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ï‘ËÎÚË,
‰Â‡Â‡ÚÓË
Ë ‚ÂÌÚËÎË Á‡
Ì‡ÙÚÓ‚Ó ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ „‡Á.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ ‚Ó‰‡.
ïœÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
ï“˙·Ë ÓÚ PEX-AL Ë ÙËÚËÌ„Ë
Á‡ Úˇı.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ OVENTROP Ò‡
ÓÚÎË˜ÂÌË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÂÒÚËÊÌË Ì‡„‡‰Ë Á‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÙÓÛÏË Ë Ô‡Ì‡ËË.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡,
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË ‚ËÒÓÍËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Á‡‡.
–Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ "Cocon Q",
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ‰‚‡ Â„ÛÎË‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ ‚ Â‰ÌÓ ÚˇÎÓ.
ŒÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ÚÓÈ Â„ÛÎË‡
‰Â·ËÚ‡ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œË
‡ÁÎË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ‚ Â‰Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ (Ì‡Ô. ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË) ÚÓÈ
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚Ë¯Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ‚ Â„ÛÎËÛÂÏËˇ Û˜‡ÒÚ˙Í. —ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ l/h ˜ÂÁ
˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
·ÎÓÍË‡ Ë ÔÎÓÏ·Ë‡ ÒÂ˘Û ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ‚„‡‰ÂÌËˇ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡,
"Cocon Q"
ÏÓÊÂ ‰‡ Â„ÛÎË‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡ ÓÚ 0 l/h ‰Ó ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. “Ó‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Â
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‡ Ë ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡
˜ÂÁ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ËÎË ˜ÂÁ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË
‚ÂÌÚËÎË.
–Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ
"Cocon Q" ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚˙‚
‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ËÎË ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë ÔÓ‰Ó‚Ó
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
ÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ "Cocon Q" Â ÓÚ ÏÂÒËÌ„ (DZR). ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÓÚ
EPDM Ò˙ÓÚ‚. PTFE, ‡ ‰ËÒÍ˙Ú - ÓÚ

ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡:
- Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË;
- ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ (M 30 x 1,5)
Ì‡ Oventrop;
- ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓ ‚ÒˇÍÓ
‚ÂÏÂ Ë ÔË ÏÓÌÚË‡ÌÓ Á‡‰‚ËÊ-

‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó;
- ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ [l/h] ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ;
- ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ·ÎÓÍË‡ Ë ÔÎÓÏ·Ë‡
ÒÂ˘Û ÌÂÊÂÎ‡Ì‡ ËÎË ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ Ì‡ÏÂÒ‡.

За допълнителна информация:
Представителство в България:
бул. д-р Г. М. Димитров 58
София 1172
Тел.: +359 2 961 57 10
Факс: +359 2 962 44 65
Internet http://www.oventrop.bg
E-Mail: mail@oventrop.bg
Централа в Германия :
F.W. Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Telefon: +49 (0) 29 62 82-0
Telefax: +49 (0) 29 62 82 400
Internet http://www.oventrop.de
E-Mail: mail@oventrop.de
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—ÓÌ‰‡ÊÌË ÔÓÏÔË
Сондажните помпи са много по-ефективни в сравнение
с валовите помпи

Õ

аричат се сондажни, защото
външният диаметър на този вид
помпи позволява тяхното монтиране както в шахтови, така и в сондажни кладенци. Някои производители предлагат дори потопяеми сондажни помпи с външен диаметър три
инча (76 мм), което дава възможност
за инсталирането им в широко разпространения размер сондажи за
битово приложение с диаметър 100
мм.
В близкото минало експлоатирането на шахтовите кладенци се е
реализирало чрез т.нар. валови помпи (shaft pumps), които представляват хидравлични машини с относително сложна конструкция. Характерно за тях е, че двигателят е сухо
изпълнение, монтиран на повърхността, който чрез дълъг вал задвижва помпената част, спусната под
водата.
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Защо валовите помпи са
изместени от
сондажните?
Предимства на валовите помпи са
лесната поддръжка на електродвигателя и отсъствието на необходимост той да бъде специално подводно изпълнение, което би го оскъпило.
Най-големият минус на валовите
помпи е наличието на дълъг и тежък
вал, свързващ двигателя и хидравличната част на машината. Поради голямата си дължина, валът трябва да
бъде лагеруван на няколко места,
което заедно с високото му тегло
води до значителни загуби и съответно нисък коефициент на полезно
действие. Също така поддръжката
на валовата система е затруднена
от факта, че част от него се намира под водата. Изброените причини
са сред основните валовите помпи
с течение на времето да бъдат изместени от много по-ефективните
потопяеми сондажни помпи.

Избор на помпен агрегат
Както във всяка друга система, в
която се транспортира флуид, така
и при водоснабдяването с подпочвени води, помпата е сърцето на системата. Съществуват основания
дори да се твърди, че при сондажите значението на помпения агрегат
е дори още по-важно, защото няма
пряк достъп до помпата. По тази
причина няма място за грешка нито
при нейния избор, нито при монтажа й.
Логично, изборът на помпа започва с определяне на необходимия дебит и напор. Необходимо е да се
обърне внимание на факта, че от
значение е разликата между статично и динамично водно ниво. Затова е
важно да се вземе под внимание при
избора на помпата. Много често при
изчисление на необходимия напор се
обърква компонентата геодезична
височина, която е част от общия
напор. Грешката се получава, като
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Три са основните видове водоизточници
Водоизточникът е базов и незаменим елемент на всяка водоснабдителна
система, независимо от предназначението й - питейна, напоителна или друга.
Проучването на характеристиките на един водоизточник и правилната му
експлоатация са жизнено важни за безпроблемното и дълготрайно функциониране на цялата водоснабдителна система.
Три са основните видове водоизточници:
l Повърхностни води;
l Подпочвени води;
l Дъждовни води.
Третият тип води – дъждовните, могат да се разглеждат като средство за възстановяване на първите два. Също така са и основен вид водоизточник, когато наличието на повърхностни и подпочвени води е силно
ограничено или изцяло липсва, особено в приложения, свързани с напояване.
Понятието повърхностни води обединява потоци, реки, езера и др. Тези
водоизточници са сравнително лесни за разбиране и използване, защото
могат да бъдат постоянно наблюдавани и лесно да бъдат измервани. Подпочвените води са изключително важен водоизточник и осигуряват огромна част от водния ресурс за водоснабдяване и напояване в световен мащаб.
При подпочвените водоизточници водните потоци са скрити, което
прави многократно по-трудно тяхното наблюдение, измерване и експлоатация. И мониторирането, и използването им са свързани с необходимостта
от инвестиране в по-скъпи помпени агрегати или системи, по-сложен монтаж и пуск на помпата, както и по-енергоемко обслужване, сервизиране и
експлоатиране.

се отчита разликата между кота 0
(земната повърхност) и дълбочината, на която е спусната помпата.
Единствената вярна геодезична височина е между кота 0 и нивото на
водното огледало, което варира между статичното и динамичното ниво.
От това ниво до нивото на потапяне на помпата геодезичната височина се уравновесява на принципа на
скачените съдове.
Много важен момент при избора
на помпа по дебит и напор е местоположението на избраната работна
точка върху кривата на КПД, особено в случаите, когато се изпомпва

Инженеринг
Консултации
Машини

вода от дълбоки сондажи. Тогава
необходимият напор е много голям,
а оттам и мощността на двигателя. Разлика от 5% в ефективността
на помпения агрегат може да доведе
до по-голяма консумация на електроенергия, която в рамките на едногодишен период би могла да бъде съизмерима с цената на самия помпен
агрегат.

Условия за оптимално
охлаждане на помпата
След избора на помпа по дебит и
напор е необходимо да се проверят
габаритните й размери. Знаейки га-
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баритите, диаметъра на сондажа и
работния дебит е възможно да бъде
направена проверка на скоростта на
обтичане на двигателя. Потопяемите помпи са с по-сложна конструкция от тези, предвидени за сух монтаж. Охлаждането на двигателите
на потопяемите помпи се реализира
чрез течността, обтичаща двигателя преди да влезе в помпената част.
По тази причина скоростта на обтичане е много важна. За да има
оптимално обтичане и охлаждане на
двигателя, всеки помпен производител препоръчва минимална скорост,
която е резултат на дълги изчисления и практически изпитания. Ако
разликата в диаметрите на помпата и сондажа е толкова голяма, че
изпомпваният дебит не осигурява
препоръчителната скорост е важно
като аксесоар да бъде осигурен охладителен кожух. Той представлява
тръба, която се монтира върху двигателя и намалявайки свободното
сечение между него и помпата осигурява необходимата скорост на
обтичане. При изпомпване на води с
по-високи температури, охладителният кожух не е правилното средство за постигане на добро охлаждане. В тези случаи трябва да се
предвиди монтирането на двигател,
издържащ на висока температура.
Също така следва да се вземе под
внимание съставът на водата – има
води, които са доста агресивни и
корозионни по отношение на помпения агрегат. В тези случаи трябва
да бъде избран подходящ материал
за изработване на важните елемен-

1303 София, бул. „инж. Иван Иванов № 68“
тел.: 02/931 1155, 931 0055, 0886 394 582, факс.: 02/931 0099
e-mail: office@ikoma-bg.com, www.ikoma-bg.com

ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ НА ПОМПИ ОТ РЕНОМИРАНИ ГЕРМАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Разходомери с
електронен дисплей

Дизиращи помпи
и комплексни
дозиращи инсталации

Вихрови помпи
за пропан-бутан

Винтови помпи
за масла и мазут

Мембранни
помпи
Варелни помпи за
всички течности

ИНДИВИДУАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОБЛЕМ
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ти на помпата. На пазара има помпени производители, които предлагат своите продукти в изпълнение
от различни класове неръждаема
стомана – от AISI 304 до AISI 904,
като последната е високо корозионноустойчива. Също така е възможно да бъде монтирана анодна защита, която е химически по-активна с
агресивната среда и поема върху
себе си корозионния процес.

Не бива да се пести
от инвестицията в
захранващ кабел
След помпения агрегат се пристъпва към избор на захранващ кабел. Той се базира на мощността и
номиналния ток на двигателя, дълбочината на спускане на помпата, както и от други фактори. След всички
необходими изчисления е възможно
да се окаже, че инвестицията в захранващ кабел е съизмерима или дори
надвишава инвестицията в помпен
агрегат, особено когато се говори
за мощни помпи, спускани на големи
дълбочини. В такива случаи най-голямата грешка, която може да се допусне е да се правят икономии, закупувайки „малко“ по-малък размер ка-
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бел. Това ще доведе както до повишен риск от повреда на двигателя,
така и до систематично повишаване на температурата и големи загуби на електроенергия. Препоръката на специалистите е да се правят изчисления за оразмеряване на
захранващия кабел с 1 до 3% пад на
напрежението, като се инвестира
в кабел с най-близкото стандартно
до изчисленото сечение в посока
плюс. По-голямата инвестиция в
началото впоследствие ще се изплати в безаварийна работа и спестена електроенергия.
В комплекс със захранващия кабел, изборът на защитно устройство на двигателя на помпата е от
съществено значение. На българския пазар се предлагат всякакви
защитни устройства – от найобикновени дефектнотокови защити до комплексни защити, следящи
всички електрически параметри.
Сред тях са: съпротивлението на
изолацията на кабела и намотките
на двигателя, посоката на въртене на двигателя и температурата
на намотките. Коректният избор
на правилната защита на двигателя спомага за безаварийната рабо-

та на агрегата и рядкото му вадене и спускане за ремонт – услуга,
която в зависимост от дълбочината на потапяне на помпата може
да бъде равностойна на цената на
съоръжението.

