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—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„ ¿ƒ
íàä 50 ãîäèíè îïèò è èñòîðèÿ â áúëãàðñêàòà åíåðãåòèêà
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â
Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ Ì‡ œÛÒÍÓ‚Ó-Õ‡Î‡‰˙˜ÌÓ
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ, Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 50 „Ó‰ËÌË ËÒÚÓËˇ Ë ÓÔËÚ ‚ ÒÙÂËÚÂ Ì‡
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ - ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ, ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ, ÏÂÚ‡ÎÛ„Ëˇ, ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ˆËÏÂÌÚÓ‚‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ÂÍÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ë
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. ‘ËÏ‡Ú‡ Â Ò ÛÚ‚˙‰ÂÌË Ú‡‰ËˆËË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Â‰Ëˆ‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ‰ÂÈÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ô˙ÎÌËˇ
ˆËÍ˙Î Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÂÍÚËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË
ˆˇÎÓÒÚÂÌ ÔÓˆÂÒ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ:
ïÔÓÛ˜‚‡ÚÂÎÌË ‡·ÓÚË Ë ‡Ì‡ÎËÁË;
ï‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ë‰ÂÈÌË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ‰ÂÚ‡ÈÎÌË ‡·ÓÚÌË
ÔÓÂÍÚË;
ï‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË;
ïÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË;
ïÔÛÒÍÓ‚Ó-Ì‡Î‡‰˙˜ÌË ‡·ÓÚË Ë
‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ;
ïÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡;
ïÒÂ‚ËÁÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ;
ïÓ·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î;
ïÌ‡Û˜ÌÓ-ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍ‡ Ë ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Ò‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ 11 ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÎÓÌ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ 7-ÚÂ Ì‡È-„ÓÎÂÏË Ó·Î‡ÒÚÌË „‡‰‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, Ó·ı‚‡˘‡ÈÍË ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡. “Â ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Â‰Ëˆ‡
ÔÓÂÍÚË ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ:
ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ;
»œ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ; ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ;
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. œÓÂÍÚËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Ó·ı‚‡˘‡Ú Í‡ÍÚÓ
ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ú‡-

Í‡ Ë Â‰Ëˆ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË Ó·ÂÍÚË, ‚ ÍÓËÚÓ "—Ú‡Ú »ÊÂÌÂËÌ„"
¿ƒ ‚ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚË‚ÌÓ Ì‡Î‡„‡ Ò‚ÓËÚÂ
ÔÓÁËˆËË.
‘ËÏ‡Ú‡ ÒË Ô‡ÚÌË‡ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÎË‰ÂË Ì‡ Ô‡Á‡‡, Í‡ÚÓ ABB, Alstom, Areva,
BTG, Emerson, General Electric,
Metso Automation, Siemens,
Schenk, Schneider Electric,
Yokogawa, TAISEI Corporation
Japan Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë. —˙‚ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇÚ
ÒÚÂÏÂÊ Í˙Ï ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ,
‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
ÔÂ‚˙˘‡Ú "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ‚ ÊÂÎ‡Ì Ë ÒË„ÛÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó - ‚˜Â‡, ‰ÌÂÒ Ë ÛÚÂ. œ‡ÚÌ¸Ó, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË Ò‚Óˇ
˙ÒÚ Ë ÔÂÁ 2009 „. Ò Â‰Ëˆ‡ ÌÓ‚Ë
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ‰‡
‰ÓÍ‡ÊÂ ·ÂÁÒÔÓÌËˇ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï Ë Ú‡‰ËˆËËÚÂ Í‡ÚÓ ÎË‰Â
‚ Ò‚Óˇ ÒÂÍÚÓ.
≈ÍËÔ˙Ú Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰‰‡‚‡ Ì‡ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂÚÓ Á‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Â¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‚‡, Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ÏÓ
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ ‰‡‰ÂÌ ÔÓÂÍÚ, ÓÚ˜ËÚ‡ÈÍË ÓÒ˙ÁÌ‡Ú‡Ú‡
Ë‰Âˇ, ˜Â Ò‡ÏÓ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó
‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌË
ÂÁÛÎÚ‡ÚË.
»ÏÂÌÌÓ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ ÙËÏ‡Ú‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â Â‡ÎËÁË‡Î‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ÔÓ Â‰Ëˆ‡
ÍÎ˛˜Ó‚Ë ÔÓÂÍÚË, Í‡ÚÓ: —ÓÙËÈÒÍË ÃÂÚÓÔÓÎËÚÂÌ, œ¿¬≈÷ "◊‡Ë‡", “≈÷ "Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ", “≈÷
"¡Ó·Ó‚ ƒÓÎ", Ã " ÂÏËÍÓ‚ˆË",
ˇÁÓ‚ËÌ‡ ÒÚÂÌ‡ "÷‡ÌÍÓ‚ Í‡Ï˙Í",
ÀÛÍŒÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ ¡Û„‡Ò, “≈÷
"–ÛÒÂ", Ã "—ÚÓÏ‡Ì‡ œÂÌËÍ",
¿≈÷ " ÓÁÎÓ‰ÛÈ", ¬≈÷ "¡‡Ú‡Í",
¬≈÷ "œÂ˘Â‡" Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.
—Â‰ ÔËÓËÚÂÚËÚÂ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Â ‡ÍÚË‚ÌÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Á‡‰ „‡-

www.starteng.com

ÌËˆ‡. —Â‰ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 70 Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓÂÍÚ‡ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ, Ì‡‰ 20 ÓÚ Úˇı Ò‡ ËÁ‚˙Ì ¡˙Î„‡Ëˇ, Í‡ÚÓ ÔË Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ ËÏ ÂÍËÔËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡
ÒË Ô‡ÚÌË‡Ú Ò ‚Ó‰Â˘Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË. »ÏÂÚÓ Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÒÂ Â
ÔÂ‚˙Ì‡ÎÓ ‚ ÂÚ‡ÎÓÌ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ë Ò
Ô‡‚Ó ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ ÒÂ‰ ÎË‰ÂËÚÂ
Ì‡ Ô‡Á‡‡. —‡ÏÓ Á‡ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ
2 „Ó‰ËÌË ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ·ÂÎÂÊË
‰‚ÓÂÌ ˙ÒÚ ‚ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÒË, ‡
ÔÓ„ÌÓÁËÚÂ Á‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË Ò‡ Ó˘Â ÔÓ-Ó·Ì‡‰ÂÊ‰‡‚‡˘Ë.
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â
ÓÚÓËÁË‡ÌÓ ‰‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÎËˆÂÌÁË, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ ÓÚ: ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡; ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Á‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ-ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚÓÂÊËÚÂ;
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ „ËÊË - √Î‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ÔÓ Óı‡Ì‡ Ì‡ ÚÛ‰‡; ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ. ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ISO 9001:2000,
‡ Á‡ Ò‚ÓËÚÂ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÂÙÂÂÌˆËË Ë
ÔÂÔÓ˙ÍË ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ: ¡˙Î„‡ÒÍ‡ —ÚÓËÚÂÎÌ‡ ‡Ï‡‡, Ã " ÂÏËÍÓ‚ˆË", Õ≈ ≈¿ƒ, "“ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ —ÓÙËˇ" ≈¿ƒ, ABB, EWI Ltd,
General Electric, Harza L.P,
Marubeni Corporation, Siemens,
VA Tech WABAG.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ËÏÂÌÒ ¡˙Î„‡Ëˇ - ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ Ô˙ÚÛ‚‡˘‡ ËÁÎÓÊ·‡
За втора поредна година Направление Индустрия на Сименс България
организира демонстрационно автошоу под мотото „Everything so easy.
With low-voltage switching technology by Siemens...“. Събитието се проведе
от 2 до 13 февруари т.г. в градовете Пловдив, Стара Загора, Бургас, Русе,
Варна и Козлодуй. Домакини на пътуващата изложба в различните градове
бяха търговските бази на Филкаб, Кабелкомерс и Ел Контрол, Техническият
университет във Варна, Топлофикация Русе и АЕЦ Козлодуй. Специално
оборудваният в Германия рекламен камион демонстрира пред
специалистите от страната обновени версии на продуктите от гамите
Sirius и Sentron - най-новите решения на Siemens в областта на
нисковолтовата апаратура, основна част от трите водещи концепции за
автоматизация на компанията - TIA, TIP и Safety Integrated.

Struers ÓÚÍË ÍÎÓÌ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Отскоро на българския пазар оперира фирма Щруерс, клон България,
съобщи за сп. Инженеринг ревю Христо Иванов, национален мениджър
продажби във фирмата. „Компанията-майка Struers е с централен офис в
Германия. Основана е през 1875 г. От 1943 г. e специализирана в
производство на апаратура и консумативи за материалографията.
Занимава се и производството на твърдомерни системи и софтуер за
анализ на изображения“, заяви г-н Иванов. Продуктите на немската
компания са предназначени за автомобилната, космическа и самолетна
индустрия, електрониката, за стоманопроизводствени компании, леярни,
металопреработваща индустрия и други сектори. „Надяваме се
компанията да се утвърди на българския пазар като партньор на фирми
с различна дейност в областта на материалографията, твърдомерните
изследвания и анализа на изображение. За целта ще предоставим на
клиентите ни от страната оптимални решения, висококачествено
обслужване и периодични обучения“, допълни г-н Иванов.

¿ÏÚÂÒÚ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Autotronik
Отскоро Амтест е оторизиран дистрибутор за България на немската
компания Autotronik, съобщи за сп. Инженеринг ревю Яков Волев, управител
на фирмата. "Autotronik е водещ производител на монтажни автомати,
принтери и пещи за повърхностен монтаж на печатни платки с ниска и
средна производителност. Досега изделията й не са предлагани на
българския пазар. Сред основните групи клиенти на изделията,
производство на партньорската ни фирма, са всички малки и средни фирми,
които монтират печатни платки", заяви управителят на Амтест.
"Предлаганите от Autotronik изделия са с високо качество, надеждност,
гъвкавост и атрактивни цени. Всички типове фидери за монтажните
автомати имат вграден модул с памет, позволяваща запис и съхранение
на информация за елементите (тип, стойност, количество и др.)", допълни
г-н Волев. Фирма Амтест е позната на читателите на сп. Инженеринг
ревю като дългогодишен дистрибутор на оборудване и материали за
монтаж, почистване и лакиране на платки – от производство на
прототипи и ремонт до високоскоростни автоматични линии.
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–ËÌ„ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Ò ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
Наскоро фирма Ринг Инженеринг се премести в нов офис, намиращ се
на улица „Царево“ в Пловдив, съобщи за сп. Инженеринг ревю Румен Димов,
управител на фирмата. „По-голямото пространство, което предлага
новият офис, ни позволява да разширим производството и екипа ни“, заяви
в допълнение г-н Димов. Ринг Инженеринг е позната на читателите ни
като производител на средства за автоматизация, програмируеми
контролери и термоконтролери за матрици с топли плочи, AC/DC
преобразуватели с висок КПД, зарядни устройства. Фирмата е и доставчик
на лабораторни устройства за тест на акумулаторни батерии на водещи
компании като Daimler, Porsche, Varta, MOLL и други.