Монтаж, експлоатация,
обслужване на помпите
Задължително е монтажът да
бъде извършен от квалифициран персонал. В съответствие с българското законодателство, всеки производител на помпи доставя заедно с
оборудването и подробни инструкции за неговите монтаж и експлоатация. Те трябва да бъдат безусловно следвани при монтажа, тъй като
има много особености при различните модели помпени агрегати, които
е възможно да не са познати дори
на опитни и квалифицирани инсталатори. В тези инструкции обикновено се съдържат ценни съвети,
свързани и със съхранението, експлоатацията и обслужването на помпата. Тяхното следване гарантира
дългогодишна безпроблемна работа
и оптимално използване на вече изградената водоснабдителна система.
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Видове кладенци
Изпомпването на подпочвени води налага изграждането на кладенци. В
зависимост от подхода, който се използва при строителството, както и
според размера на отвора им, те се делят на:
Набивни кладенци. Изграждат се чрез набиване на тръба с много малък
диаметър. Обикновено се разглеждат като евтин начин за използване на
подпочвени води, чийто водоносен пласт се намира на относително високо
ниво под земята. Набивните кладенци не позволяват използването на потопяеми помпи.
Шахтови кладенци. Представляват кладенци с диаметър по-голям от 800
мм, които се изграждат чрез изкоп. Укрепват се посредством монтаж на
бетонни пръстени или иззиждане на стените. Шахтовите кладенци се използват за изпомпване на относително високи подпочвени води. Добиването на вода се реализира чрез електрическа помпа, ръчна помпа или по примитивния метод, използван в миналото - с кофа или ведро и скрипец, разположен на стойка над кладенеца.
Сондажни кладенци. Както личи от наименованието им, тези кладенци се
изработват чрез пробиване със сонда, имаща диаметър, не по-голям от 400
– 600 мм. Сондажните кладенци се укрепват с обсадна тръба, която би могла
да бъде стоманена, етернитова или пластмасова. Освен за укрепване, тръбата спомага дълготрайното експлоатиране на кладенеца. Сондажите се изграждат с различна дълбочина. Обикновено методът се използва за изграждане на кладенци със средни и големи дълбочини, които биха могли да достигнат и дори да прехвърлят 500 - 1000 метра.

Какви са основните
стъпки при разработване
на сондажи?
За да се осигури продължителната и безпроблемна работа на един
сондаж е необходимо да се спазват

няколко последователни стъпки, които са от изключителна важност.
Неспазването дори на една от тях
би могло да доведе както до проблеми със самия сондаж и неговия капацитет, така и до инсталиране на

неподходящо помпено оборудване.
Резултатът е очевиден - значителни икономически загуби както от
първоначалната инвестиция, така и
от големите разходи за експлоатирането и обслужването на сондажа.
Най-общо етапите, които следват да се изпълняват при изграждането на сондаж са:
l Предварително проучване;
l Сондиране, довършителни работи
и тестване на сондажа;
l Разработване на сондажа;
l Избор на помпен агрегат;
l Избор на захранващ кабел, защита
и аксесоари на помпата;
l Монтаж, експлоатация и обслужване на помпения агрегат.

За важността на
предварителното
проучване
Етапът на предварителното проучване е изключително важен. Той
стартира с определяне на заданието,
а именно: необходимо количество
вода и тип на системата (директно
водоснабдяване или чрез междинен
резервоар). Следващата стъпка
включва извършване на геоложко проучване на района, в който ще бъде

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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Шахтовите кладенци се използват широко
за добив на вода
Понастоящем се използват и трите вида кладенци. Приложението им се
обуславя от конкретните географски и геоложки особености на района, в
който се изгражда кладенецът. Шахтовите кладенци, например, са силно
разпространени за добив на вода в районите на речните корита. Този тип
кладенци са известни още като филтрация или инжекция на речния бряг.
Изградени на определено разстояние от речното корито, те използват воден
ресурс с голям дебит и високо подпочвено ниво. В действителност тези
води са се просмукали под земята от речното корито. Следователно, се
получава естествена филтрация при преминаването на водата през различните земни слоеве, пясъци и глина.

изграден сондажът. Целта й е да се
избере най-подходящото място за
изграждане на сондажа, както и да се
получи представа за неговите параметри. Именно на базата на зададените от една страна нужди, а от
друга - на очакваните параметри от
геоложките проучвания, се определя
предварително размерът на сондажния кладенец. Той следва да бъде подходящ за модела помпа, удовлетворяваща необходимия дебит. Често се
прави сравнение между необходимо
количество вода и теоретичния дебит на сондажа. Анализът би могъл
да наложи промяна на избраната системата. Например, нека разгледаме
следния случай. Зададеното количество вода е необходимо в определен
момент от денонощието. То неколкократно надвишава дебита на сондажа. Първоначалните планове са
включвали директно подаване на водата. След направеното проучване се
налага промяна на системата в посока изграждане на междинен резервоар, който да се пълни по-продължително време с цел да се използва в моментите, в които е необходимо.

Сондажната компания
следва да издаде паспорт
Следващият етап от изграждане-
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то на сондаж включва самото сондиране. Обикновено се изпълнява от
специализирани фирми, занимаващи
се с пробиване и изграждане на сондажи. След приключване на сондажните работи е от голяма важност да
бъдат определени параметрите на
сондажа. Тестването на сондажа
обхваща измерване на:
l Дебита му;
l На статичното водно ниво (нивото на водното огледало, когато сондажът е в покой, т.е. при неработеща помпа);
l На динамичното водно ниво (нивото на водното огледало, когато сондажът дава тестов дебит, т.е. при
работеща помпа). Това ниво характеризира пада на вода в сондажа, в зависимост от черпеното количество.
Има сондажи, при които статичното и динамичното ниво са почти
еднакви. При други сондажи обаче
разликата е огромна. Двете нива –
статично и динамично са определящи за правилния избор на помпата,
особено в случаи на голяма разлика
между тях. Те трябва да бъдат взети под внимание, така че помпата
да работи безпроблемно и при двете точки на напора.
Друг важен параметър е нивото
на водоносния слой. Дефинира се

като ниво, на което водата постъпва в сондажа. Характеристиката е сред факторите, определящи
избора на местоположение на помпата.
Всички изброени параметри на
сондажа плюс неговия диаметър,
обща дълбочина, температура и
състав на водата (в случай, че съществува някаква особеност), се записват в паспорт, който се издава от
сондажната компания, изпълняваща
сондажния кладенец. Документът
следва да се предостави на собственика след приключване на всички дейности по изграждането, тестването и разработването на собственика.

Оптимално разработване
на водоносните пластове
Разработването на един сондаж
е процедура, която започва с тестването му. Представлява процес на
изпомпване на вода от кладенеца,
който стартира с минимален дебит,
постепенно увеличаващ се във времето. По този начин водоносните
пластове се разработват оптимално, осигурява се дългосрочна безпроблемна работа на сондажа с по-малко
наличие на пясък във водата.
Много често се пристъпва към
изграждане на водоснабдителна система на базата на изграден в миналото сондаж, за който няма никаква информация. Също така някои
сондажни фирми ограничават своята дейност до сондиране и изграждане на обсадната тръба. В тези
случаи задължително трябва да се
проведат мероприятия по определяне на гореописаните параметри.
В противен случай се рискува ефективният и дългосрочен живот както на сондажа, така и на помпения
агрегат.
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œÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË
ÍÓÚÎË
Конструктивни и експлоатационни специфики, осигуряващи
високата ефективност на котлите

œ

Î‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò‡
ÒÂ‰ ÍÓÚÎËÚÂ, Ì‡ÏË‡˘Ë ¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ŒÒÌÓ‚ÌË ÔË˜ËÌË Á‡
Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ò‡ ÎÂÒÌÓÚÓ ËÏ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÚÂ˜ÌÓ,
„‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ ËÎË Ú‚˙‰Ó „ÓË‚Ó.
“ÓÁË ‚Ë‰ ÍÓÚÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡ Ò
ÌËÒÍÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÌÓ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔËÎ‡„‡ÌË Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.

Конструкция,
осигуряваща висока
ефективност
ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÓÚÎË˜ËÚÂÎÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ
ÍÓÚÎË Â ÚˇıÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘‡ Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ˆËÎËÌ‰-

Ë˜ÂÌ Ò˙‰, Á‡Ô˙ÎÌÂÌ Ò ‚Ó‰‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ú˙·Ë, ÔÂÁ
ÍÓËÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. ÓÚÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
ŒÚ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚Ëˇ
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ ÍÓÚÂÎ ‰Ó ‰ÌÂÒ,
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÚÎË
ÔÂÚ˙Ôˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ
Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ¯ËÓÍÓ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò‡ ·ËÎË ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÒË ‰‚Â ËÎË ÚË
Ú˙·Ë Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë ÒÂ
ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ‚ ÒÌÓÔÓ‚Â. œË˜ËÌ‡Ú‡
Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË Â
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ì‡„Â‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ„ÓÎˇÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ú˙·Ë, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡ Ë ÔÓ‚Ë-

ПОЛИМАТ ООД

¯‡‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
Õ‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ÔÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ Ò‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ
ÍÓÚÎË, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡
Ú˙·‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡ „ÓË‚ÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ Ë ÒÌÓÔÓ‚Â ÓÚ ‰ËÏÓ„‡ÌË
Ú˙·Ë, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. “Ó‚‡ Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ Ì‡„Â‚Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡
Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ‚ Úˇı ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡ „ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡, ÍÓÂÚÓ ËÏ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÔÓÏÂÌˇ˘Ë ÒÂ ÚÓ‚‡Ë Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÔÓÏÂÌË ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡Ú‡.

Конструктивни
специфики на котлите
≈‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
·Óˇ Ì‡ ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‚ ÍÓÚÂÎ‡ ËÎË ÓÚ ·Óˇ Ì‡ Ó·˙˘‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙Í‡ ‚ „ÓË‚Ì‡-

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
е-mail: polymat@techno-link.com
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили
Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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Фиг. 1. Принципна схема на двуходов пламъчнотръбен котел.

œÎ‡Ï˙˜ÌËÚÂ Ú˙·Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú Í‡ÍÚÓ Ô˙‚Ë ‰ËÏÓÓÚ‚Ó‰Ë, Ú‡Í‡ Ë „ÓË‚ÌË Í‡ÏÂË. “Ó‚‡
‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ-ÒËÎÌÓÚÓ ËÏ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ,
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÍÓÚÂÎ‡, ÓÔÂ‰ÂÎˇ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆËÙËÍË ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ËÏ Ë Ì‡Î‡„‡
ÚÂ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. —Â‰ Úˇı Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡, ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ë ‰Ó ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ ÔÓ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ÒË.
œÓÙËÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡
Ú˙·‡, Ì‡ÔËÏÂ, Â Â¯ÂÌËÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ ÒÂ ÔÓÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏË˜ÌËÚÂ Û‰˙ÎÊÂÌËˇ Ë ÒÂ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ëˇ ÔÓÚÓÍ.