Œ‚Â„‡Á ˘Â ÔÛÒÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÌÓ‚‡ ÏÂÊ‡
Овергаз ще пусне в експлоатация газоразпределителна мрежа и
съоръжения на стойност 30 млн. лева през настоящата година, съобщиха
от компанията. „Така 50 000 нови потребители ще имат възможност
да използват природен газ. Разпределителните мрежи се изграждат
винаги пръстеновидно – това позволява в случай на авария "пострадалата" отсечка да се изключи, а останалите абонати по трасето да
продължават да получават синьо гориво. Съоръженията, на базата на
които ще се изгради мрежата, са регулатори за газ, автоматични
газоразпределителни станции, разходомери и др. Налягането в тръбите
е между 4 и 10 бара, а самите те ще са разположени на около един
метър под земята“, допълниха от Овергаз. Общата инвестиция на
Овергаз в градските му дружества до момента е за над 300 млн. лева,
допълниха от дружеството.

“ÂıÌÓ ÓÏ

Ó ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на месец март т.г. фирма ТехноКом Ко оперира в нов, поголям офис на бул. „Васил Левски“ в град Пловдив. „Преместването ни в
най-старата индустриална зона на Пловдив бе продиктувано както от
желанието да бъдем по-близо до клиентите ни, така и от възможността
да разполагаме с по-голяма складова и изложбена площ и с лесен
транспортен достъп“, заяви Димитър Шейтанов, управител на фирмата.
Наред с новия офис, специализираната в търговията с пневматични и
електроелементи за автоматизация фирма планира да разнообрази и
увеличи номенклатурата си до края на годината, като добави два нови
раздела към дейността си – вакуум техника и индустриална арматура.
„Сред основните ни приоритети е предлагането на качествени
продукти и цялостни технически решения на разумни цени, доставени
бързо до клиента, с компетентна техническа помощ при избора и
поддръжката им. Стараем се да бъдем максимално близо до нашите
партньори да съкратим времето, в което можем да реагираме на възникнал
проблем, ситуация или запитване. Наши основни клиенти са компании,
произвеждащи и поддържащи машини за леката и хранително-вкусовата
промишленост, както и инженерингови фирми, работещи в областта на
енергетиката и химическата промишленост“, допълни г-н Шейтанов.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂÎÂ“ÂÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ IP ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂ
В рамките на тазгодишното издание на изложението за охрана и
охранителна техника „Секюрити“ фирма ТелеТек бе домакин на
презентация за продукти и решения в сферата на IP видеонаблюдението
от тайванската фирма ACTi Corporation. На събитието, открито от
Анелия Стоянова - изпълнителен директор на фирмата, присъстваха
многобройни специалисти от охранителния бранш. Специален гостлектор на събитието бе Тинг Чанг - регионален търговски представител
за Балканите в ACTi Corporation.
„Основна тенденция на видео пазара е увеличаване дела на IP
базираните системи спрямо аналоговите. Очаква се в период от три до
пет години IP системите да изместят напълно аналоговите камери. Сред
причините за това са безспорните им предимства, сред които гъвкавото
надграждане на системите, лесната и по-икономична инсталация,
висококачественото изображение в реално време и възможностите за
управление от всяка точка на света“, заяви г-н Чанг. Лекторът представи
тенденциите в сферата на IP видеонаблюдението и се спря по-детайлно
на конкретни решения с марката ACTi в областта. Сред презентираните
нови продукти бяха мегапикселовите камери H.264 High-end Megapixel
Camera за вътрешен монтаж; ТCM-4301. Сред другите продукти,
представени на презентацията, бяха камерите за външен монтаж ACM8511, предназначени за наблюдение на производствени сгради, складове,
училища, търговски площи и други.

≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë »‘ƒ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‰ÓÏ‡ÍËÌË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
На 19 февруари т.г. в рамките на изложението „Транспорт и
логистика“ ЕСД България и ИФД Инженеринг организираха презентация
на тема „Хардуерни и софтуерни решения за логистика, спедиция,
складово стопанство и производство“. Представени бяха най-новите
софтуерни решения на ИФД Инженеринг, дъщерна фирма на германската
софтуерна компания IFD. „Дейността на ИФД Инженеринг се простира
от консултации и проектиране на логистични системи до разработване
на софтуер за тях. Продуктите обхващат ERP решения за търговия и
производство, системи за управление на складове, мобилни приложения
за PDA и hand-held терминали, както и Business Intelligence решения“,
коментират от ЕСД България.
По време на семинара бяха представени и най-новите продукти за
автоматизация на складово стопанство и логистика, базирани на баркод сканиращите устройства на DATALOGIC. Като Quality Partner на
DATALOGIC за страната ни ЕСД България предлага пълната продуктова
гама на компанията - различни сканиращи устройства с приложение в
складовата автоматизация, логистиката, мобилната търговия на едро
и дребно, фармацията, хранително-вкусовата промишленост и др.

18

март 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2009

19

Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ËÏÂÌÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë

»œ Ë ¿ Â¯ÂÌËˇ
Съвместно с автошоуто, представящо най-новите тенденции в
нисковолтовата апаратура на концерна Siemens, от българския офис на
компанията отново бяха домакини и на друго пътуващо изложение,
насочено тематично към контролно-измервателна и анализираща
техника. Събитието бе организирано под надслова „Process Instrumentation
and Analytics“. Инициативата, предназначена за българските специалисти
от КИП и А бранша в страната, бе реализирана в периода от 9 до 20
февруари т.г.
Демонстрационният камион посети градовете Русе, Варна, Козлодуй,
Враца, София, Плевен, Велико Търново и Казанлък, като домакини на
пътуващата изложба по места бяха индустриални предприятия,
топлофикационни и множество ВиК дружества.
„Автошоуто премина успешно във всички градове на страната и се
радваше на сериозен интерес от страна на специалистите в бранша.
Siemens, като един от световните лидери в областта на
индустриалната автоматизация, винаги се стреми да бъде в близост до
клиентите си. Провеждането на тази инициатива е още едно
доказателство за това“, коментира инж. Никола Петков, мениджър
Сензори и комуникация в Сименс България.

œËÒÚ‡ ŒÈÎ ÒÚ‡ÚË‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ AdBlue
На 13 февруари т.г. в завода на Приста Ойл в гр. Русе официално бе
пусната в експлоатация линия за производство на добавката AdBluе. На
откриването присъстваха Пламен Бобоков, председател на УС на Приста
Ойл, Чавдар Георгиев, зам.-министър на Министерството на околната
среда и водите, партньори на дружеството, общественици, граждани и
журналисти.
„Новооткритата инсталация е уникална за региона на България.
Произвежданата добавка AdBlue е необходима за осъществяване на
технологията SCR (селективна каталитична редукция), която напълно
отговаря на европейските директиви, насочени към намаляване на
емисиите на вредни вещества в изгорелите газове на автомобилния
транспорт. Добавката неутрализира азотните оксиди (NOx) в отделяните
газове от дизеловите товарни автомобили и автобуси и ги превръща в
неутрален азот. Той е естествена съставка на въздуха и водата.
Катализаторът, в комбинация с редуциращия агент AdBlue, позволява
осъществяването на селективната каталитична редукция“, заявиха от
Приста Ойл. „Новото производство се характеризира с безупречната
чистотa на компонентите, съоръженията и производствената среда. За
първи път Приста Ойл ще пусне в експлоатация и специална разработка
на холандския гигант GreenChem, чийто ексклузивен представител за
българския пазар е. Тя включва интелигенти системи Green Star за
обслужване на клиенти“, допълниха от компанията.
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œÓ‚Â‰Â ÒÂ Ô˙‚ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ MachTech Expo
От 18 до 21 февруари т.г. в Интер Експо Център – София се проведе
първата международна машиностроителна изложба MachTech Expo,
организирана от Агенция Булгарреклама и Българската браншова камара
- Машиностроене. На площ от 2500 м2 се представиха над 90 изложители
от България, Германия, Италия, Турция, Япония, Холандия, Швеция,
Финландия, Корея, Китай, САЩ и други държави. Участници в изложението
бяха предимно производители, доставчици и вносители на металорежещи
и металообработващи машини и инструменти; хидравлични и други
окомплектоващи изделия за машиностроенето; заваръчна техника и
лазерни системи.
„Водещи фирми демонстрираха металорежещи машини с цифрово
програмно управление, металообработващи центри, изтеглящоформировъчни стругове, пресавтомати за прахова металургия, заваръчни
машини, вентилационна техника и други. Специализираната публика
имаше възможност да види и богата гама хидравлични елементи –
хидростатични задвижвания, цилиндри, различни видове вентили и клапи
за индустриални машини, пневматични системи и комплексни решения
в областта на хидро- и пневмоелектрозадвижванията и други“, заявиха
от Булгарреклама.