Технически решения
турболизатори

Фиг. 2. Принципна схема на триходов пламъчнотръбен котел

Ú‡ Í‡ÏÂ‡. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÍÓÚÎË Ò ‰‚‡, ÚË Ë ˜ÂÚËË ıÓ‰‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. ”‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ ‚
ÍÓÚÂÎ‡ Â Ò ˆÂÎ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
ŒÒ‚ÂÌ ÒÔÓÂ‰ ·Óˇ Ì‡ ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ,
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú Ë ÔÓ ‚Ë‰‡ Ì‡ Á‡‰Ì‡Ú‡ Ó·˙˘‡ÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ
‰‚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. ≈‰Ì‡Ú‡ Â Ì‡
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ ÍÓÚÂÎ ÒÛı ‰ËÁ‡ÈÌ,
ÔË ÍÓÈÚÓ Ó·˙˘‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ Ì‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡
Í˙Ï ‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
‚˙Ì¯Ì‡. — Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÚÂ¯ÌË ÁÓÌË Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë Ú˙·Ë, „ÓÂÎÍ‡, ÔÂ˘ Ë ‰.
“Ó‚‡ ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÔÓ-ÌËÒÍËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡
Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ ÍÓÚÂÎ.
¬ÚÓ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Â Ì‡
‚˙ÚÂ¯Ì‡ ‚Ó‰ÓÓıÎ‡Ê‰‡ÂÏ‡ Ó·-
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˙˘‡ÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡. — ÌÂˇ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË
‡ÁıÓ‰Ë, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓ-ÚÛ‰ÌÓÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò‡ ÔÓ-ÔÓ‰‡ÚÎË‚Ë Í˙Ï ÓÚÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË ‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ËÏ ˜‡ÒÚ.

Пламъчна тръба като
фактор за ефективност
—Â‰ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ÍÓËÚÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ, Ò‡ ·ÓˇÚ Ë
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡. —
ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ œƒ,
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Á‡Î‡„‡Ú Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Í‡ÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÎÌËÒÚË Ú˙·Ë,
Ì‡ÔËÏÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë „Î‡‰ÍË
ÔÎ‡Ï˙˜ÌË Ú˙·Ë, ÌÓ ÚÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú
Í‡ÚÓ ÌÂ ‰Ó·Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ,
Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡ Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÎÓ¯Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.

«‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‚ ‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë
Ò˙˘Ó Â Ù‡ÍÚÓ, ÓÍ‡Á‚‡˘ ‚ÎËˇÌËÂ
‚˙ıÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. œË
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ ÒË ‚ ‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ
Ú˙·Ë ÔÓÚÓÍ˙Ú ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â Â ‚
ÚÛ·ÛÎÂÌÚÂÌ ÂÊËÏ, ÌÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒË ‚ Ú˙·ËÚÂ ÔÓÚÓÍ˙Ú ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÂ Î‡ÏËÌ‡ËÁË‡. ÕÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‰Ó ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ „‡ÌË˜ÂÌ ÒÎÓÈ Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â.
“ÓÁË ÒÎÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ·‡ËÂ‡,
‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡˘‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡ Í˙Ï ‚Ó‰‡Ú‡.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÂÌ ‚ Î‡ÏËÌ‡ÂÌ ÂÊËÏ,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ÚÛ·ÓÎËÁ‡ÚÓË. «‡
ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ. —Â‰ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ Ò‡ ÒÔË‡ÎÌËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÌË
ÔÎ‡ÒÚËÌË. “Â ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚˙ÚÂ
‚ Ú˙·ËÚÂ, Í‡ÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ Â ‰‡ ‡ÁÛ¯‡Ú Î‡ÏËÌ‡ÌËˇ
„‡ÌË˜ÂÌ ÒÎÓÈ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓÚÓÍ‡ „ÓÂ˘Ë ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â Ë ÒÂ
ËÌÚÂÌÁËÙËˆË‡ ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌÓÚÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Í˙Ï ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂ-
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Î‡. ÃˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚÛ·ÓÎËÁ‡ÚÓËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚ Ú˙·ËÚÂ ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ıÓ‰ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
—Â‰ ÔÓÎÁËÚÂ ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÓÎËÁ‡ÚÓË
‚ ÍÓÚÂÎ‡ Â Ë ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÂÌ ÔÓÚÓÍ ÓÚ „ÓÂ˘Ë „‡ÁÓ‚Â, ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ë ÔÂÁ
Ú˙·ËÚÂ. «‡ ˆÂÎÚ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÚÛ·ÓÎËÁ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‚ Ì‡È-„ÓÌËÚÂ Ú˙·Ë. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ
ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡˘‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Í˙Ï ‚Ó‰‡Ú‡, ÔÓ‡‰Ë
ÂÎËÏËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËÙËÍ‡ˆËˇ
Ë ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÌÓÏÂÂÌ „‡ÁÓ‚ ÔÓÚÓÍ.

Четириходовите котли са без
турболизатори
“Û·ÓÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Ë
ˆÂÌÓ‚Ó ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ë ‚ ÍÓÏËÌ‡,
Í‡ÍÚÓ Ë Ò ˆÂÎ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ‚ÎÓÊÂÌÓ „ÓË‚Ó - ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ Ô‡‡ Á‡ Â‰ÌÓıÓ‰Ó‚ËÚÂ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ÍÓÚÎË Ë ÔÓ-ÒÚ‡ËÚÂ ‰‚Û- Ë
ÚËıÓ‰Ó‚Ë ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò „‡Á Ë
ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÓÎËÁ‡ÚÓË ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡
Á‡ ˜ÂÚËËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ Ú‚˙‰Ó „ÓË‚Ó. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ˜ÂÚËËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ˜ÂÚËË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÓÚ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. “Â ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡˘‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ë ‚ ÍÓÏËÌ‡, ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ‚ÎÓÊÂÌÓ „ÓË‚Ó - ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ Ô‡‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ-ÌËÒÍË ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰‚Û- Ë ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË, ÔË Â‰ÌË
Ë Ò˙˘Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.

Сериозни изисквания към водния
режим
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ‰˙Î˙„
ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ Ó·˙ÌÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ËÏ. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, Ò ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ó
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚˙ıÛ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡
Â ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ‚Ó‰ÂÌ ÂÊËÏ. —ÂËÓÁÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
‚Ó‰‡ ÒÂ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇÚ ÓÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ÚÓÔÎËÌÌË ÔÓÚÓˆË ‚ ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ Ë Ó·˙˘‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÂÁË ‚˙‚ ‚Ó‰ÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË, Ì‡ÔËÏÂ.
—ÔÓÂ‰ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‡Á˜ÂÚË, ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÓÔÎËÌÌË ÔÓÚÓˆË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÍÓÚÂÎ‡,
Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ Ë Ì‡ Ó·˙˘‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ ÍËÔÂÌÂ.
¬ ÌˇÍÓË ÍÓÚÎË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ ÍËÔÂÌÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ë
ÔÓ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë ‚ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ò Ó·˙˘‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
ÍËÔÂÌÂ ‚˙ıÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„Â‚ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ
Ú˙·Ë ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò‡ÏÓ Ò 15 - 25 ∞—. œË
‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËˇ ÍÓÚÂÎ 0,6 Ã–‡,
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ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Â 159
∞—, ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 183 ∞—. œË Ú‡ÁË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Á‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.

Проблемно е
съдържанието на
минерални соли във
водата
œÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÓÒË„ÛˇÚ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡‰ 10 „Ó‰ËÌË. œÓ·ÎÂÏ ·Ë
‚˙ÁÌËÍÌ‡Î, ‡ÍÓ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÏËÌÂ‡ÎÌË ÒÓÎË. ¬ ÚÓÁË
ÒÎÛ˜‡È ÔË ÍËÔÂÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
‚˙ıÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú
ÔÎ˙ÚÌË ÓÚÎ‡„‡ÌËˇ Ì‡ Í‡ÎˆËÂ‚Ë
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú ÚÓÔÎËÌÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡. œÓ‚Â‰ÂÌË
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ÒÓ˜‡Ú, ˜Â Â‰ËÌ ÏËÎËÏÂÚ˙ Ì‡ÍËÔ ÔË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÔÓÚÓˆË ÔÂÁ
‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ò
ÓÍÓÎÓ 100 - 120 ∞—. œË ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡
Ì‡ÍËÔ‡, ‡‚Ì‡ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 3 mm
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„-
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ÌÂ ‰ÓË 500 ∞—. ¿ÍÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ËÒÓÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ Ì‡ÒÚ˙ÔˇÚ
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ ‚Ë‰ ÔÓ‚Â‰Ë ‚ Ú˙·ËÚÂ, Ó·˙˘‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ‰Û„ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
Õ‡Ô‡‚ÂÌË ‡Ì‡ÎËÁË Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë
ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ ‡Á˜ÂÚË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ‰Ó 0,2 - 0,3
Ã–‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÍËÔÂÌÂ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÔÓ-ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÍËÔ, ‰ÓË ÔË ÌÂ„ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË ÒÓÎË
‚ ÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, ‚ ÌˇÍÓË ÍÓÚÎË, ‚ ÍÓËÚÓ
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ
ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ ÌË‚‡ 1000 kW/m«, ÔË
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‰Ó 0.8 0.9 Ã–‡, ÍËÔÂÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 180 - 185 ∞—.

Използвани методи за
водоподготовка
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Ë
‰˙Î„Ó‚Â˜Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË-

ÚÂ ÍÓÚÂÎÌË ‡„Â„‡ÚË, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡. œË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚÂÎÌË ‡„Â„‡ÚË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÚËÔ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡ ÒÂ Â¯Ë
‚˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡,
ÓÚ˜ËÚ‡ÈÍË Ò˙ÒÚ‡‚˙Ú Ì‡ ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ë ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ.
–‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË Ò‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÒıÂÏË Á‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡, ÂÊËÏË Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ ·ÂÁ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÍËÔ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
Ì‡ÍËÔ‡. —Â‰ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡ÚËÓÌÌË ÙËÎÚË Ë
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔˇÒ˙˜ÌË ÙËÎÚË. œËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú Ë Ú.Ì‡. ÏÂÏ·‡ÌÌ‡ Ó˜ËÒÚÍ‡ (ÛÎÚ‡ÙËÎÚ‡ˆËˇ, Ì‡ÌÓÙËÎÚ‡ˆËˇ Ë Ó·‡ÚÌ‡ ÓÒÏÓÁ‡),
Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡Ú‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÏÂÚÓ‰ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ò˙ÒÚ‡‚‡
Ì‡ ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡. «‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË
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‚˙ÔÓÒ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú
ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È. Õ‡ÔËÏÂ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÍÓÚÂÎ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡ Ò ‚Ó‰‡ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰, ÍÓˇÚÓ ‚Â˜Â Â
Ó˜ËÒÚÂÌ‡ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë ÍÓÎÓË‰ÌË ÔËÏÂÒË, Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ÙËÎÚ˙ Ë Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÂÌ
Ì‡ÚËÈ-Í‡ÚÈÓÌÂÌ
ÙËÎÚ˙. «‡ ÍÓÚÎË, ÔË ÍÓËÚÓ Í‡ÚÓ
ÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ÓÚÍËÚË ‚Ó‰ÓÂÏË - ÂÁÂ‡,
ÂÍË Á‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ È Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÎÓÍÓ‚‡ ‚Ó‰ÓÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔˇÒ˙˜ÌË ÙËÎÚË Ë Â‰ÌÓÒÚ˙Ô‡ÎÌÓ Ì‡ÚËÈ-Í‡ÚËÓÌË‡ÌÂ.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡ÌÌ‡Ú‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÎÌÓ Ó·ÂÁÒÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡. «‡ ÏÓ‰ÛÎÌË ÍÓÚÂÎÌË ‡„Â„‡ÚË
Ò ÌÂ„ÓÎˇÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÚÎËÚÂ
‰Ó 100 kW Á‡ ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡
Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ıË-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни 2010

ÏË˜ÌË Â‡„ÂÌÚË, ÍÓËÚÓ Ò‚˙Á‚‡Ú
ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ÒÓÎË Ë ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ÚÂ ‰‡ ÒÂ ÓÚÎÓÊ‡Ú ‚˙ıÛ Ì‡„Â‚ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡. “ÂÁË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÌÂ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ë ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ÌÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÚÂ ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë ÛÒÔˇ‚‡Ú ‰‡
ÓÒË„ÛˇÚ ‚Ó‰‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

Използвани материали на
пламъчнотръбните
котли
¬˙ıÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ì‡
„ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, Ú˙·ËÚÂ Ë Ú.Ì.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â ÓÚ
ÒÚÓÏ‡Ì‡. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË ˜ÂÒÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÎÂ„Ë‡ÌË
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÒÔÎ‡‚Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ËÏ
ÊË‚ÓÚ. œÓ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ
Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˜Û„ÛÌ‡, Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÁÍË‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË

‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ë
ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ.