»ÁÎÂÁÂ ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ˙Ú "ÃÂÚÓÎÓ„Ëˇ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡"
Наскоро излезе от печат том 1-ви на първия български справочник
„Метрология и измервателна техника“, съобщи за сп. Инженеринг ревю
проф. д.т.н. Христо Радев от ТУ-София. Справочникът е разделен в три
тома с общ обем над 1800 страници под общата редакция на проф. Радев.
В първата част на изданието се съдържат четири глави, в които се
разглеждат теоретичните основи на метрологията, основите на
измервателната техника, единството на измерванията, както и въпроси,
касаещи метрологичното осигуряване на качеството. „Отразени са
съвременните подходи към измерването в съответствие с последното,
3-то издание, на Международния речник по метрология (VIM3) от 2007 г.,
както и съвременната национална и международна нормативна база,
свързана с осигуряване на единството на измерването. Особено внимание
е отделено на оценяването на точността и обработката на данните при
измерването, както и на метрологичните дейности, свързани с
осигуряване на проследимост на измерването“, коментира проф. Радев.
Справочникът е предназначен за широк кръг читатели и по-специално за
специалисти от различни сфери на промишлеността и икономиката,
работещи в областта на измерванията, изпитванията и осигуряването
на качеството на продукцията, студенти от бакалавърския и
магистърския курс на специалностите във ВУЗ, специалисти от
държавните институции, свързани с метрологията и други. Втори и трети
том на справочника се очаква да бъдат отпечатани до май 2009 г.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓÚÓ Ë
ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓÚÓ
‚ ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ
ÓˆÂÌÍË
Абсолютното и относителното не са нови понятия - нито за
философията, нито за математиката, нито за физиката. И днес,
както и преди столетия, субективизмът е неразделна част от професионалните отношения. Казвам
това като прелюдия към твърдението на мой познат проектант,
който с нетърпящ възражение тон
обяснява, че оценява абсолютно професионалните качества – подготовка, творчески размах, отношение към работата (а и
към себе си) на всеки, според вида, формата и съдържанието на работата му. Звучи логично, дори абсолютно вярно. Нали всеки инженер - конструктор или проектант, слага
не само подписа си върху техническата документация, а
изразява и себе си - в изпълнявания проект. С неизбежните
компромиси, налагани от възложителя, разбира се. Но, нека
не се спираме на утопии като абсолютна свобода или абсолютно щастие, например.
Макар и абсолютна за всеки поотделно, оценката на
дадена работа като цяло е относителна. Когато през
1887 г. в Париж се разгарят бурни дебати около строителството на Айфеловата кула, Мопасан я определя като:
„Висока и мършава пирамида от железни стълби с по-скоро тромав и гигантски скелет. Основата й сякаш е направена, за да носи ужасен паметник на Циклоп, проточвайки се в смешен и тънък профил на заводски комин“.
След грандиозния успех на проекта, обаче, Мопасан размислил и смекчил тона си. Друг прелюбопитен исторически факт около символа на Париж е заблудата, която
крие името му. И децата знаят, че тя е наречена на създателя си – френският инженер и бизнесмен Густав Айфел.
В действителност, и идеята, и реализацията й са дело на
двамата главни инженери на фирмата на мосю Айфел –
Емил Нугие и Морис Коешлин. И за да бъде относителността пълна, между гръмките имена и дати, начертали
историята й, мимоходом се споменава, че стотиците
хиляди ферми от конструкцията на кулата са изчислени
от стажантка на инж. Айфел. Просто за сведение, металните части в конструкцията на съоръжението са
18 000, а крепежните елементи (нитове) - 2 500 000.
Представете си колко трудоемка е била работата по
пресмятането на фермите във време, в което не е имало
не само компютри, но и калкулатори. А и колко неблагодарна. Дори името на мошеника, препродал два пъти Айфеловата кула за скрап, е много по-известно.
За относителното и абсолютното, в нашите – инженерните среди, могат да се кажат още много неща. Хубаво е да не забравяме, че абсолютните оценки на практика
винаги са относителни.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
24
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œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ Û Ì‡Ò
Защо пазарът на биогорива не работи въпреки изричните законови разпоредби?
В съвсем близкото минало инвестицията в рафинерия за биодизел у нас бе считана от мнозина за златна
възможност. Изградени бяха не една и две производствени мощности, заговори се за инвестиционен интерес
към по-значими като мащаби проекти, финансирани от
българския и чуждестранния бизнес. Дойде очакваната
2008 г., от началото на която, според българското законодателство, смесването на минералните горива и
биогоривата, предназначени за транспорта, стана задължително. И отмина, без дори да се направи опит за
имитация, че се спазват законовите разпоредби.
В поредица от статии, публикувани през миналата
година на страниците на Инженеринг ревю, потърсихме
корените на проблема във всички засегнати страни. От
името на държавата коментираха представители на Ми-

нистерството на икономиката и енергетиката. Гледната точка на производителите бе представена от Националната асоциация по биогорива и възобновяеми енергийни източници. От страна на производителите и
търговците на минерални горива се изказаха от Българска петролна и газова асоциация. Всеки от тях - със своите логични аргументи и икономически интереси.
За коментар по темата в настоящия брой се обърнахме към Зърнени Храни България АД. Рафинерията на компанията е една от най-големите в страната и единствената, която декларира, че работи в настоящия
момент. Повече информация за внедрената в завода за
биодизел в Провадия резервирана автоматизирана система с разпределена интелигентност бихте могли да
намерите в следващия брой на списанието.

Œ˜‡Í‚‡Ï Ô‡Á‡˙Ú Ì‡ ·ËÓ„ÓË‚‡ ‰‡ Á‡‡·ÓÚË ÔÂÁ 2010 „.
Георги Костов, изпълнителен директор на Зърнени Храни България АД
Г-н Костов, нека започнем с
това, че законовата рамка
стимулира производителите,
а не потребителите на биогорива.
Да. Биодизелът е създаден като
алтернативно гориво от селскостопански култури. Произвежда се от ес-
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тествено възобновяеми източници,
у нас това са маслодайните култури. Производството на биодизел би
следвало да стимулира селското
стопанство в България, тъй като
интересът на фермерите е в отглеждането на суровина за производството му.

Производството на биодизел
не задълбочава ли проблемите, свързани с изхранване на
населението?
Проблемът с изхранването не е
проблем на биогоривата. Производството им е алтернатива в сектора, базирана на употребата на тех-
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нически култури, каквато е рапицата. Без него селскостопанските производители биха имали доста помалки възможности за реализация.
Това е бизнес, който регулира сектора.
От друга страна, съществуват
определени правила при отглеждането на земеделските култури. Като
сеитбооборотът, например.
А в момента виждаме какви са
последствията от една добра година. И житото, и царевицата все още
са в България. В лоши за земеделието години има дефицит, т.е. търсене, а следователно и ликвидност. В
този аспект, биодизелът не само че
не пречи на изхранването на населението, но и стимулира развитието
на селското стопанство в България.
Всяка монета има две страни!
Производството на биодизел не
би могло да се разглежда само като
бизнес, застрашаващ изхранването
на населението. Тук следва да се направи диференциация между биогоривата, произвеждани от дървесна
маса, и тези, които са на основата
на възобновяеми и технически култури. Също така в България двадесет и
пет процента от земеделските земи
не са обработваеми. Ако те се засеят, ако се постигнат европейските
добиви и съществува дефицит, бихме могли да кажем, че са налице морални задължения към изхранването
на населението. Всяка държава би
следвало да се интересува основно
от собствените си интереси, да се
грижи за добруването на собственото си население. В частност, в Бълга-

Георги Костов, изпълнителен директор на Зърнени Храни България АД

рия има свръхпроизводство на маслодайни култури. В добрите години
у нас се произвеждат 1 млн. тона
маслодайни култури, а се потребяват едва около 400 хил. тона.
Останалите 600 хил. тона изнасят ли се?
Да, изнасят се като семена в трети държави. Какво ни пречи да ги
преработим? Основният въпрос за
нас е има ли работещ пазар на биодизел в България? Държавата е тази,
която създава предпоставки за съществуването и развитието на определени пазари. Нека направим анало-

гия с пазара на американски автомобили. Никой не знае дали ще има реализация за произведените милиони автомобили, но държавата инвестира
в компаниите-производители, защото това е важно за националната
икономика на САЩ. Пак ще подчертая,
че биогоривата са естествен регулатор на пазара на земеделски култури.
В години, в които има свръхпроизводство, е по-добре излишъкът да бъде
преработен, и то в продукция, имаща
бърза ликвидност. В горивата има
такава ликвидност. В крайна сметка,
това би било добре за всички участ-
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ници в процеса.
В някои държави този пазар
работи.
Редица държави, например САЩ,
създадоха много по-големи протекции
върху пазара на биогорива. Разработиха програми за субсидиране, донорства и т. н. Всичко това оказа много
силен натиск върху европейския пазар.
И самата идея се изкриви. А тя е биогоривата да бъдат стимул за селското стопанство и да осигуряват енергийна независимост. В крайна сметка се оказа, че минералните горива се
смесват с биогорива, които не са
произведени в Европа. И се стигна до
основния въпрос, който ще се разглежда тази година, а именно мандатиране на суровините, от които ще се
произвеждат биогоривата.
Това не е ли връщане към
първоначалната идея?
Да. Затова се обсъжда въвеждане
на задължителен европейски произход на суровините за производство
на биодизел. Например, ако задължителното смесване е пет процента,
то дори внесените тонове биодизел
да са милиони, това няма да се смята за изпълнение на мандата на
съответния дистрибутор на горива.
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Очакваме през март, април т.г. промените да се обсъдят и приемат
както на европейско ниво, така и от
нашето законодателство. Като се
надяваме през следващата година
пазарът да заработи. И най-важното
– смесването вече да е задължително, а не препоръчително за държавите-членки на Европейския съюз.
Според нашето законодателство смесването е задължително.
Задължително е, но тъй като за
ЕС смесването е препоръчително,
ние не бихме могли да настояваме за
европейски санкции. Държавата не
изпълнява контролните си функции.
Разликата между нас и другите централно и източноевропейски държави е, че у нас има един монополист
на пазара на минерални горива, който трябва да преразпредели 5% от
оборота си, ако смесва минералните
горива с биогоривата. Според мен,
това е еманацията на проблема. Той
би могъл да бъде завоалиран в много
и най-различни обяснения, но истината е, че в момента няма воля законовата рамка да се изпълнява.
Все пак има ли потенциал
този пазар?

Производството на биодизел е
нормална икономическа дейност. Ако
на нас ни е изгодно да продаваме
масла, няма да произвеждаме биодизел. Налице са излишъци от земеделското производство. Дали те ще
бъдат изнесени от България или ще
бъдат преработени тук е въпрос на
държавна политика. Ние не искаме да
преработваме храни, а технически
култури. Миналата година бяха произведени около 200 хил. тона рапица. Ако това количество бе преработено в биодизел, България щеше да
изпълни квотата си.
И последно, работи ли рафинерията в Провадия, г-н Костов?
Да, изцяло за износ. Заводът в
Провадия е интегрирана система.
Инсталацията за биодизел е просто
един от начините за реализация на
селскостопанската продукция. През
настоящата и следващата година
продължаваме с инвестициите си в
реновиране на мощностите ни за
екстракция и мачкане, които формират първичната преработка на семената в т.нар. сурово олио. Всичко
останало - цехове за олио, майонеза,
биодизел, вече е изградено.

март 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2009

31

·ËÁÌÂÒ

—ÓÙ‡Ï‡ ÓÚÍË ÏÓ‰ÂÂÌ
ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÌ ˆÂÌÚ˙
Внедрена е напълно автоматизирана система за съхранение и управление
на продажбите на фармацевтични продукти

Õ

аскоро Софарма откри модерен
логистичен лекарствен център в столицата. На откриването присъстваха
д-р Евгений Желев - министър на здравеопазването, Огнян Донев - изпълнителен директор на Софарма, Клаус
Фабиан - посланик на Австрия, Михаел Гайер - посланик на Германия, Митко Василев - председател на Германобългарската индустриално-търговска
камара, Евгени Иванов - изпълнителен
директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България /КРИБ/, и много бизнес партньори на компанията.

Инвестицията е в размер
на 10 млн. евро
Фармацевтичният център е раз-
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положен
на
площ от 10 000
кв. м., оборудван е с 2400 палетоместа и
17 рампи за камиони и лекотоварни автомобили. Сградата
е разделена функционално на четири зони: високостелажен палетен склад, зона за
автоматично комплектоване на
поръчки, приемно-експедиционна и
административно-битова зони. В
проекта са инвестирани над 10 милиона евро и е планирано разкриването на 25 нови работни места.
„Това е вторият изцяло новопост-

роен логистичен склад на Софарма.
Проектът е съвместна разработка
на „Проконсулт и австрийската
фирма за доставка на автоматизирани логистични системи KNAPP.
Изпълнител е софийската фирма
„Телекомплект“, информират от Софарма.
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За "Софарма" АД
"Софарма" е най-голямата българска фармацевтична компания, която притежава 12 завода в България и три в чужбина – Русия, Украйна и Сърбия. Медикаментите на компанията се продават в 32 страни по света. "Софарма" е производител на ампули и на медикаменти от почти всички фармакотерапевтични
групи, сред които: лекарства при сърдечно-съдови, гастроентерологични, психоневрологични, алергични, дерматологични и др. заболявания. Компанията е
известна и като производител на добре известното на всички лекарство
"Аналгин". Притежава 60 патента и 2683 регистрации на търговски марки.

Интегрирана е система
за билдинг мениджмънт
„За първи път в България в склад
на фирма от фармацевтичната индустрия комплектоването на
поръчките за крайни клиенти се извършва роботизирано, като човешкото участие е сведено само до управление и контрол на процесите.
При проектирането и строителството на сградата са използвани
модерни технологии и материали.
Сградата е изцяло климатизирана,
снабдена е с автоматична пожарогасителна инсталация. Управлението
на всички сградни инсталации се осъществява с интегрирана система за
билдинг мениджмънт. Лекарственият център е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата
като склад за търговия на едро с
лекарства и отговаря на всички на-
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ционални и европейски изисквания за
Добра дистрибуторска практика“,
заявиха за списание Инженеринг ревю
от пресцентъра на компанията.

Система за съхранение и
управление на
продажбите
„Новият логистичен център на
„Софарма“ в София разполага с уникална за Югоизточна Европа система за съхранение и управление на
продажбите, разработена от австрийската компания KNAPP. Тя представлява напълно автоматизирана
система, която разпределя постъпилите в центъра медикаменти по 1
440 канала и след това групира в
индивидуални контейнери поръчаните от клиентите лекарства. Скоростта, с която се движат клиентските контейнери през каналите за

продукти, е 6 метра в секунда. Системата обработва едновременно
300 клиентски контейнера в минута,
което увеличава 7 пъти досегашната ефективност на работа. Системата дава възможност да се обработят 30 000 реда заявки на клиенти
на ден, като над 85% от тях се изпълняват напълно автоматизирано“,
допълват от Софарма.
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ÕÓ‚Ë Ô˙ÚÌË˜ÂÒÍË ÚÂÏËÌ‡ÎË
Ì‡ ÎÂÚË˘‡Ú‡ ‚˙‚ ¬‡Ì‡ Ë ¡Û„‡Ò
Инвестиционната програма на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт
надхвърля 70 млн. евро

‘

рапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт планира да инвестира около 72 млн. евро в изграждането на
нови пътнически терминали на летищата във Варна и Бургас, съобщиха
от компанията. Очаква се работата
по строителството на терминалите да започне през настоящата година и да приключи през 2011 г.

Модулни терминали във
Варна и Бургас
Сградите на летищата в Бургас и
Варна ще бъдат изградени на т.нар.
модулен принцип. Планира се терминалите да бъдат на три нива, с обща
застроена площ над 26 000 кв. метра всеки. На първото ниво, което ще
е под земята, ще бъдат разположени
съоръжения за обработка на багаж. На
следващия етаж ще бъде зоната за
пристигане и заминаване. Предвижда
се новият терминал на Летище Бургас да разполага с 36 чек-ин гишета,
а на Летище Варна - с 24 чек-ин гишета, което съответства на разпределението на потока от пътници. На
най-горното ниво ще бъде обособена
зона за гранична проверка и зали за
заминаващи пътници. Терминалите
ще предлагат всички необходими
удобства за пътници и ползватели.
„И през настоящата година ще
продължим с подобряване на условията, които предлагат двете летища.
Досега сме инвестирали в незабавни
подобрения, свързани с увеличаване
площта за обслужване на пътниците, подобрения на съществуващата
инфраструктура, обновяване на техниката за обслужване на пътници и
въздухоплавателни средства. През
миналата година вложихме средства
в обновяване на зоните за заминаване, а през тази ще инвестираме в
подобряване на зоната за пристигане“, заявиха от Фрапорт Туин Стар
Еърпорт Мениджмънт.

Другите инвестиции в
летище Варна и Бургас
„Извън работата по новите тер-
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минали, инвестиционната програма
за тази година включва разширение
на пероните, рехабилитация на
съществуващите писти и пътеките за рулиране, както и проектиране на два нови пътя за подход, които значително ще подобрят инфраструктурата в района. За двете
летища предвиждаме и изграждането на система за непрекъснат мониторинг на шума“, информира концесионерът.
Поради факта, че строителството на новия пътнически терминал в
Бургас налага разрушаване на голяма
част от съществуващите постройки, част от администрацията ще
бъде преместена в нова сграда, която в рамките на тази година трябва да бъде пусната в експлоатация“,
коментират инвеститорите.

Нови
електроразпределителни
и ВиК системи
„Продължаваме и реконструкцията на електрическата система, и
изграждането на обваловки (бетонни вани) около резервоарите с гориво. Остарялото оборудване за енергийно захранване вече е подменено и
на двете летища. През настоящата

година предстои още да се изградят
главни електроразпределителни и
нови ВиК системи, да се газифицира
летище Варна и да се стартира работата по около 40 други значими
проекти,“ допълниха от Фрапорт
Туин Стар Еърпорт Мениджмънт.

Енергоефективни
технологии и системи за
сградна автоматизация
„Нашето виждане е, че всички
нови сгради и съоръжения по подразбиране следва да се проектират,
изпълняват и управляват в съответствие с добрите практики за енергийна ефективност. В тази връзка се
стремим изискванията за енергийна
ефективност да са част от техническите задания по новите проекти,
върху което работим. Имаме идея да
интегрираме и фотоволтаични инсталации във фасадите и покривите
на новите терминали, но това е
въпрос, който ще се решава в процеса на тяхното проектиране. Планираме на един бъдещ етап да изградим технически център, който да
обединява основните елементи на
отделните системи в единна система за управление на активите“, посочват от дружеството.
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œÓÎËÏÂÚ‡ — ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ECOLinÂ Ì‡ DMG
Качество на достъпна цена предлагат машините DMG ECOLine,
уверяват от Полимета С

¬

края на месец януари т.г. фирма
Полимета С с подкрепата на партньорите си - Siemens и SANDVIK
Coromant, организира Дни на отворените врати, посветени на новата
производствена гама на DeckelMaho
Gildemeister – ECOLinе. Събитието
предизвика сериозен интерес сред
машиностроителния бранш у нас.
Специални гости и участници във
форума бяха Петър Кацаров от
Siemens и Ико Розанис от SANDVIK
Coromant. Първият ден от форума се
проведе в столичния хотел SkyWay.
В рамките на втория ден, гостите
имаха възможност да посетят шоурума на Полимета С, където бяха
демонстрирани възможности на машини от серията ECOLine, включително струг СТХ 310 и вертикален
обработващ център DMC 1035 V.

За Deckel Maho
Gildemeister
„Полимета С е представител на
концерна Deckel Maho Gildemeister за
България. Представителите на машиностроителния бранш у нас познават компанията като един от водещите европейски производители на
металорежещи машини. Концернът
обединява трима от най–старите и
реномирани немски производители.
Днес машините се произвеждат в
няколко завода, намиращи се на територията на Германия, Италия,
Полша и Шанхай“, заяви при откриването на събитието инж. Георги Белчев, управител на Полимета С. „Машини, като Deckel FP4, Maho 1000,
Gildemeister AS 48, са пример за качеството на немската техника. Много от тях работят безотказно вече
25-30 години. От друга страна, модерните машини от сериите DMG
Evolution Linear, DuоBLOCK, HSC, CTX
Linear са разработени в съответствие с най-новите технологии“,
допълни той.

Новата серия DMG
ECOLine
„Вие знаете, че DMG не е евтина
марка. За първи път в историята си
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компанията пуска машини на толкова атрактивна цена. И причината не
е компромис в качеството. Новата
серия на DMG – ECOLine, е изградена
изцяло на базата на вече съществуващите модели на компанията - вертикални обработващи центри DMC
V, CNC стругове CTX и хоризонтални обработващи центри DMC H.
Използвани са същите висококачествени компоненти и стабилна конструкция. Разликите са основно в
дизайна на огражденията на машините, в използването на управления от
малко по-нисък клас, както и в помалкото допълнителни опции“, увери
г-н Белчев.
По време на форума бе обявено
също, че от тази година вертикалните центри DMC 635Veco, чието
първоначално производството стартира в заводa на DMG FAMOT – Полша и DMG Shanghai, ще се произвеждат изцяло в DeckeMaho Seebah – Германия.

Пет са машините
в ECOLine
Серията ECOLine включва пет
машини - стругова CTX 310 /CTX 510,
вертикални обработващи центри
DMC 635V/ DMC 1035V и хоризонтален обработващ център DMC 55H
Eco.
В отговор на многобройните
въпроси за цената на машините,
вкючени в серията, управителят на
Полимета С заяви: „Основна причина
за ниската цена на машините
ECOLine е големият брой произвеждани машини, което дава възможности за постигането на по-добри цени
от доставчиците и съответно понижаване цената на крайния продукт. DMG ECOLine беше представена в началото на 2008 година, кога-

то думата криза предизвикваше усмивка“. „Тя e създадена с цел да се
разшири пазарният дял на DMG сред
клиенти, които търсят достъпна
машина от по-нисък клас, както и за
такива, за които машина Deckel
Maho означава преди всичко много
висока цена. С настоящите цени за
вертикален център DMC 635V Eco и
CNC струг CTX 310 V1 машините
вече са абсолютно достъпни за този
клас потребители“, допълни той.

Подходящи са за
разнообразие от
приложения
„Машините ECOLine са предназначени както за малки фирми с 1-2
машини и единично производство,
така и за производители с голям
машинен парк и масово производство. Те са напълно приложими за
масово производство на елементи.
Вече могат да се видят в заводите
на много световни производители на
хидравлика, електроапаратура и авточасти“, заяви г-н Белчев в отговор
на въпроса за какви приложения е найудачно да се използват машините.
„Голямо предимство за малките производители е промоционалният комплект инструменти и държачи
SANDVIK, с които са оборудвани машините, както и 3D CNC управлението на Siemens ShopMill/Shopturn“,
допълни той.
„Надстройката ShopMill/Shopturn
дава възможност на оператора да
използва многото вградени цикли,
функции и 3D визуализация за лесно и
бързо създаване на програми. Това
позволява бързо усвояване на начина
на работа с машината и съкращава
времето от доставката до първия
произведен детайл“, увери Георги
Белчев.
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Õ¿—¿-ƒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ
Ì‡ MJK Automation
Семинар акцентира върху иновативни продукти на датската компания

Õ

а 5 февруари т.г. в София фирма
НАСА-Д бе домакин на презентация,
посветена на продуктите на датската компания MJK Automation. Събитието бе част от поредица семинари, организирани и във Варна, гости
на които бяха специалисти от морската столица, Бургас, Шумен, Разград и Добрич. Семинарът в София се
проведе в Националния институт по
метеорология
и
хидрология.
Присъстваха специалисти от НЕК
„Язовири и каскади“, Напоителни
системи, Изпълнителна агенция по
околната среда, Министерство на
околната среда и водите, Институт
по водни проблеми – БАН, НИМХ,
МЕИ, УАСГ, както и частни фирми.
Гост-лектор на мероприятието бе
Тихомир Фюрес, регионален търговски мениджър на MJK Automation.
Събитието бе открито от Константина Благоева, офис мениджър в
НАСА-Д,
която
приветства
присъстващите специалисти и благодари на домакините от института.
След нея - Деян Петров, съуправител
на НАСА-Д, представи накратко фирмената история и партньорствата
на фирмата. „Наш основен приоритет е предлагането на продукти с
безспорно качество от реномирани
производители. От началото на 2008
г. представляваме датската фирма
MJK Automation, която е безспорен
лидер на скандинавския пазар за измервателна техника и автоматика за
помпени и пречиствателни станции“,
подчерта инж. Петров.