Експлоатация на
котлите
œÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò‡
ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. “Â Ò‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË,
ÎÂÒÌË Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡
ÚÂÁË ÍÓÚÎË Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍË.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ
ÚËÔÓ‡ÁÏÂË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ
Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡‡ Ò ‚ËÒÓÍ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ë
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÌÂ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ÔË ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡
ËÏ Ó·Î‡ÒÚ, ‰Ó·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÚÎË Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ò ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
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ÃËÌÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Част I. Осветлението е сред факторите, определящи
безопасността на работа и производителността на труда
в мините
Нормативната рамка
на минното осветление
Œ˘Â ÔÂ‰Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÚË‰ÂÒÂÚ
„Ó‰ËÌË, ÔÂÁ 1975 „., Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ “ÂıÌË˜ÂÒÍË ÍÓÏËÚÂÚ (“ ) 4.10 ÔÓ ÏËÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ ÔÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
(Ã Œ) Â ‰‡ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚˇÚ ÔÂÔÓ˙ÍË Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡ ‚ ÏËÌËÚÂ Ë Û‰ÌËˆËÚÂ. œÓ
ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ ÒÂ ÛÚÓ˜Ìˇ‚‡Ú ÔÓ˜ÚË
‚ÒË˜ÍË ‡ÒÔÂÍÚË Ì‡ ÏËÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ; ÌÓÏË Á‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ; Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂÚÓ; ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë
Ú.Ì. ¬ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÔÓ˙ÍËÚÂ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ Ò ‡Á‚ËÚ‡
ÏËÌÌ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Í‡ÚÓ: —¿Ÿ,
flÔÓÌËˇ, »Ì‰Ëˇ, ¿‚ÒÚ‡ÎËˇ, ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ, ‘‡ÌˆËˇ, œÓÎ¯‡, ¡˙Î„‡Ëˇ, fiÊÌ‡ ¿ÙËÍ‡ Ë ‰. –‡Á·Ë‡
ÒÂ, ÌÂ ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡
Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ó·˘ÌÓÒÚ
ÔËÂÏ‡Ú Â‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ ÔÂÔÓ˙ÍË, ÌˇÍÓË Ò‡ ÒÍÂÔÚË˜ÌË, ‡ ‰Û„Ë ‰ËÂÍÚÌÓ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ÔËÂÚËÚÂ Ô‡‚ËÎ‡. ìfl·˙ÎÍ‡Ú‡ Ì‡ ‡Á‰Ó‡î Â ÔÂÔÓ˙Í‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ‚ ÏËÌËÚÂ
‰‡ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ ÔÓ ˇÍÓÒÚ, ‡ ÌÂ ÔÓ
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ. ¬ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÌÂ Â ÛÚ‚˙‰ÂÌ ÓÚ Ã Œ. œËÂÚ Â ÓÙËˆË‡ÎÂÌ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÍËÚË Û‰ÌËˆË.
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Механизиран въгледобивен комплекс – осветителните тела са монтирани на
хидравличните стойки

Видимостта зависи от
яркостта, а не от
осветеността
¬˙ÁÌËÍ‚‡ ÂÁÓÌÌËˇÚ ‚˙ÔÓÒ:
«‡˘Ó ÛÚ‚˙‰ÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÌÂ ÒÂ
ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇÍÓÒÚÚ‡, ‚ÏÂÒÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡?
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ Â
ÙÓÚÓÏÂÚË˜Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ Í‡ÚÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ÔÓÚÓÍ, Ô‡‰‡˘ ‚˙ıÛ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ƒÂÙËÌËˆËˇÚ‡ Â, ˜Â ÍÓ„‡ÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÔÓÚÓÍ
Ò ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ 1 ÎÛÏÂÌ ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎË
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚˙ıÛ ÔÎÓ˘ ÓÚ 1 Í‚‡‰‡ÚÂÌ ÏÂÚ˙ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÒ‚ÂÚÂ-

ÌÓÒÚ 1 ÎÛÍÒ. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ
ËÁÏÂ‚‡ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Ì‡ÔËÏÂ ‚˙ıÛ
ÁÂÏˇÚ‡ Ò ÛÂ‰, Ì‡Ë˜‡Ì ÎÛÍÒÏÂÚ˙.
ÕÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ ‚˙Ó·˘Â ÌÂ ‰‡‚‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ‚Ë‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ì‡
ÁÂÏˇÚ‡ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔËÂÏÂ
ÓÚ ÁËÚÂÎÌËˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ. ¬Ë‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚËÚÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÚˇıÌ‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ, Ú.Â. ÓÚ ÓÚ‡ÁÂÌ‡Ú‡ ÓÚ Úˇı Ò‚ÂÚÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÔ‡‰‡ ‚˙ıÛ ÓÍÓÚÓ Ì‡ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎˇ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂÍ‡ ÔËÂÏÂÏ, ˜Â ·ˇÎ‡ Ë
˜ÂÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ò‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌË Ò˙Ò
100 ÎÛÍÒ‡, Í‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚ËÏ Û„Ó‚ÓÍ‡-
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Ú‡, ˜Â ÚÂ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú Â‰Ì‡ ‰Ó ‰Û„‡. ¬˙ıÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚËÚÂ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ·ˇÎ Ë ˜ÂÂÌ ÔÂ‰ÏÂÚ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â, ˜Â Á‡ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÓÍÓ ‰‚‡Ú‡ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ˘Â ÓÒÚ‡Ì‡Ú ÌÂ‚Ë‰ËÏË. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔÂ‰ÏÂÚËÚÂ ÒÂ ‡ÁÏÂÌˇÚ, ‡ ËÏÂÌÌÓ:
·ÂÎËˇÚ ‚˙ıÛ ˜ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ
Ë Ó·‡ÚÌÓ, ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÓÍÓ ˘Â „Ë
‡ÁÎË˜Ë ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡ ‡ÁÎË˜ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚‡Ú‡
ÔÂ‰ÏÂÚ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÓÎˇ Ë„‡Â
ÍÓÌÚ‡ÒÚ˙Ú ÏÂÊ‰Û Úˇı Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ ÙÓÌ, Ú.Â. ÍÓÌÚ‡ÒÚ˙Ú
ÏÂÊ‰Û ˇÍÓÒÚËÚÂ.

В промишлеността
яркостта се изчислява
трудно
«‡ÚÓ‚‡ Ë ‚Ë‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ˇÍÓÒÚ. Õ‡ÔËÏÂ ÛÎË˜ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ Ë ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ ÒÔÓÂ‰ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô˙ÚÌÓÚÓ ÔÎ‡ÚÌÓ. «‡˘ÓÚÓ ÔË ÌÂ„Ó
ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‰ËÂÍÚÌÓ Ô‡‰Ì‡ÎËˇÚ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÔÓÚÓÍ
‚˙ıÛ Ó·ÂÍÚ‡ - ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ÓÚ Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÌˇÏ‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÓÍÓÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚˙Á‰Û¯ÌÓ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÛÎË˜ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ‚˙‚
‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ
ÔÓÏË¯ÎÂÌË, ÓÙËÒÌË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ
ÓˆÂÌˇ‚‡ Ë ÔÓÂÍÚË‡ ÒÔÓÂ‰ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ
Ì‡
‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. “‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
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Í‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÓÚ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰Ì‡Î‡Ú‡ ÔÎ˛Ò ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÓÚ‡ÁÂÌ‡Ú‡ ‚˙ıÛ Ó·ÂÍÚ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡. œË
ÛÎË˜ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÎÂÒÌÓ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ ˇÍÓÒÚ Ì‡ Ô˙ÚÌÓÚÓ
ÔÎ‡ÚÌÓ, Ì‡ÔËÏÂ ˇÍÓÒÚÚ‡
L=(E.ρ)/π - Ú.Â. ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡,
ÛÏÌÓÊÂÌ‡ ÔÓ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡
ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ρ, ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ˜ËÒÎÓÚÓ π). ¬ Â‰ÌÓ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, Ó·‡˜Â, ‚ ÍÓÂÚÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò‡ ÒÚÓÚËˆË, ÔË ÚÓ‚‡ ÓËÂÌÚË‡ÌË ÔÓ ‡ÁÎË˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ
ÒÔˇÏÓ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ, ˇÍÓÒÚÚ‡
ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎË.

Минното осветление
донякъде прилича на
уличното осветление
Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ Ì‡ Ú‡‚‡Ì‡, ÒÚÂÌËÚÂ Ë
ÔÓ‰‡ Â ÏÌÓ„Ó ÌËÒ˙Í - ÓÍÓÎÓ 0,05 0,07, Ú.Â. Â‰‚‡ 5 - 7% ÓÚ Ô‡‰Ì‡Î‡Ú‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ‚˙ıÛ ‚˙„ÎË˘ÌËˇ ÔÎ‡ÒÚ
ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡. «‡ÚÓ‚‡ ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡
ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ ÌÂ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ‚ËÒÓÍ‡
ˇÍÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍ ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û
ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÓÌ‡ Ë ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡. ¬ ÒÚÂÏÂÊ‡ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë
ÍÓÌÚ‡ÒÚ˙Ú, Ì‡ÔËÏÂ, ÏËÌÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË Ò‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌË ·ÂÎË. ƒÓË
„‡ÎÂËËÚÂ ‚ ÏËÌËÚÂ Ò‡ ‚‡ÓÒ‚‡ÌË.
—ÎÂ‰ Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ Ë
Ï‡¯ËÌËÚÂ, Ë „‡ÎÂËËÚÂ ÒÚ‡‚‡Ú
˜ÂÌË ËÎË ÒË‚Ë, ÔÓÍËÚË Ò ‚˙„ÎË˘ÂÌ Ô‡ı.

«‡ÚÓ‚‡ Â‰Ëˆ‡ ÂÍÒÔÂÚË Ò‡ Ì‡
ÏÌÂÌËÂ, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ËÁ‚ÂÒÚÌË
ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ÌÓÏËÚÂ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
‚ ÏËÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡Ú Í‡ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ˇÍÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. œË˜ËÌ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ ·Â ËÁˇÒÌÂÌÓ Â, ˜Â
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ˇÍÓÒÚÚ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
ÒÂ Á‡·ÂÎÂÊË Â‰ËÌ Ó·ÂÍÚ. Õ‡ÔËÏÂ
ˇÍÓÒÚ 2,5 Í‡Ì‰ÂÎË/Ì‡ Í‚.Ï. ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‚Ë‰ËÏÓÒÚÚ‡ Â Ò‡‚ÌËÏ‡ Ò
Ú‡ÁË Ì‡ Ô˙‚ÓÍÎ‡ÒÂÌ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÂÌ
Ô˙Ú, ÛÎËˆ‡ Ë Ú.Ì.

История на минното
осветление
ÃËÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ÒÂ‰ ÔÓ·ÎÂÏÌËÚÂ. «‡ÚÓ‚‡ Ë ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ÏÛ ÒÂ Ó·˙˘‡ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÌË‚Ó, Â ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏÓ. «‡ ‰‡
ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ ÏËÌÌÓÚÓ
‰ÂÎÓ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Û„Ó‚ÓÍ‡Ú‡, ˜Â Á‡ ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÚÂÏËÌË, ÌÂÔÓÁÌ‡ÚË ÒÂ‰
¯ËÓÍ‡Ú‡ ËÌÊÂÌÂÌ‡ Ó·˘ÌÓÒÚ.
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Â Á‡ÂÚ‡ ÓÚ ÌÂÏÒÍËˇ,
ÛÒÍËˇ, ÛÍ‡ËÌÒÍËˇ, ÔÓÎÒÍËˇ Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍËˇ ÂÁËÍ. Ã‡ÎˆËÌ‡Ú‡ Á‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ò ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÏËÌÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ
Û Ì‡Ò ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Â
ÔÂÌÂÒÂÌ‡ Û Ì‡Ò ÓÚ Ò‡ÍÒÓÌÒÍË Û‰‡Ë, Á‡ÒÂÎËÎË ÒÂ ‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ◊ËÔÓ‚ˆË. œÂ‰‚Ë‰ ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ Ó·‚˙Á‡ÌÓÒÚ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë –ÛÒËˇ ‚ ÔÂ‰ıÓ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË,
‚ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÌË Â˜ÌËÍ Ò‡
Ì‡‚ÎÂÁÎË ÏÌÓ„Ó ÛÒÍË ÚÂÏËÌË,
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
¹ Ìèííà èçðàáîòêà
1
2
3
4

Ïðåïîðú÷âàíà
ÿðêîñò, cd/m2
0,05
0,2
10
20

Èçðàáîòêà ñ íèñúê òðàôèê íà äâèæåíèå èëè ñ ìàëêà ìåõàíèçàöèÿ  èçèñêâà ñå ãëàâíî çà áåçîïàñíîñò
Â ìåñòà, êúäåòî íîðìàëíî ðàáîòÿò ìåõàíèçèðàíè ñúîðúæåíèÿ
Ïîäçåìíè êàìåðíè èçðàáîòêè, êúäåòî íå ñå èçâúðøâàò ïðåöèçíè çðèòåëíè ðàáîòè
Ïîäçåìíè êàìåðíè èçðàáîòêè, êúäåòî ñå èçâúðøâàò ïðåöèçíè çðèòåëíè ðàáîòè

Таблица1.

ÍË ËÁÓÒÚ‡‚ÂÌË „‡ÎÂËË Ë ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡, ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ÔËÍÓ‚‡ÌË Ò ‰˙ÒÍË, Á‡ ‰‡ ÔÂ‰Ô‡ÁˇÚ
ÏËÌ¸ÓËÚÂ ÓÚ ÔÓÔ‡‰‡ÌÂ Ë Ú‡‚ÏË. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
ËÏ‡ Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌ‡ ÓÎˇ ‚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡. ŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˘Â, Á‡ ‰‡ ÓÒ‚ÂÚË ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÓÒË„ÛË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÍÓÏÙÓÚ. ŒÚ‰ÂÎÌÓ, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇî.

Миньор разглежда забоя, осветяван с персоналната му лампа

„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ÌÂÏÒÍË
ÔÓËÁıÓ‰. Õ‡ÔËÏÂ ·ÂÏÒ·Â„,
˘ÓÎÌˇ, Ú‡‚Â·‡Ì, Î‡ÏÔËÒÚÂÌ‡ Ë
Ú.Ì. ¬ ÓÚÍËÚËˇ ‰Ó·Ë‚, Ì‡ÔËÏÂ,
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÂÏËÌ Í‡ÚÓ ı‡Î‰‡.
ÃËÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÚ ÁÓ‡Ú‡ Ì‡ ÏËÌÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ „‡ÎÂËËÚÂ Ò‡ ·ËÎË
ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌË Ò Ù‡ÍÎË, ‡ ÔÓ-Í˙ÒÌÓ Ò˙Ò
Ò‚Â˘Ë Ë Í‡Ì‰ËÎ‡ Ò Ï‡ÁÌËÌ‡. —ÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ „‡ÁÂÌ‡Ú‡ Î‡ÏÔ‡, ÒÎÂ‰
ÌÂˇ Í‡·Ë‰Ì‡Ú‡ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
Î‡ÏÔ‡. ƒÌÂÒ ‡ÍÚÛ‡ÎÌË Ò‡ ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌÓÚÓ Ë Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ ÏËÌËÚÂ. ¬ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ Á‡Î‡
‚ ƒÓÈ˜ÂÒ ÏÛÁÂÛÏ ‚ Ã˛ÌıÂÌ, √ÂÏ‡ÌËˇ, Â ÔÂÒ˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ‡‚ÚÂÌÚË˜Ì‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ‚ ÏËÌÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÂËÓ‰Ë
Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ.

Минното осветление
гарантира сигурност
“Ë Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚ‡: ‚˙Á‰Ûı˙Ú, Û‰ÌË˜Ì‡Ú‡
‚Ó‰‡ (‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ‚Ó‰ÓÔËÚÓÍ ‚ ÏËÌ‡Ú‡) Ë ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ. ≈‰‚‡ ÒÎÂ‰
ÚÓ‚‡ Í‡ÚÓ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ ÒÂ
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Ì‡ÂÊ‰‡Ú: ËÁ‚ÓÁ‚‡ÌÂÚÓ, Ú‡ÌÒÔÓÚ˙Ú Ì‡ ıÓ‡ ÔË ·Â‰ÒÚ‚ËÂ Ë
‡‚‡ËË ÓÚ ÓÔ‡ÒÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌËˇÚ ËÁ‚ÓÁ Ò ÍÎÂÚÍ‡‡Ò‡ÌÒ¸Ó Ë Ú.Ì. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔË
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡Ë Ë ÂÍÒÔÎÓÁËË
‚ ÏËÌËÚÂ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
‚˙Á‰Ûı Ë ·˙ÁÓ ‰‡ ÒÂ Â‚‡ÍÛË‡Ú
ıÓ‡Ú‡.
ìœÂ‰Ë „Ó‰ËÌË, ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÒÚ‡Ê
‚ ÏËÌ‡ ◊ËÔÓ‚ˆË ËÁÔ‡‰Ì‡ı ‚ ÚÛ‰Ì‡ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡î, ‡ÁÍ‡Á‚‡ Â‰ËÌ ÓÚ
Ì‡È-ÛÚ‚˙‰ÂÌËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÏËÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Û Ì‡Ò - ‰Óˆ. √‡Ì˜Ó √‡Ì˜Â‚. ìŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ‚ „‡ÎÂËˇÚ‡ ·Â¯Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ, ÎË˜Ì‡Ú‡ ÏË Í‡·Ë‰Ì‡ Î‡ÏÔ‡
ÒÂ Ì‡ÏÓÍË Ë Ò˙˘Ó Û„‡ÒÌ‡. ¬
Ú˙ÏÌËÌ‡Ú‡ ‡Á ÌÂ ÏÓÊ‡ı ‰‡ ˇ Á‡Ô‡Îˇ Ë ÓÒÚ‡Ì‡ı ‚ Ô˙ÎÂÌ Ï‡Í. »ÁÏËÌ‡ı Í˙Ï 700 - 800 ÏÂÚ‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡
Ì‡ ÔÓ‰ÂÏÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ ‚ Ú˙ÏÌËÌ‡Ú‡, ‚Î‡˜ÂÈÍË Í‡Í‡ ÒË ÔÓ ÂÎÒÓ‚Ëˇ
Ô˙Ú, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÓÚÍÎÓÌˇ Ë ‰‡ ÌÂ ÒÂ
Á‡„Û·ˇ. ¬ÒÂ Ô‡Í ÛÒÔˇı ‰‡ ÒÂ ‰Ó·Â‡
‰‡ ¯‡ıÚ‡Ú‡î, ÒÔÓ‰ÂÎˇ ÚÓÈ, ‰ÓÔ˙Î‚‡ÈÍË: ì≈‰‚‡ ÚÓ„‡‚‡ ÓˆÂÌËı ÓÎˇÚ‡
Ì‡ ÏËÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
Ì‡ÒÚ˙ÔË Ô‡ÌËÍ‡ Ë ‡ÍÓ ˜Ó‚ÂÍ ÌÂ Á‡Ô‡ÁË Ò‡ÏÓÓ·Î‡‰‡ÌËÂ Â Á‡„Û·ÂÌ. ¬
Â‰ËÌ Û‰ÌËÍ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÏ‡ ‰ÂÒÂÚ-

Препоръчителни
стойности на яркостта
в мини
»ÌÚÂÂÒÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ Í‡Í‚Ë
Ò‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Ì‡ ˇÍÓÒÚÚ‡ ‚ ÔÓ‰ÁÂÏÌËÚÂ
‚˙„ÎË˘ÌË Û‰ÌËˆË, ‰Ó ÍÓËÚÓ “
4.10 ÃËÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‰ÓÒÚË„Ì‡Î‡
(“‡·Î.1), ‚˙ÔÂÍË ˜Â Í‡ÍÚÓ ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ ÚÂ ÌÂ Ò‡ Ó‰Ó·ÂÌË ÓÚ Ã Œ.
–‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ Ë ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ
Ì‡ ˇÍÓÒÚÚ‡. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍËÚÂ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ˇÍÓÒÚ
Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ 1 ÏÂÚ˙
‰˙ÎÊËÌ‡ Â 5:1. «‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË
ËÁ‡·ÓÚÍË, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓÚÓ
Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Â 10:1.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏËÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÛÂ‰·‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÚ‡ÌÌÓÒÚ - ‚ÒÂ Ó˘Â Â
‚ ÒËÎ‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ì‡ —»¬. —˙„Î‡ÒÌÓ
—“ Ì‡ —»¬ 2619-80: "ŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ‰ÁÂÏÌË ÏËÌÌË ËÁ‡·ÓÚÍË. ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ", ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Ó·˘Ó ËÎË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ. “ÓÈ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.
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Част II. Охлаждане и критерии за класификация на буталните компресори

¬

настоящия брой на Инженеринг
ревю продължаваме откритата в
миналия брой на списанието тема за
буталните компресори. Обект на
разглеждане са охлаждането и видовете конструкции бутални компресори.
Охлаждане се налага при компресори с по-висока степен на сгъстяване, както и при сгъстяването на газове с по-високи стойности на показателя на адиабатата к. Причините,
налагащи охлаждане на газа в компресора, са две.
Първата причина е свързана с необходимостта от намаляване на
крайната температура на газа до
допустима за експлоатацията стойност. Ако степента на сгъстяване е
голяма и се осъществява в един цилиндър, крайната температура на
процеса може да достигне недопустимо голяма стойност, при което се
влошават условията за мазане на
стените на цилиндъра, защото маслото започва да се изпарява. Освен
това парите на маслото и на въздуха образуват взривоопасна смес.
Обикновено компресорните масла
имат температура на запалване 500
÷ 530 К. Например при степен на
сгъстяване ε = 8 и начална температура на въздух 293 К, ако се приеме
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адиабатно сгъстяване, т. е. неохлаждаем компресор, то при n = k = 1.4 се
получава крайна температура 530 К,
което очевидно е недопустимо.
Втората причина се състои във
факта, че с охлаждане на газа в компресора се намалява необходимата
работа за сгъстяването му – фиг. 1.
При буталните компресори намират приложение няколко начина на
охлаждане. При

вътрешното водно
охлаждане
се реализира охлаждане на стените и
капаците на цилиндъра чрез подходящи кухини и канали, в които циркулира охлаждаща течност. По този начин се осигурява достатъчно интензивен топлообмен. Процесите на
сгъстяване и разширяване са политропни, със средни стойности на показателя n = 1.2 ÷ 1.3. Системите за
подобно охлаждане са от затворен
тип и се състоят от резервоар, циркулационна помпа и топлообменник.
Охлаждащата течност най-често
представлява 50% воден разтвор на
етиленкгликол. Трябва да се има предвид, че при прекалено интензивно
охлаждане температурата може да
се понижи под точката на оросяване
и да започне кондензация на водните
пари, което би довело до корозия. За

Фиг. 1.