За MJK Automation
„Номенклатурата на MJK
Automation включва автоматика за
измерване на нива – ултразвукови
нивомери, хидростатични нивомери,
контролери за управление на помпи;
електромагнитни разходомери и разходомери за открити канали; тестери за измерване на pH, Redox, температура и налягане, системи за измерване на мътност, твърди примеси и
кислород във водата, както и подходящ софтуер. Някои от продуктите
нямат аналог като качество на пазара“, коментира Тихомир Фюрес.
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„Предлагаме ги в повече от
50 държави по света чрез
търговско партньорство“,
допълни г-н Фюрес.
Сред представените на
мероприятието продукти
бе

Системата Chatter
„Технологията Chatter е
разработена специално за
регистриране и трансфер
на данни за нивото на питейни води,
води в канализационни системи, подпочвени води, нива на реки, канали и
други. Системата се отличава с компактни размери. Във възможностите
й е автоматичен запис на данни от
до 160 000 информационни точки,
както и изчисляване потока около
преливника. Благодарение на вградения GPRS модем, данните могат да
се прехвърлят в Microsoft SQL база
данни през Интернет“, заяви Деян
Петров. „Chatter разполага с цифрови,
аналогови и Modbus входове, така че
към нея могат да бъдат свързани
съществуващи и нови устройства за
измерване на различни нива. Системата позволява настройка и калибриране директно от компютъра, което
удължава живота на батерията“,
допълва той.

Електромагнитните
разходомери от серията
MagFlux
на MJK Automation бяха представени
от Атанас Лесичков, съуправител на
НАСА-Д. „Магнито-индуктивните
разходомери от серията са най-продаваният продукт на MJK през 2008
г. в България. Разходомерите комбинират висока точност на измерване, стабилна работа и евтина поддръжка. Устройствата са без подвижни части, които да влияят на
преминаващия поток. Настройката
им е изключително лесна, достатъчно е да се въведе местоположението и регистрационният номер на
проточната част на разходомера.
MagFlux може да визуализира графично стойностите на разхода по дата
и време за всяка точка. Чрез Modbus
протокол за връзка е възможно да се

управляват до четири разходомера
от един дисплей, който може да е на
разстояние до 1000 м от конвертора“, коментира лекторът.
Във втората част на лекционната програма присъстващите специалисти се запознаха с характеристиките на ултразвуковия нивомер
Shuttle и преобразувателя на разтворен кислород Oxix.

Ултразвуковите нивомери
MJK Shuttle
са предназначени за измерване и контрол нивото на запълване на резервоари от отводнителни инсталации,
танкове в станции за питейна вода,
резервоари и съдове в индустрията,
утаечни контейнери, отворени канали, улеи, преливници и други. „Системата може да измерва както в малки обхвати от 0 до 10 м, така и в
по-големи - от 0 до 24 м. Благодарение на високата си функционалност,
тя осъществява надеждно измерване на ниво в турбулентни води, в
течности, съдържащи твърди примеси, и леко запенени води“, заяви г-н
Петров.
Най-новото изделие на MJK
Automation

преобразувателят за
разтворен кислород
бе представено от г-н Лесичков. „Oxix
е уникална система за измерване на
разтворен кислород. Работата й се
базира на т.нар. оптична флуоресценция. Oxix е снабден с оптичен сензор
и комуникира с високотехнологичен
електронен конвертор. Също така
използва Modbus комуникация за
връзка с контролер“, заяви г-н Лесичков.
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≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ SCAME
Õ

а 16 февруари т.г. в парк хотел
Витоша в София и на 17 февруари –
в хотел Аква в Бургас, се проведе презентация, посветена на новите продукти на италианския производител
на компоненти и системи за електрически инсталации - SCAME PARRE.
Презентацията бе организирана от
българския партньор на компанията
– фирма Ехнатон. „Партньорството
ни със SCAME е добра възможност
за постигане на европейските стандарти в областта на електрооборудването“, заявиха организаторите
при откриването на семинара. Специални гости и лектори на събитието бяха г-н Карло Кастели, търговски директор, и г-н Фабрицио Коминели, продуктов специалист в SCAME
PARRE. Пред присъстващите многобройни клиенти и партньори на Ехнатон те представиха продуктови
акценти от сериите EUREKA,
OPTIMA, DOMINO, ADVANCE 2 и
OMNIA, BLOCK и др.

Щепсели и контакти
EUREKA и OPTIMA
Гамата EUREKA включва последно
поколение индустриални щепселни
съединения. „Продуктите са с обновени технически и конструктивни характеристики, отличават се с високо качество, надеждност, сигурност
и дълъг експлоатационен живот“, обясни Фабрицио Коминели, допълвайки:
„SCAME е първата компания, предлагаща функцията „snap-on“ за бърз и
лесен монтаж и демонтаж.
По отношение на най-новата серия OPTIMA, г-н Коминели заяви: „Гамата обхваща изцяло ново поколение
щепсели и контакти, които произвеждаме отскоро. Те са с подобрени
технически характеристики в сравнение със серия EUREKA“. Специфична особеност на изделията с номинален ток 16 А е допълнителната защитна пластина, затваряща входа
на контактните гнезда. Чрез нея се
избягват случайни злополуки в резултат на неправилно използване на
продукта. Те са безопасни и много
подходящи за приложения, при които
достъп до щепселното съединение
могат да имат и деца“.
"Забележителен напредък е бързата система за опроводяване, която
отличава серия OPTIMA от всички
останали подобни продукти на пазара. Винтовото свързване на проводника към клемите вече е заменено с
нова "insulation piercing" технология,
позволяваща едновременното премахване на изолацията и стягане на
проводника в гнездото. По този на-
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чин времето за монтаж се намалява
с повече от 20%", допълни той.
За избягване на грешки, двете
части на щепсела или контакта не
могат да бъдат съединени, ако опроводяването е извършено неправилно.
В един общ механизъм са вече съчетани кабелният вход и придържащата кабела скоба.
Серията OPTIMA е изработена от
термополимерна пластмаса, несъдържаща халоген и други вредни
вещества. Щепселните съединения
вече се предлагат и с черен или прозрачен корпус, което разширява тяхното приложение при концерти, изложби, театри, изискващи дискретно сливане с околната обстановка.

Електроразпределителни
табла
Сред основните акценти в презентационната програма бяха продуктите от сериите DOMINO - водоустойчиви разпределителни кутии за
модулна апаратура, и системите
ADVANCE 2 и OMNIA – щепселни
съединения с електрическа блокировка на контактите и възможност за
допълнителна термозащита.
Специално внимание бе обърнато
на новата серия OMNIAPLUS, предназначена предимно за бита. "Те са с
механична блокировка на ключа и се
предлагат във вариант без или със
защита (автоматичен прекъсвач,
дефектнотокова защита), с възможност за вграждане и за открит монтаж", коментира Фабрицио Коминели. Специалното уплътнение на вратата на кутията позволява осигуряване на степен на защита IP56 при
включен щепсел. OMNIAPLUS са
съвместими с всички останали кутии от серията Domino и Omnia.
Представени бяха и преносимите
разпределителни табла от серията
BLOCK, чиято номенклатура е разширена с нови възможности. „Те могат

да бъдат използвани като преносимо
изделие или за външен монтаж. Съвместими са с гамата EUREKA и имат
възможност за монтиране на контакти, тип "шуко", обяви г-н Коминели.
Интерес провокира и информацията за серията ZENITH P. "С този
продукт SCAME стартира производството на взривозащитени изделия,
предназначени предимно за химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост. Серията включва 15 размера кутии, изработени от усилен с фибростъкло
полиестер, което гарантира превъзходна механична устойчивост. Обогатеният с въглерод материал спомага за намаляване на повърхностното съпротивление и премахва риска от възпламеняване.
SCAME предлага кутията както
като самостоятелно изделие, в което клиентът може да монтира необходимото оборудване, така и като
цялостно асемблирано изделие", разясни Фабрицио Коминели.
"Представените на семинара продукти за пореден път доказват ангажираността на SCAME за търсене на иновативни решения, отговарящи на очакванията на пазара. Като
неин български партньор, фирма Ехнатон се стреми да предложи тези
решения на своите клиенти в съответствие с изискванията на европейските директиви за надеждност
и безопасност", заявиха представители на Ехнатон.
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Ë ‰Ó·Â ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË Í‡‰Ë
ÒÂ˘Û ÍËÁ‡Ú‡
Д-р инж. Стефан Деевски,
управител на АМК Задвижваща
и управляваща техника,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Деевски, немската компания АМК е добре позната на българския пазар. Бихте ли разказали накратко за
историята й в България?
АМК Задвижваща и управляваща
техника е филиал на немската компания АМК, водещ производител на сервозадвижвания и системи за управление на технологични процеси. Фирмата е регистрирана на 8 декември
1998 г. в Габрово и преди няколко
месеца чествахме десетата й годишнина. АМК Габрово притежава и развива натрупания 45-годишен опит на
фирмата-майка в областта на приложенията и производството на средства за автоматизация – серводвигатели, сервоуправления, PLC, CNC, визуализиращи панели, т.е. всичко необходимо за изпълнение на цялостен,
напълно автоматизиран проект за
дадена машина или технологична линия.
Какви изделия включва производствената гама на АМК у
нас?
Продуктовата гама на АМК е изградена на базата на унифицирана PLC
и задвижваща технология, обединяваща всички АМК продукти в компактна минисистема, осигуряваща максимална мощност в минимален обем.
Всички компоненти - серводвигатели,
сервоуправления, програмируеми контролери и визуализиращи панели – са
стандартизирани и напълно съвместими помежду си, което ги прави подходящи за бързо изграждане на технически оптимални, гъвкави и отворени за
разширение разнообразни технически
решения. В технологично отношение
АМК е на нивото на Siemens, Fanuc,
Heidenhain, Allan Bradley. На пето място сме по продажби на средства за
задвижване и управление на технологични процеси в Европа, Средиземноморието и Африка.
Какви са най-интересните и
иновативни проекти, реализирани от АМК напоследък?
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Сред забележителните
технически и технологични
постижения на АМК са, например, печатащите технологични линии с 13 m/s
скорост на печат и 1 микрометър
точност, характерна за налагане на
разцветките при цветните фотографии. Гордеем се и с линиите за производство на цигари, които са с капацитет 20 хил. цигари в минута. Миналата година бе пусната технологична линия за производство на хартия, задвижвана от 128 серводвигатели в синхронен режим на управление. Създадено бе ново поколение
шприцгус машини с електромеханично задвижване и управление, с пълна
замяна на хидравликата със специализирани серводвигатели и сервоуправление.
Извършваме и масова модернизация на металообработваща техника
– стругове, фрези, машинни центри,
агрегатни машини и други. Направихме автомат за етикетиране на различни по големина гранчета. Можем
спокойно да кажем, че няма област, в
която техниката на АМК да няма
приложение, а така също и няма проект, който досега не сме разрешили
и той да не е намерил реализация.
На каква маркетингова и
търговска политика залагате?
Едно от предимствата на АМК
пред конкуренцията е специализираният подход към клиентите, на който е подчинена цялостната ни маркетингова и търговска дейност. Ние
не просто продаваме сервотехника,
а работим заедно с клиентите си за
постигане на техните цели. Практиката показва, че проектите, включващи съвместно проектиране на механиката със задвижването и управлението, монтажа, изпитанията и
пускането в експлоатация на машината или технологичната линия, както и обучението на обслужващия
персонал, са оптимални като качество/цена/срок на изпълнение. С