избягване на този ефект охлаждащата система трябва да включва и
температурен контрол, например
чрез термостат. В някои приложения
по-високата температура на напускащия компресора газ може да се използва допълнително, например за
подгряване в топлообменници тип
„ребойлер“. При по-ниски степени на
сгъстяване, когато температурата
не достига 100 °С, не се налага принудителна циркулация и се реализира
т. нар.

термосифонно охлаждане
В този случай течността, запълваща кухините, спомага за равномерно разпределяне на топлината около
цилиндъра. След това топлината се
отдава чрез топлообмен от външните стени към околната среда. Такова е охлаждането на компресора от
фиг. 4.
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Фиг. 4.
Фиг. 2.

Въздушното охлаждане на цилиндъра е значително по-неефективно и
сгъстителният процес е близък до
адиабатен.

Външното охлаждане
се използва в компресорите с многостъпално сгъстяване. Между две последователни стъпала газът преминава през междинни охладители, разположени извън работната зона – фиг.
2. Охладителите обикновено са от
кожухотръбен тип – в кожуха на охладителя са монтирани тръби, в които
циркулира охлаждащата вода.
На фиг. 3 е показан двустъпален
сгъстителен процес. Той започва от
състояние 1, отговарящо на входното налягане p1 и на входната температура T1. Газът се сгъстява в първото стъпало по политропа (приема се,
че липсва охлаждане на цилиндъра) до
налягане p2 на входа на охладителя състояние 2. В охладителя се извършва охлаждане на газа при постоянно налягане p2 = const до първоначалната му температура T1 - състояние А. След това газът се сгъстява
отново по политропа във второто
стъпало, до състояние В, преди да се
нагнети в ресивера с налягане pB. Ако
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Фиг. 3.

сгъстяването се извърши в едно
стъпало линията на процеса ще мине
през състояния 1, 2 и 3. Тъй като площта, ограничена от p - V диаграмата
представя в определен мащаб работата за осъществяването на процеса, затъмнената площ от фигурата
е разликата в работите при едно- и
двустъпален процес. Очевидно двустъпалното сгъстяване е по-ефективно. Въвеждането на многостъпално
сгъстяване с междинно охлаждане
доближава стъпаловидно процеса до
изотермичен, като този ефект нараства с увеличаване на броя на стъпалата.
При някои опростяващи допускания е възможно да се докаже теоретично, че оптималното решение
представлява равенство на степените на сгъстяване в отделните
стъпала, като степента на сгъстяване на едно стъпало εS е свързана с
броя на стъпалата s и общата степен на сгъстяване на компресора ε
по израза: εS = s√ε.

Видове и конструкции
бутални компресори
Съществува голямо разнообразие
от видове, схемни решения и конст-

рукции бутални компресори. На фиг.
4 е показана част от типичен индустриален компресор, в който могат
да се видят всички по-важни негови
елементи, включително: цилиндър,
бутало, клапани и т. н.
Двойнодействащите бутални
компресори притежават втори комплект клапани, разположени в другия
край на цилиндъра. Комплектът клапани също е затворен херметично.
По този начин сгъстяването и нагнетяването на газа се извършва и от
двете страни на буталото. За един
оборот на коляновия вал се извършват два нагнетателни хода, т.
е. осигурява се по-голям и по-равномерен дебит. Алтернативно едната
страна на буталото може да се използва за първо стъпало, а другата –
за второ стъпало на двустъпален
компресор.
Буталните компресори се задвижват най-често от коляно-мотовилкови механизми. В зависимост от начина на предаване на движението
към буталото компресорите се разделят на безкръстоглави и кръстоглави.
При безкръстоглавите компресори мотовилката е свързана директно към буталото - фиг. 2. Подобно
задвижване очевидно би могло да се
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б

б
Фиг. 6.
Фиг. 5.

в

използва само при еднодействащите
компресори и е характерно за помалки машини с мощности до 50 60 kW. Сред предимствата му са
елементарната конструкция, малките габарити и маса, които правят
компресорите много подходящи за
приложение в подвижните компресорни станции и в транспортните
средства. Основен недостатък се
явява натоварването на стените на
цилиндъра с нормалната съставляваща на буталната сила, което води
до повишено износване и нарастване на протечките на газ през буталното уплътнение към картера. Този
тип компресори имат обща мазилна
система за цилиндрите и задвижващия механизъм. Това налага използването на компресорни масла, които
притежават подходящ вискозитет
за високите температури на цилиндрите, но са прекалено вискозни за
задвижващия механизъм, а това води
до повишени загуби от триене. При
сгъстяване на токсични и взривоопасни газове трябва да се използва
херметично уплътнен картер.
В кръстоглавите компресори, фиг.
4, буталото се задвижва от бутален прът, добре уплътнен през цилиндровия блок и свързан с кръстоглава.
Буталният прът, от своя страна, се
задвижва от коляно-мотовилковия
механизъм и поема страничните натоварвания. При тази конструкция
цилиндърът е изолиран от картера
и е възможно да се реализира двустранното му действие, което е
характерно за повечето индустриални компресори.
Едноцилиндровите компресори са
със сравнително малка производи-

96

телност и значителна неравномерност на дебита и пулсациите на
налягането, което изисква съответно по-голям обем на ресивера.
Многоцилиндровите компресори се
изпълняват по различни схеми - фиг. 5.
Когато всички цилиндри работят
успоредно (в паралел), компресорът е
многоцилиндров едностъпален. Повечето конструкции многостъпални
компресори са и многоцилиндрови. От
своя страна, всяко стъпало може да е
съставено от няколко работещи в
синхрон цилиндъра.
Съществува голямо разнообразие
по отношение разположението на
цилиндрите в пространството. В
зависимост от този критерий се
говори за

вертикални, хоризонтални
и ъглови компресори
От ъгловите най-разпространени
са V-образните, W-образните и L-образните.
Вертикалните компресори са изградени от един или няколко разположени в ред цилиндри. Отличават
се с по-малко и по-равномерно износване на буталата и цилиндрите, заемат по-малка площ в сравнение с
всички останали схеми, характеризират се с удобно техническо обслужване. Не се нуждаят от допълнителна опора на цилиндрите. Инерционните сили действат вертикално и
се гасят добре от фундамента, който може да бъде по-лек. Преимущества на вертикалното изпълнение са
особено важни за компресорите с
непълноценно мазане на цилиндрите.
Това е най-разпространената схема
за безкръстоглави компресори.
Недостатък е, че машините с голяма производителност са със зна-

чителна височина и са сложни за обслужване.
Хоризонталните компресори
като правило са кръстоглави, със
средна и висока производителност.
Широко разпространение са получили хоризонталните компресори с
цилиндри, разположени от двете
страни на вала. Става въпрос за т.
нар. опозитни компресори, които
имат съществени предимства пред
другите видове. Едно от важните е,
че при тях лесно може да се постигне добро уравновесяване на подвижните части. Това намалява значително триенето и износването на вала.
Също така дава възможност да се
повиши честотата на въртене два
до три пъти, което от своя страна
позволява да се намалят размерите
на цилиндрите и компресора като
цяло. При висока честота на въртене масата на ротора на двигателя
се оказва достатъчна да осигури
необходимия махов момент без допълнителен маховик.
От ъгловите компресори най-разпространени са V-образните, W-образните и L-образните. Основните им
предимства са: достатъчно добре
уравновесяват инерционните сили
чрез противотежести; цилиндрите
са значително отдалечени един от
друг и в пространството между тях
могат да се разположат междинните
охладители; елементарна конструкция и малка дължина на вала, което
дава възможност да се използват
търкалящи лагери; компактност и
удобство за монтаж. Това е най-доброто решение за безкръстоглави компресори с малка производителност.

Многостъпалните
компресори
се изпълняват в два основни варианта: с диференциални бутала и няколко стъпала на сгъстяване в един цилиндър или със стъпала на сгъстяване в отделни цилиндри.
На фиг. 6a е показана схема на двустъпален двойнодействащ компресор
с диференциално бутало. Сгъстеният
газ в пространство I, представляващо първото стъпало, се подава през
охладител към пространство II, където се реализира второто стъпало. В
компресорите от този тип процесите на сгъстяване в стъпалата се
осъществяват при различни ходове на
буталото и затова дебитът и усилията върху ходовите елементи се разпределят сравнително равномерно.
На фиг. 6б може да се види схема
на двустъпален еднодействащ ком-
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пресор с диференциално бутало. Особеността на този
тип компресори е, че първото и второто стъпало са
разположени от едната страна на буталото, така че
засмукването и нагнетяването се извършва в двете
стъпала едновременно. Охладителят изпълнява и функцията на ресивер, приемащ газа от първото стъпало.
Чрез бутало с променлив диаметър могат да се създадат компресори с голям брой стъпала.
На фиг. 5 а, б и в са показани трите най-разпространени схеми на двустъпални бутални компресори с отделни цилиндри за всяко стъпало.