този си подход АМК се отличава от
другите фирми.
Инвестира ли българският филиал на АМК в развойна дейност?
В АМК Габрово имаме силно развита развойна дейност. Разполагаме с
висококвалифицирани специалисти,
които работят с немските колеги по
най-новите проекти на фирмата, в т.
ч. хардуер и софтуер за асинхронни и
синхронни серводвигатели, сервозадвижвания и контролери. Сами разбирате, че такава всеобхватна и високотехнологична дейност не може да
се упражнява без непрекъсната грижа за обучението на специалистите.
По линия на три проекта по програма "Леонардо да Винчи" 48 млади
инженери, току-що завършили ТУ-Габрово, преминаха курсове на обучение
във фирмата-майка. От тях 39 работят в АМК – Габрово. В екипа ни има
доктори на науките, както и трима
аспиранти. В ТУ – Габрово създадохме
две лаборатории с АМК техника за
обучение на студентите. Наши специалисти водят упражнения и четат
лекции в ТУ–Габрово. Много студенти
получават дипломни работи по наши
проекти. До май 2009 г. ще бъде завършен учебно-производственият ни
комплекс за обучение на наши специалисти, както и за практики на студенти и средни специалисти.
Доколко световната икономическа криза ще се отрази на
дейността ви и каква е рецептата ви за извличане на позитиви от кризата?
Най-добрата рецепта да се пребори конкуренцията и икономическата
криза са новите проекти, иновациите и добре подготвените кадри, които да произвеждат високоинтелектуален качествен продукт.

март 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2009

45

¡√ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë

—‚Ë‰ÂÚÂÎË ÒÏÂ Ì‡ ÂÌÂÒ‡ÌÒ
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
‚ ≈‚ÓÔ‡
Д-р инж. Богомил Манчев,
изпълнителен директор
на Риск Инженеринг АД,
пред сп. Инженеринг ревю

Има ли ренесанс на ядрената енергетика в
Европа, г-н Манчев?
Да, има ренесанс на ядрената енергетиката. И това
е така, защото човечеството все още не е разработило по-ефективна технология за производство на електроенергия. Също така, безопасността на технологията е подобрена. Останалите технологии, при които се
изгарят милиарди тонове органични вещества – нефт,
въглища и газ, изхвърлят милиарди тонове отпадни
продукти в околната среда. За разлика от тях, отработеното ядрено гориво е ограничено количество. Това
предопределя сравнително лесното му съхраняване,
въпреки всички опасности, свързани с радиоактивността му. Съществуват и технологии високоактивното
отработено гориво не само да се съхранява за период
от 300 години, но да се преработи в друг вид гориво.
Знаете, че милиардите тонове пепел, бълвани от
въглищните централи, не могат да се превърнат в нищо
друго. И не на последно място, един ядрен блок 1000
MW спестява изхвърлянето на 3 млн. тона прах в атмосферата за година.
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А в АЕЦ Белене ще има два блока по 1000 MW!
Да. Пресметнете какво количество пепел няма да се
изхвърля в атмосферата за период от 60 години. Защото
именно плътният слой прах около Земята е причина за
разрушаването на озоновия слой и на стратосферата.
Нужни са много повече дървета, които да произвеждат
кислород, за да се запази екологичното равновесие. Атомните централи не изгарят дори един грам кислород. Направени изследвания показват, че 40% от емисиите въглероден двуокис се генерират от хората, 40% - от енергетиката и 20% - от цялата останала промишленост.
Също така, бих искал да разсея и друга широко разпространена заблуда, а именно че газовите централи не
генерират емисии от въглероден двуокис. Наистина, те
редуцират тези емисии, но не ги изключват съвсем. Дори
слънчевите централи генерират повече СО2 от атомните централи. И това е така, ако се разгледа целият цикъл
– от производството на силициевите пластини до експлоатацията им.
Следователно, като изключим хората, енергетиката е най-големият замърсител с CO2.
Точно така. Именно затова, Европейският съюз преживява ренесанс на ядрената енергетика. Но този ренесанс е свързан и с проблеми – финансови и технически,
които човечеството трябва да решава. Например в
момента реактори се коват само на три места в света
– в Русия, в САЩ и в Япония. Франция произвежда частично ядрени реактори. А необходимият период за изработване на един реактор е 33 месеца. Времето, необходимо
да се изгради една атомна централа, и то след като са
налице всички необходими разрешения, е между 8 и 10
години. А от момента, в който стартираш подобен
проект, до реализацията са нужни около 20 години.
Някой би казал, че сте против т.нар. въглищна
енергетика.
Разбира се, че не съм. Въглищните централи не трябва
да се затварят, защото в настоящия момент не могат
да се компенсират. За да се постигне 40 процентна редукция на емисиите от въглероден диоксид в атмосферата, в съответствие с европейските цели, е необходимо
да се изградят 5500 броя 1000 MW реактори. Сами раз-
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бирате, че това не е възможно, тъй
като инвестицията би възлязла на
около 200 трилиона долара. Годишно,
човечеството произвежда добавена
стойност от около 50 трилиона долара. Следователно, най-малко 100
години биха били нужни, за да се изградят тези 5500 броя реактори.
Наслушал съм се на какво ли не, но е
добре да се знае, че човечеството
има лимит на възможностите по
отношение изграждането на ядрени
мощности. Човечеството има лимит
и спрямо създаването на кадри за
ядрени централи.
Съществуват ли сериозни
технически различия между
реакторите на Русия, САЩ,
Япония и Франция?
Японците не разполагат със собствена разработка на ядрен реактор, техният е Уестингхаус. Същественото различие в технологиите
е в т.нар. компановка на първи контур. Има две технологии водоводни
реактори – руска и американска. И с
цялата си отговорност на ядрен
енергетик твърдя, че руският реактор – ВВР, има по-добър вътрешен
коефициент на безопасност в сравнение с PVR на Уестингхаус. Френският реактор е разработен на базата на американския. Коефициентът
се оценява според времето, за което дадено смущение в реактора ще
достигне до крайния елемент, а
именно – електрогенератора. По
отношение на 1000 MW руски реактори, този период от време е между 20 и 40 секунди. Самата система
би могла да издържи на определен
клас аварии между 4 и 5 часа. При
американските реактори периодът
от време, за който смущението
достига до електрогенератора, е
много по-кратко. И самият реактор
не би могъл да овладява реакциите,
протичащи в него, за повече от час
и половина. Разбира се, технологичните недостатъци на американската технология са компенсирани с подобра електроника, по-добро управление, по-добра ел. част. Затова комбинацията между западна електроника и управление и руски първи контур
е най-добрият технологичен хибрид
на ядрен реактор.
Освен водоводната, има ли и
други технологии, използвани
понастоящем?
Бих искал да подчертая, че и руският, и френският, и японският реактори са трето поколение. По американския реактор все още се работи
и към настоящия момент той няма
практическо приложение. Французите също доработват някои елемен-
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ти от техните реактори.
Освен споменатите водоводни
реактори, съществува и канадска
технология - Канду. Характерно за
нея е, че произвежда от 8 до 10 пъти
повече активни продукти, които
след това трябва да се съхраняват.
Има и някои други недостатъци, но
като цяло канадската технология е
приемлива. Съществуват и т.нар.
кипящи реактори, които са инсталирани в Швеция. Те също са технология на американската компания Уестингхаус. Не са широко разпространени. От общо 440 ядрени реактори
в света, около 350 са базирани на
водоводната технология, а останалите са разработени на основата на
други технологии.
Защо водоводните реактори
са най-разпространени?
Защото имат най-добра визия за
управление от гледна точка на съвременната електроника. Логично, ако
реакцията на електрониката е с пониска скорост от протичащите в
реактора процеси, управлението му
е невъзможно. Затова и водоводни
реактори с бързи неутрони, например, няма.
Как върви проектът за изграждане на АЕЦ Белене?
Преди шест години, когато бяха
обявени намеренията за строителство на АЕЦ Белене, ние стартирахме с преглед на съществуващите
технологии. Изпратихме писма до
всички, които могат да предложат
решение. Единствено Мицубиши не
проявиха интерес. Всички останали,
към които се обърнахме, се отзоваха. За нас бе важно да се спрем на
апробирала, т.е. внедрена вече технология. И единствените, които
можаха да ни покажат такава технология, бяха руснаците.
Критикуват ви и за цената,
г-н Манчев?
Договорената цена от 4 млрд.
евро, при това за двата реактора, е
повече от добра. Всичко останало са
просто празни приказки. Никой не би
продал ядрен реактор на загуба.
Имайте предвид, че това е цена на
EPC контрактор, а цената на собственика е по-висока. Лошото е, че
когато се говори за АЕЦ Белене, в
повечето случаи се изказват лица,
които нямат никаква представа от
ядрена енергетика, от структура на
един подобен проект, от това какво
стои зад обявените числа.
Ще бъдем ли свидетели на
пуска на АЕЦ Белене в обозримо бъдеще?
Работата по проекта върви успешно. Риск Инженеринг, като част

от архитект-инженера, имаше да
изпълни три задачи. Първата бе да
предложим на държавата технология. Направихме го. Втората ни задача бе да проведем преговори. Към
днешна дата, 95% от EPC контракта е готов. Техническият проект на
централата също се развива, съгласуван е с Агенцията по ядрено регулиране, правят се реални стъпки по
демонтажа на оборудването и подготовката за монтаж на новите
блокове. Третата ни важна задача бе
да намерим стратегически инвеститори.
Проектът съответства на всички европейски изисквания и нееднократно бе подкрепен от Брюксел. Разбира се, той можеше да е по-добре
структуриран. Щеше да е добре, ако
държавата бе приела предложението
ни определен процент от централата да се продаде на българския бизнес или на съседните държави.
Спекулация ли е темата за
пуск на трети и четвърти
реактор на АЕЦ Козлодуй?
Битката за повторен пуск на
трети и четвърти реактор на АЕЦ
Козлодуй е икономическа. Ако се избере западен оператор в централата, който е с необходимото влияние,
икономическа мощ и интерес, има
шансове. Иначе, съоръженията са в
работещо състояние.
Не ставаме ли по-набожни и
от папата, приемайки европейските еконорми в енергетиката, дори и за старите
централи?
Вижте, независимо от това дали
ни харесва или не, европейските норми трябва да се спазват. До 2013 г.
е възможно да шикалкавим, но след
това е възможно дори да се стигне
до затваряне на електроцентрали. И
тези, които имат централи, трябва
да направят сероочистка, да изградят електрофилтри, да инвестират
в технологии, улавящи въглеродния
двуокис и т.н.
Пак подчертавам, че не бива да
забравяме въглищните централи.
Още повече, че България има традиции във въглищната енергетика. Но
аз съм абсолютно против, да оползотворим въглищата, които имаме,
без да мислим дългосрочно.
Какво мислите за възобновяемите енергийни източници?
ВЕИ са част от микса на енергетиката. Но те са скъпо удоволствие.
Да, трябва да се инвестира в тях, но
разумно, с оглед средноикономическия
ръст на една държава. Не може и не
бива всички държави, членки на ЕС, да
се поставят под общ знаменател.
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ÃÓÊÂÚÂ ÎË ‰‡ ‚ˇ‚‡ÚÂ
Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
‚‡¯ËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
ÔË·ÓË?
Какво представлява ефективната (True RMS) стойност.
Точното измерване на токове в съвременните промишлени халета
и офиси не е лесна задача. Непрекъснато нараства броят на компютрите, регулируемите задвижвания и други устройства, които консумират ток на кратки импулси, а не на постоянно ниво. Оборудване,
като горепосоченото, може да стане причина показанията на традиционните токоизмервателни уреди да се окажат неточни. Ако напоследък сте имали случаи на „изгърмели“ предпазители без някаква ясна
причина, може би вината е във вашия токоизмервателен прибор.

Измерване чрез
усредняване
Когато става въпрос за сила на
променлив ток, обикновено се има
предвид ефективната или средноквадратична (RMS) стойност. Тя се
дефинира като стойността, при
която променливият ток предизвиква еквивалентен ефект в сравнение
с постоянния на базата на някакво
общо свойство – например нагряване. С други думи, ефективната стойност на силата на даден променлив
ток е стойността на силата на
такъв постоянен ток, който би предизвикал същото нагряване, каквото
и променливият.
Най-широко използваният начин
за измерване на тази средноквадратична стойност в обикновените
уреди е чрез изправяне на променливия ток, определяне на средноаритметичната стойност на този сигнал и последващо умножение на резултата с коефициент 1,1. Този коефициент отговаря на математическата зависимост между средноаритметичната и средноквадратичната стойности за една идеална синусоида.
Ако обаче формата на токовата
вълна не е идеална синусоида, тази
математическа зависимост не
важи. Ето защо усредняващите то-
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коизмервателни уреди често дават
неверни показания при измерване на
токове в съвременните захранващи
системи.
Фиг. 1. Форма на токовия сигнал
при линеен товар.

Линейни и нелинейни
товари
Линейните товари, състоящи се
изцяло само от резистори, бобини и
кондензатори, винаги черпят синусоидален ток, така че няма никакви
проблеми с измерването (вж. фиг. 1).
При нелинейните товари, обаче,
като например регулируемите честотни управления, захранващите
блокове на офис оборудването и др.,
токът е с изкривени форми на вълната (вж. фиг. 2). Измерването на средноквадратичната стойност на
тези токове с изкривена форма чрез
усредняващ амперметър може да
даде резултати, които са с до 50%
по-ниски от реалните (вж. фиг. 3) и
да ви накара да се чудите защо 14амперовият предпазител постоянно
„гърми“, когато токът според вашия
амперметър е само 10A.

Реалната
средноквадратична
стойност (True RMS)
Когато, при измерване на токове, се очакват подобни изкривени
форми на вълната, можете най-на-

Фиг. 2. Форма на токовия сигнал
при нелинеен товар.

пред да проверите формата чрез
подходящо устройство – например
осцилоскоп - и след това да използвате усредняващ амперметър само,
ако формата на вълната е идеална
синусоида. Или пък, като алтернатива, можете да не разчитате на
шанса и винаги да използвате True
RMS амперметър, отчитащ ефективната стойност на тока. Съвре-
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Фиг. 3. Сравнение между обикновен и True RMS уред.

Фиг. 4. Обикновените амперметри за
променлив ток измерват усреднената стойност на изправения сигнал и
я умножават по даден коефициент, за
да получат приблизително "ефективна" стойност.

Фиг. 5. Коефициенти на амплитудата за токове с различна форма.

менните True RMS амперметри използват електронни технологии за
измерване, за да ви осигурят информация за истинската ефективна
стойност на даден променлив ток,
без значение дали формата му е
идеална синусоида, правоъгълна или
изкривена.

Коефициент на
амплитудата
Една от характеристиките, които трябва да имате предвид при
избора на амперметър за реална
средноквадратична стойност, е коефициентът на амплитудата. Тя
показва доколко е изкривена (деформирана) токовата вълна и може да
се изчисли чрез разделяне на максималната стойност на тока с ефективната (средноквадратична, rms)
стойност (вж. фиг. 4). При идеална
синусоида коефициентът на амплитудата е 1,414, а колкото по-изкривена е формата на сигнала, толкова
по-голям става коефициентът поради още по-изострените върхове, както е показано на фиг. 5.
Това означава, че един True RMS
амперметър с максимален коефициент на амплитудата от 1,5 ще дава
неточни показания при вълна с изкривена форма и ще може достоверно
да измерва само ток с близка до идеалната синусоида форма. Обикновено коефициент на амплитудата от
около 3 е достатъчен за повечето
измервани в практиката токове.

Ширина на честотния
диапазон
Друга важна характеристика, която е тясно свързана с коефициен-
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та на амплитудата, е честотният
диапазон на амперметъра. Това е диапазонът от честотите на тока, в
рамките на който амперметърът е
в състояние да прави точни измервания. Може би смятате, че трябва
да измервате само честотата от
50 Hz на електрозахранващата мрежа, но ако проверите с честотен
анализатор някой ток с изкривена
форма, ще видите, че той всъщност
се състои от основната 50-херцова
синусоида плюс няколко други по-малки синусоиди с честоти, които са
кратни на основната от 50 Hz. Например, формата на вълната на
тока в персонален компютър, показана на фиг. 6, съдържа и компоненти от 150 Hz, 250 Hz и 350 Hz. Измерването на този изкривен сигнал
с True RMS амперметър с честотен
диапазон от 50 Hz би довело също
до грешни показания, както при измерване с обикновен усредняващ
уред, понеже амперметърът не е в
състояние да измерва сигналите с
по-високи честоти. Обикновено, амперметър с честотен диапазон от
поне 1 kHz е достатъчен за точно
измерване на токове с изкривена
форма на вълната в повечето промишлени и граждански захранващи
системи.

Безопасност
Ако работите по токозахранващата мрежа, всички измервателни
уреди трябва да могат да поемат
на входа се поне максималното очаквано напрежение от 600 V. За вашата собствена безопасност обаче
трябва да си гарантирате, че няма
да има никакви проблеми, ако се по-
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Фиг. 6. Форма на тока в персонален
компютър.

яви неочаквано високо напрежение
поради преходен процес или друг проблем. Ако изберете амперметър от
категория III по EN-61010-1, можете
да сте сигурни, че ще можете да
правите безопасни измервания по
захранващата мрежа при всички обстоятелства.
Fluke, като водещ производител
на всички видове компактни електронни измервателни уреди, предлага широка гама от True RMS прибори, включително токоизмервателни
клещи и универсални мултимери.
Всички тези прибори отговарят на
най-стриктните стандарти за безопасност, като осигуряват висока
степен на защита както за потребителя, така и за самия уред.

Богата гама от продукти
на Fluke ще намерите на
www.farnell.com/bg
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Á‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë
Стефан Куцаров
ласическите приложения на светодиодите (LED) за различни видове
индикации вече не са единствените.
Многобройните им предимства пред
лампите с нажежаема нишка, сред
които десетки пъти по-дългия експлоатационен срок, няколко пъти поголемият к.п.д. и осигуряването на
различни цветове, им позволиха да
навлязат в осветителната техника.
Освен в автомобилостроенето, днес
LED навлизат масово в индустриалното и битово осветление.
Осигуряването на желани стойности на техния ток и евентуалното
им регулиране изискват подходящи
драйверни интегрални схеми (LED
Driver), на съвременното състояние
на които е посветена настоящата
статия.
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Резисторни схеми
Класическият начин за захранване на LED чрез свързването им към постоянно напрежение през резистор има своите приложения заради простотата си. За получаването
на достатъчно интензивна
светлина трябват повече
диоди, като най-често използвана е матричната схема,
дадена на фиг. 1а, без да има
принципни ограничения за броя
на колоните и на LED в тях.
Едно от предимствата й е, че
при прекъсване на LED поради
повреда, останалите продължават
да работят. При необходимост от
регулиране на интензитета на светлината се използват ШИМ импулси
(PWM), генерирани от микроконтролер µC (фиг. 1б), които чрез мощен

a

б
Фиг. 1.

ключ между точки а и b променят
тока на всички LED едновременно. За
осигуряване на неизменен ток през
LED чрез диференциален мултиплексор (DMPX) се следят напреженията
върху резисторите и последовател-
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Таблица 1. Аналогови драйвери за захранване с напрежение
Ä ðàéâåð
A 6821S A
R 8A 66160
PC A 9633
A D 8240

Фиг. 2а.

но във времето се подават на диференциален усилвател (DA). Неговото
изходно напрежение постъпва на входа на вградения в микроконтролера
АЦП, който променя коефициента на
запълване на импулсите за компенсиране на нежеланите изменения на
тока на LED. За да няма мигане, честотата на импулсите трябва да е
поне 100Hz като за горната й граница няма принципни ограничения и тя
може да достигне няколко десетки
kHz.

Аналогови драйвери за
захранване с напрежение
Те се използват за свързване на
LED към постоянно напрежение VOUT
през резистор в съответствие с
обобщената блокова схема на фиг.