Задвижване на буталните компресори
За задвижване на буталните компресори се използват основно електродвигатели и двигатели с вътрешно горене. В редки случаи те се задвижват от парна
турбина или хидрозадвижване. Компресорите със сравнително малка мощност се оборудват с асинхронни
двигатели. При мощности от 100 до 1000 kW се използват асинхронни и синхронни машини. За задвижване на
големите опозитни компресори се използват специални
синхронни високооборотни двигатели с мощност до
6000 kW. Основно преимущество на синхронните двигатели е способността им да работят с cosϕ = 1 и да
подобряват cosϕ на мрежата, което оправдава тяхното използване, независимо от по-високата цена, трудностите при пускане и необходимостта от по-квалифицирано обслужване. При мощност на задвижването до
200 kW е целесъобразно използването на фланцови двигатели, статорът на които се закрепва посредством
фланец към корпуса на компресора, а роторът се присъединява към удължения край на коляновия вал. Такова изпълнение значително опростява конструкцията на електродвигателя и облекчава съществено монтажа. При
компресорите с голяма мощност статорът на електродвигателя се монтира на обща или на отделна от
компресора фундаментна плоча. В първия случай се използва твърд, а във втория - еластичен съединител. Ако
е необходимо, частта на съединителя към страната на
компресора се конструира и като маховик. При честота
на въртене на компресора, по-малка от тази на двигателя, връзката се осъществява чрез клиноремъчна предавка, като ремъчната шайба към двигателя може да изпълнява функцията на маховик. В момента на пускане
електродвигателят консумира ток, превишаващ няколко пъти номиналния, затова компресорът се разтоварва
например чрез свободно изпускане на газа след последното и някои от междинните стъпала към смукателната
част на първото стъпало. Асинхронните двигатели с
накъсо съединен ротор при малка мощност допускат
непосредствено включване към мрежата. За двигатели
със средна мощност се използва пускане с превключване
от звезда на триъгълник, а при двигатели с голяма мощност - пусков трансформатор или последователно включване на статорните намотки. Роторът на синхронните електродвигатели се оборудва с допълнителна пускова (асинхронна) намотка. Възбудителният ток към
ротора се включва след като той достигне честота на
въртене, близка до синхронната. В подвижните компресорни станции се използват двигатели с вътрешно горене, които могат да са отделна единица или да са конструктивно обединени с компресорната част, с общ
колянов вал.
Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.
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Изисквания към устройството, монтажа и експлоатацията на
газовите съоръжения

”

стройството, монтажът и експлоатацията на промишлени газови
инсталации се базират на нормативните изисквания, съдържащи се в Наредба за безопасна експлоатация на
преносните и разпределителните
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен
газ. Документът е приет и влиза в
сила през 2004 г.

Класификация на
газовите инсталации
Според действащата в момента
нормативна уредба, индустриалните газови инсталации следва да са
снабдени с необходимите устройства и автоматика според приложението им. Те се съобразяват с експлоатационните условия и изискванията за безопасна работа. Предназначението им е да поемат механичните, химичните и топлинните натоварвания на промишлените газови
инсталации при нормален режим на
експлоатация.
Промишлените газови инсталации
се класифицират в зависимост от
работното им налягане в комплекс
със съоръженията към тях. На основата на този критерии инсталациите се определят като:
l Системи с работно налягане до
0,01 MPa;
l Инсталации с работно налягане от
0,01 МРа до 0,2 МРа;
l Системи с работно налягане от
0,2 МРа до 0,5 МРа;
l Инсталации с работно налягане от
0,5 МРа до 1,6 МРа;
l Инсталации с работно налягане
над 1,6 МРа.

Изисквания към
газопроводите
Газопроводите също трябва да
отговарят на определени изисквания.
Например, те следва да бъдат изра-
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ботени от безшевни или електрозаварени стоманени тръби, медни
тръби, тръби от полиетилен с висока плътност, тръби от поливинилхлорид и други материали, специфицирани за природен газ при определено
налягане. Газопроводите на територията на производствените предприятия се изграждат по начин, отговарящ на изискванията за работа
с газ и с възможност да се обезгазяват, продухват и почистват.
Възможно е монтирането на надземни газопроводи върху негорими колони, опори и естакади, на височина
най-малко 0,35 m от прилежащия
терен. Разрешен е надземният монтаж и съвместно с други технически проводи върху едни и същи колони
и естакади, при спазване на нормативните изисквания за пожарна и
аварийна безопасност. Необходимо е
да се осигури възможност за монтаж
и техническо обслужване. Надземни
тръбопроводи се монтират и върху
външните стени и негорими покриви на сгради, когато газопроводите
са с налягане до 0,5 МРа. В помещенията на производствените сгради
се допускат газопроводи за налягания
над 0,5 МРа в технически обосновани случаи.

Монтаж на
газопроводите
Съществуват следните варианти
за монтиране на газопроводите в
производствените сгради: на открито, но на разстояние от стена с цел
осигуряване на удобство за монтаж
и експлоатация; в шахти и канали с
осигурена вентилация; в бетонови
подове или в подовата настилка.
Откритите газопроводи се закрепват с негорими разглобяеми съединения върху негорими конзоли или висящи конструкции, като не се допуска
неподвижно закрепване на газопроводите чрез заваряване. При монтира-

не на газопроводите в шахти и канали, конструкцията и размерите им
трябва да осигуряват възможност за
монтаж и техническо обслужване на
газопроводите, както и защита от
корозия, повреди и замърсяване. Друго изискване е шахтите и каналите
да са снабдени с естествена вентилация, когато те не са изградени от
негорими материали и не са плътно
запълнени с подходящ материал. Преминаването на газопроводите през
основи, стени и подове на сгради
следва да се реализира в защитен
кожух. Нормативният документ не
допуска газопроводите да увреждат
конструкцията на сградата, нейната пожароустойчивост, топло- и
звукоизолация. Затова възниква необходимостта пространството между защитния кожух и газопровода да
се запълва с изолиращ и устойчив на
корозия материал. А защитните кожуси трябва да са газонепроницаеми
и от устойчив на корозия материал.
Също така, документът не допуска преминаване на газопроводи през:
трансформаторни постове и помещения на електрически уредби; машинни и помпени помещения; асансьорни шахти и шахти на сметопроводи; димоотходи, комини и стени на
комини. Не е разрешено преминаването и през: вентилационни шахти
(отдушници и въздуховоди) и климатични камери; зидарията на котли и
пещи; дилатационни и други фуги на
сгради; фундаменти на машини и
съоръжения. За по-голяма сигурност
на съоръжението не се разрешава
монтаж на газопроводите към други
тръбопроводи. Не се позволява монтаж на газопровода и на места, изложени на топлинно въздействие на
горещи газове, разтопен или нагрят
метал и др. Допуска се монтиране
на газопроводи за обслужване на котли, пещи и други агрегати към строителните конструкции, при условие
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че якостта на конструкцията е проверена чрез изчисления.

Газорегулаторни пунктове
Едно от изискванията към промишлените газови инсталации е те да бъдат снабдени с газорегулаторните
пунктове (ГРП). Предназначението им е да понижават
налягането на природния газ с оглед осигуряване на безопасна експлоатация и работа на автоматичен режим.
Съществуващите ГРП с входящо налягане до 0,6 MPa
включително, изградени до влизане в сила на наредбата,
се приравняват към ГРП с входящо налягане до 0,5 MРa.
В този случай те могат да се монтират непосредствено при потребителите на газ - в затворени помещения,
покрити пространства, шахти, ниши или шкафове. Допуска се разполагане на ГРП с входящо налягане над 0,5
MPa непосредствено в производствени помещения или
в пристройки към тях в случаите, при които технологията на производството изисква подаване на газ с налягане над 0,5 MPa. Газорегулаторните пунктове се разполагат и на открити площадки, но трябва да отговарят
на изискването да са 1,5 m под нивото на прилежащия
терен. В тези случаи откъм работната страна на ГРП
се осигурява свободно пространство с широчина наймалко 1 m. При необходимост от тръби за приток на
въздух, съответно за обезвъздушаване, извеждането им
се извършва най-малко на 2 m над нивото на прилежащия
терен. Следва те да се осигуряват срещу запушване.
Нормативният документ позволява ГРП или части от
тях (кранове и филтри) да се монтират на оградени
открити площадки на територията на промишлени
предприятия, когато климатичните условия позволяват
нормалното им функциониране. Трябва да се има предвид
посоченото в чл.145 условие, а именно газорегулаторните пунктове да се монтират на разстояние от газовите съоръжения и прибори. По този начин се осигурява
защитата им от недопустимо загряване от излъчвана
топлина, от прелитащи искри и от открит пламък. А в
работното помещение, съответно в непосредствена
близост до ГРП, не се допуска монтирането на съоръжения, нямащи отношение към работата на ГРП. Не се
допуска и ГРП да преграждат входа на помещения, като
покрай тях се осигурява проход, равен най-малко на 1 m.
За газорегулаторните пунктове шкафово изпълнение,
монтирани върху негорими основи или негорими стени,
е налице важно условие. Шкафовете на ГРП и газорегулаторните табла (ГРТ) следва да се изработват от негорими или трудногорими материали, неразпространяващи горенето и с вентилационни отвори в горната и
долната им част.

Комплектоване на газорегулаторните
пунктове
Газорегулаторните пунктове се комплектуват със
следните съоръжения: ръчен спирателен вентил; филтър,
който се монтира непосредствено след ръчния спирателен вентил по начин, осигуряващ лесен достъп за почистване и предпазно-отсекателен вентил. Този вентил
се монтира пред регулатора на налягане или е конструктивно вграден в него, като за ГРП с входящо налягане до
0,01 MPa отсекателен вентил не се изисква. Сред необходимите уреди са и регулатор на налягане за автоматично понижаване и поддържане на налягането след него;
предпазно-изпускателен вентил, който се монтира след
регулатора по посока на протичането на газа. Изпуска-
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телният тръбопровод след предпазно-изпускателния вентил се оразмерява с условен диаметър над 15 mm.
Той не би следвало да е по-малък от
диаметъра на предпазно-изпускателния вентил. Изпускателният тръбопровод се отвежда в атмосферата на
безопасно място с пропускателна
способност не по-малка от 5 % от
капацитета на регулиращата линия,
в която е вграден. Не се допуска обединяване на изпускателни газопроводи с различно налягане на газа в тях,
както и изпускателен кран на страната на ниското налягане на газа за
продухване и обезгазяване на инсталацията. Изпускателният кран и
тръбопровода следва да са с вътрешен диаметър по-голям от 15 mm.

Разрешени допълнителни
устройства

БДС EN 746. Уредбите, също така,
следва да се проектират, изграждат,
комплектуват и експлоатират по
начин, осигуряващ, че съдържанието
на вредни вещества в димните газове не надвишава нормите, установени с наредбата по чл. 9, ал. 1 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Горивните уредби се оборудват с
ръчен спирателен вентил; филтър и
предпазно-отсекателни вентили. Подвеждането на газ към всяка горелка
или група горелки се извършва чрез
монтирани последователно два броя
вентили, тип А. За горелки с мощност под 120 kW се допускат използването на два вентила тип В. Вентилите биха могли да са и от тип С,
когато горелките са без вентилатори. Допустимо е защитата да е термоелектрическа - при ръчни горелки
без вентилатори. При горелки с мощност над 1200 kW, които са оборудвани с уреди за контрол на плътност,
е допустимо използването на вентили. При групи от повече горелки отсекателният вентил на всяка горелка може да се разглежда като вентил.

Нормативно е позволено и допълнително към ГРП да се монтира спирателна арматура, например байпаси
за изключване на участъци от ГРП и
газоизмервателен уред на високата
или ниската страна по налягане. Газоизмервателният уред се монтира
задължително след филтъра, като
начинът на монтаж се съобразява с
технологичните параметри на уреда.
Допуска се байпасиране на уреда с
ръчен спирателен вентил, както и
спирателен кран на изхода на ГРП.
Това е сила, когато ГРП е монтиран в
отделно помещение, захранва повече
от една горелка или е разположен на
отдалечено място от консуматора
на газ. Към ГРП могат де се монтират и байпасни линии за филтъра,
предпазно-отсекателния вентил и
регулатора. Необходимо е да бъде
спазено условието - байпасните линии
да са съоръжени със същите уреди, с
които е изградена основната линия и
втора регулираща линия, когато се
изисква 100 % резерв. Сред разрешените устройства е и байпасен кран
на предпазно-отсекателния вентил.
Кранът е необходим за осигуряване
притока на газ при въвеждането на
ГРП в експлоатация. Допуска се и
монтажът на контролно-измервателни уреди за температура и налягане;
водоотделители, прахоотделители и
сигнална инсталация, показваща изменението на налягането на газа над
допустимите граници.

При задействане на устройството за сигурност и затваряне на предпазния отсекателен вентил (аварийно изключване), е важно да се осигури единствено ръчното му отваряне. Автоматичното включване след
спад в напрежението се допуска само
при специални условия, посочени в
инструкцията за експлоатация. Самият предпазен отсекателен вентил прекратява достъпа на гориво
до горелката (горивната уредба) при
аварийни ситуации. Сред тях са: недопустимо понижаване налягането
на газа; недопустимо повишаване
налягането на газа над защитната
граница; недостиг на въздух и изгасване на пламъка. Достъпът на гориво се прекратява и при отпадане на
захранващото напрежение или на
външната енергия (например налягането на въздуха и др.); прекъсване на
топлопренасящия флуид; отказ на
инсталацията за отвеждане на димните газове и повишаване на температурата в инсталацията над допустимата.

Горивните уредби са
съобразени по БДС EN 746

Изисквания към видовете
запалителни горелки

Освен с посочения нормативен
документ, горивните уредби трябва
да са съобразени и с изискванията на

Горивните уредби са снабдени и със
запалителна горелка, работеща при
продължителен работен режим с

100

Предпазен отсекателен
вентил

отделно монтиран автоматичен
уред за контрол на пламъка. Също
така могат да бъдат оборудвани и
със запалителна горелка с изключване. Тези уреди заместват уреда за
контрол на плътността. Също така
разполагат и с регулатор за налягането на газа, в случай на необходимост от много точно регулиране на
количеството и налягането на газа.
Те се комплектуват и с уред за контрол на необходимото количество
въздух за горене, ако става въпрос за
инсталациите с вентилаторни горелки и горелки с принудително подаване на въздух. Изисква се и наличието
на уред за контрол на необходимото
количество газ за горене, с изключение на преносими газови горелки, форсункови горелки и машинни горелки с
открит пламък с максимална мощност под 70 kW и защита срещу спадане налягането на газа. Инсталациите, чиито горелки не разполагат с
вграден контрол на пламъка, се оборудват със защита срещу понижаване на налягането. При спадане на налягането, защитата трябва да
възпрепятства включването на горелката, а когато няма контрол от
страна на обслужващия персонал - да
предизвика аварийно изключване. Монтажът на защитен уред срещу понижаване на налягането се извършва по
начин, позволяващ налягането на газа
да въздейства на стабилността на
горене при всички режими на работа.
При надвишаване на зададената
стойност на налягането на газа, защитата не трябва да допуска включването или да предизвиква защитно
изключване на уреда. Единствено при
отсъствие на контрол от страна на
обслужващия персонал се осигурява
аварийно изключване. В автоматичните инсталации се вгражда запалително устройство или комбинация
от запалително устройство и запалителна горелка като съставна част
на основната горелка. При ръчно управляваните инсталации запалителното устройство може да се монтира към основната горелка така, че да
не променя положението си по отношение на запалителната горелка.
Запалителните горелки се конструират и монтират по начин, позволяващ на пилотния пламък да остане стабилен, независимо от текущия режим на работа, както и да
служи за запалване на основния
пламък. Запалителното устройство
е с мощност, позволяваща постигане на бързо, безшумно и плавно запалване.
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XYR 6000 OneWireless
Ñòàðòåð êèò íà Õàíèóåë

Íàé-äîáðîòî íà÷àëî ïî ïúòÿ êúì ïî-åôåêòèâåí è áåçîïàñåí ïðîèçâîäñòâåí ïðîöåñ å
èçïîëâàíåòî íà óíåâåðñàëíàòà, ëåñíà çà åêñïëîàòàöèÿ è åôåêòèâíà OneWireless ìðåæà íà Honeywell. OneWireless e âñåîáõâàòíà
wireless èíôðàñòðóêòóðà âêëþ÷âàùà ñåíçîðíà ìðåæà, Wi-Fi, ìîáèëíè îïåðàòîðñêè
ñòàíöèè à ñúùî òàêà è ìíîãî wireless ïðèëîæåíèÿ è âñè÷êî òîâà áàçèðàíî íà íàäåæäíà è ñèãóðíà èíäóñòðèàëíà mesh ñòðóêòóðà. Honeywells XYR 6000 OneWireless Ñòàðòåð êèò Âè îñèãóðÿâà ëåñåí ñòàðò ñ
Honeywells OneWireless ðåøåíèå.
Òîçè áàçîâ êîìëåêò âêëþ÷âà âñè÷êè íåîáõîäèìè êîìïîíåíòè (õàðäóåð è ñîôòóåð)
çà èçãðàæäàíåòî íà OneWireless ìðåæà, êîÿòî ïðåäàâà ïî áåçæè÷åí ïúò èçìåðåíèòå
îò äâà òðàíñìèòåðà Honeywell XYR 6000
ñòîéíîñòè êúì gateway èëè äðóãè êîìóíèêàöèîííè âúçëè, íàðå÷åíè MultiNodes, îñèãóðÿâàéêè ïî òîçè íà÷èí àâòîìàòèçèðàí ìîíèòîðèíã íà ïðîöåñíè ïðîìåíëèâè â îáëàñòè êúäåòî ðåøåíèÿ, áàçèðàíè íà òðàäèöèîííèòå òðàíñìèòåðè ñ êàáåëíà êîìóíèêàöèÿ ñà òâúðäå ñêúïè, òðóäíîäîñòúïíè èëè
îòíåìà ìíîãî âðåìå çà èíñòàëèðàíå. Ñòàðòåð êèò âëþ÷âà åäèí multinode/gateway, êîìóíèêèðàù ïî áåçæè÷åí ïúò ñúñ ñåíçîðè
ôîðìèðàéêè óïðàâëÿåìà, ñèãóðíà è ðåçåðâèðàíà wireless ìðåæà.
Multinode/gateway êîìóíèêèðà ñúñ ñîôòóåð Wireless Server PC áàçèðàí, êîéòî Âè
ïîçâîëÿâà äà êîíôèãóðèðàòå ìðåæàòà è äà
ÿ ñâúðæåòå ñ Âàøàòà óïðàâëÿâàùà ñèñòåìà. Multinode/gateway è âñåêè àñîöèèðàí
MultiNode, êîéòî Âèå ìîæåòå äà äîáàâèòå â ïîñëåäñòâèå ïðåäëàãà è 802.11 b/g 
wireless access point îñèãóðÿâàù âúçìîæíîñòà çà èçïîëçâàíå íà ïîäâèæíè ïðèëîæåíèÿ áàçèðàíè íà òåçè ñòàíäàðòè.
Àêî æåëàåòå äà äîáàâèòå äîïúëíèòåëíè
ñåíçîðè êúì òðàíñìèòåðèòå, âêëþ÷åíè â
òîçè íà÷àëåí êîìïëåêò, ïðîäóêòîâàòà
ãàìà XYR 6000 Âè ïðåäëàãà òðàíñìèòåðè
çà òî÷íî èçìåðâàíå íà ìàíîìåòðè÷íî, àáñîëþòíî è äèôåðåíöèàëíî íàëÿãàíå, êàêòî
è òåìïåðàòóðà è êîðîçèÿ. Ïðîäóêòîâàòà
ëèíèÿ âêëþ÷âà è èíòåðôåéñ àíàëîãîâ âõîä
ïîçâîëÿâàù Âè äà ïðåäàâàòå ïî áåçæè÷åí
ïúò ñèãíàëà íà âñÿêî óñòðîéñòâî 4-20 ìÀ.
XYR 6000 Ñòàðòåð êèò âêëþ÷âà:
l Åäèí Multinode ñúñ êîìëåêò ñòàíäàðòíè
àíòåíè

l Åäèí

XYR 6000 High Level Analog Input 4-20
mA òðàíñìèòåð
l Åäèí XYR 6000 Temperature òðàíñìèòåð
l Çàõðàíâàù ìîäóë è êàáåëè çà Multinode
l Authentication Device (PDA)
l IR Interface for PC
l Ethernet to Serial Converter
l Ñîôòóåð è íà÷àëåí ëèöåíç çà 10 òðàíñìèòåðà

Âåäíúæ âúâåäåíà â åêñïëîàòàöèÿ ãîðåñïîìåíàòàòà èíôðàñòðóêòóðà ìîæå äà
áúäå ðàçøèðÿâàíà ñïîðåä íóæäèòå êàòî
ñå äîáàâÿò íåîáõîäèìèòå çà ïúëíîòî ïîêðèòèå íà Âàøèÿò ïðîèçâîäñòâåí ïðîöåñ
MultiNodes, XYR 6000 òðàíñìèòåðè è ìîáèëíè ïðèëîæåíèÿ

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ

Çà ïî-ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî åôåêòèâíî, ñèãóðíî è áåçîïàñíî OneWireless ðåøåíèå íà Honeywell ñå îáúðíåòå êúì Âàøèÿ ëîêàëåí Honeywell ïðåäñòàâèòåë

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1528, áóë."Õðèñòîôîð Êîëóìá" 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. 02/ 40 20 965, ôàêñ, 02/ 40 20 991
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Products/Wireless/default.htm
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Âòîðè÷íà îïòèêà çà
óëè÷íî îñâåòëåíèå
çà ñâåòîäèîäè íà CREE
OPT STRADA-B-XP-TAPE

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

OPT STRADA-AXP-TAPE

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.

Ñïåöèàëíî ïðîåêòèðàíè çà Cree XP ñâåòîäèîäè;
l Íîâ øèðîêîúãúëåí äèçàéí ñ BATWING ñâåòëèííà õàðàêòåðèñòèêà.
l Âèñîêà åôåêòèâíîñò, 94% STRADA-A è 96% STRADA-B.
l Ìàòåðèàë - îïòè÷åí PMMA, óñòîé÷èâ ïðè ðàáîòà íà âèñîêè òåìïåðàòóðè.
l Ðàâíîìåðíî ðàçïðåäåëåíèå íà ñâåòëèíàòà â îïòè÷íîòî ïåòíî.
l Çàêðåïâàíå ñ âèíòîâå èëè ñ âèñîêîóñòîé÷èâà äâîéíîçàëåïÿùà
ëåïåíêà.

l

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

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

l
l
l
l
l
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Следвайте лидера!
Mitsubishi Electric създаде компактните програмируеми контролери и оттогава е водещ в тази област
в световен мащаб. След повече от 30 години, ние
разполагаме с най-големия брой инсталации в света,
повече от девет милиона. Към нашата успешна FX3
серия се присъедини иновативната FX3G, предлагаща нови възможности както за крайните потребители, така и за OEM производители.
FX3G предлага възможности от висок клас, като
управление на задвижването и работа в мрежа, дори и за приложения от малък мащаб. Интегрирането е лесно с възможности като директно управление на инвертора. За да разберете как вашето приложение може да спечели преимущество, просто
следвайте лидера.

офис
магазини

e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315
Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829
Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564
office@akhnaton.biz
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XYR 6000
OneWireless Ñòàðòåð êèò

Най-доброто начало по пътя към поефективен и безопасен производствен
процес е изполването на универсалната,
лесна за експлоатация и ефективна
OneWirelessTM мрежа на Honeywell.
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