Ì à êñ . è çõ. Ì à êñ .
Á ð î é Ì à êñ . ð à ç ñ å é - Ì à êñ . í à ï ð å æ . Ðàá î ò å í
í à ï ð å æ ., è ç õ . ò î ê , è ç õî ä è , â à í à ì î ù - í à í à ñ è ù à í å ,
ò åì ï.
IO U T, m A
V O U T, V
n
V O U Ts a t, V
î á õ â à ò , °C
íîñò PD, W

Ï ðîèçâ îä è ò åë
Allegro
MicroSystems
R enesas
NXP
A n a lo g D e v ic e s

50

500

8

2 ,1

-

-2 0 ¸ + 8 5

5 ,5
5 ,5
27

24
25
-

16
4
1

0 ,5
0 ,4
-

0 ,7
-

-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5

2а. Ключовете S0 – Sn-1 са биполярни
или MOS (по-често) транзистори,
като броят им n е между 4 и 16. По
показания начин към всеки от изводите OUTi могат да се включат и
няколко последователно свързани
LED (LED Stack). Цифровата схема DC
е за управление на положението на
ключовете и входовете й са с някое
от стандартните логически нива.
По принцип тя може да захранва ключовете с PWM импулси с коефициент
на запълване d, при което токът
ILED=(VOUT-VLED)d/R на LED може да се
регулира в широки граници чрез d. В
този израз VLED е напрежението
върху LED.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на аналогови драйвери от
този тип. Особеност на A6821SA е,
че входът му е сериен и че DC
съдържа преместващ и запомнящ
регистър за запис на въведеното
число, а Si са реализирани с биполярни транзистори. Входът EN за раз-

решение на работата на DC се използва за получаване на PWM (числото в запомнящия регистър се подава или не на Si). С подобна структура
е R8A66160, но блокът й DC има сериен изход за подаване на числото
от преместващия регистър към други цифрови схеми. Драйверът
РСА9633 на NXP е предвиден за
създаване на цветни излъчватели
чрез комбиниране на трите основни
цвята с кехлибарен (RGBA) и се управлява чрез интерфейса I2C. Чрез PWM
се задават 256 независими една от
друга стойности на тока на всеки
LED, т.е. 2564 цвята, като същевременно чрез PWM от друг блок се
регулира яркостта. По различен е
драйверът AD8240 на Analog Devices,
който осигурява базовия ток на
външен транзистор за захранване на
LED. Интензитетът на светлината
се регулира чрез PWM импулси на
специален вход. Токът на LED се преобразува в напрежение чрез външен

Ниско профилни 15,7 мм
РСВ релета 8-16А

Модулни контактори
Защитни (токови и
напреженови) релета
Контрол на ниво
Таймери

Контактори. Термични защити.
Всички видове бутони и
ключове за ел.табла
Крайни изключватели

Интерфейсни модули и
цокли за DIN шина

Soft стартери
Честотни регулатори
„косинус ϕ“ регулатори
Дигитални мултимери
Програмируеми контролери

Ултра тънки 5 мм
РСВ релета 6А
Силови релета 16-30А
Таймери

Всички видове релета за
PCB монтаж и DIN шина

София 1712, Младост 3, бул. Александър Малинов 41, тел.: 02/ 976 1508, факс: 02/ 976 1521, www.ruvex.bg
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Таблица 2. Аналогови драйвери за захранване с ток
Ä ðàéâåð

Фиг. 2б.

б

a

Фиг. 3.

резистор и вграден в драйвера усилвател. Така стойността му се следи
и може лесно да се осигури сигнализация при прекъснат LED (няма напрежение), което е важно за много приложения.
Вместо със специализиран драйвер същото действие може да бъде
осигурено като DC на фиг. 2а се реализира с µC, а Si са външни транзистори. Така всеки от изходите на
mC с PWM регулира интензитета
на светлината на свързания към
него LED. Една практическа схема с
PIC12HV615 на Microchip е дадена на
фиг. 2б.
Принципен недостатък на захранването с напрежение е, че при негова промяна се изменя интензитетът
на излъчваната светлина. Дори при
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BC R402U
A 6260
A 6281
M A X 16823
M A X 6966
M B I6 0 3 0
PC A 9922
FA N 5 6 1 4
B D 1754H FN
SC 620
TP S 7510x
T LC 5 9 1 1 6
Z D 3313
ZD 832
S P 7121
TLE4242G

Çàõð. íàÁðîé
Ì à êñ . ð à çï ð å æ å í è å , ÈI ç õ . , òmîAê , è ç õî ä è ,
ñåéâàíà
OUT
V S, V
n
ì îù í. PD, W
Allegro
1 ,4 - 4 0
20 - 65
1
0 ,5
Allegro
6 - 40
350 m ax
1
Allegro
5 - 17
10 - 150
3
2 ,7
M A X IM
5 ,5 - 4 0
5 - 100
3
2 ,6 7
M A X IM
2 ,2 5 - 3 ,6
20
10
1,18
Macroblock
7  30
5 - 150
3
NXP
3 ,3 - 5 ,5
15 - 60
8
1 ,2 5
F a ir c h ild
6 m ax
80 m ax
2
0 ,7
Rohm
2 ,7 - 5 ,5
32 m ax
4
0 ,6 3
S e m te c h
2 ,7 - 5 ,5
0,03125 - 25
8
Texas Instruments
2 ,7 - 5 ,5
3 - 10
4
0 ,7
Texas Instruments
3 - 17
10 - 100
16
Zyw yn
4,5 - 16
80 m ax
4
0 ,4
Zyw yn
250 - 340
30 m ax
1
2 ,5
E xar
2 ,5 - 5 ,3
30 m ax
2
I n f in e o n
4 ,5 - 4 2
500 m ax
1
Ï ðîèçâ îä è ò åë

фиксирано напрежение LED могат да
имат различен интензитет поради
техни производствени толеранси и
тези на резисторите.

Аналогови драйвери за
захранване с ток
Аналоговите драйвери за захранване с ток (Constant Current LED
Driver) са значително по-разпространени от предните и принципът им
на действие е, че вместо през резистор LED се свързват към захранващото напрежение през генератор на
ток, който е част от драйвера. Няколко са начините за реализация на
генератора, като най-простият от
тях е даден на фиг. 3а заедно с типично свързване на LED. Токът IOUT
на LED e фиксиран чрез резистора R
поради практически неизменното напрежение върху диодите. Той може
да бъде увеличен чрез свързване на
външен резистор между изводи VS и
Е. За регулиране на тока може да се

Í àïðåæ . íà
ä ð àé â å ð à,
V DR, V
0 ,7 m a x
0 ,3 m a x
0,15 max
0 ,0 2 8 m a x
0,135
0 ,7

Ðàá î ò å í
ò åì ï.
î á õ â à ò , °C
(150 max)
-40 ¸ +125
-4 0 ¸ + 8 5
-40 ¸ +125
-40 ¸ +125
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-3 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-40 ¸ +150

използва схемата на фиг. 3б (или
подобна), която накъсва тока на LED
и осигурява негова средна стойност
IOUTxd. По този начин е реализиран
драйверът BCR402U (табл. 2). При
драйвера BCR450 благодарение на
вграден операционен усилвател осигурява по-стабилен ток, чиято стойност се задава чрез външен резистор.
Много по-голяма част от драйверите се реализират по обобщената
блокова схема на фиг. 4а, в която чрез
генераторите на ток CGi на всеки
от изходите се установява неизменен ток IOUTi със стойност, задавана
чрез блока CR и външния резистор
RSET. В каталозите винаги се дава
формула за съпротивлението му в
зависимост от желания IOUTi. Действието на DC и Si е както в схемата на фиг. 2а, като и тук чрез задействане на ключовете с PWM импулси може да се задава стойността
IOUTixd на тока на съответния LED. С
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a

в
б
Фиг. 4.

прекъсната линия е блокът Temp,
който се съдържа само в част от
драйверите и измерва температурата на кристала. Когато тя надхвърли
определена стойност (обикновено
100-110°С) блокът изключва LED.
Поради производствените толеранси между токовете на изходите има
разлики, чиято максимална стойност
е параметър в границите от ±1 до
±7%. Разновидност на схемата е липса на ключовете Si и регулиране на
тока на CGi чрез напрежение от ЦАП,
на чийто вход от DC постъпва съответното двоично число (фиг. 4б).
Основните параметри на няколко
драйвера от този тип са дадени в
табл. 2. С един изход, към който
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могат да се свържат последователно до 3 LED, е А6260, чийто ток се
регулира чрез PWM импулси. С поголеми възможности за регулиране е
А6281, като максималният ток на
неговите 3 LED може да има 128
стойности, записвани в регистър на
блока DC. В други регистри чрез 10разредни числа се записва желаният
интензитет на светлината на LED.
Драйверът МАХ16823 е с 3 изхода,
всеки от които свързан в съответствие с фиг. 4в, т.е. токът на всеки
LED се задава с отделен резистор.
Същевременно напрежението на всеки от резисторите се подава на
специален вход с цел контролиране
на изправността на LED – при
прекъсване на някой от тях на изход
на драйвера се получава съответното логическо ниво. Регулиране на
тока чрез серийните интерфейси
SPI, QSPI и MICROWIRE е възможно в
драйвера МАХ6966, като токът на
всеки от 10-те LED може да се регулира с 256 стъпки. Трите канала на
драйвера MBI6030 на Macroblock освен за захранване на червени, зелени
и сини LED и съответно осигуряване
на цветен сегмент могат да се използват и за самостоятелно захранване на отделни LED с 16-разредно
регулиране на интензитета на светлината им. С възможност за регистриране на прекъснат LED и късо съединение към маса на някой от изходите е РСА9922, което се установява чрез получаване на съответното
двоично число на последователния
изход за данни на драйвера. Едновременно регулиране на тока на двата
LED на FAN5614 се осъществява чрез
PWM импулси или с постоянно напрежение UC. Специфично предимство на
драйвера BD1754HFN на Rohm е

възможността за едновременно управляване на тока на 4-те LED с 64
стъпки само чрез един цифров вход
UPIN. Токът на 8-те изхода на SC620,
реализирана в съответствие с фиг.
4б може да се регулира едновременно и в много широки граници чрез
интерфейса I2C, като стъпката на
изменение може да се задава между
31,25 и 500 µA. Също за устройства
с батерийно захранване и малки размери е драйверът TPS7510х със
структурата на фиг. 4б. Чрез PWM
импулси се регулира токът на всеки
от изходите, а за получаването на
желани негови стойности се прави
запис във вградената EEPROM. В
драйвера TLC59116 чрез I2 C интерфейс се задава една от 16-те възможни стойности на тока на всеки от
16-те LED. Драйверът ZD3313 на
Zywyn позволява едновременно регулиране на токовете на 4-те LED чрез
PWM импулси и постоянно напрежение при разлика между тях до 1,5%.
За непосредствено свързване към
електрическата мрежа е ZD832 с
типична схема на свързване на фиг.
5, като регулирането на тока на LED
се извършва чрез PWM импулси на
вход PWM. Отново в съответствие
с фиг. 4б е реализиран драйверът
SP7121, в който токът на двата LED
се регулира едновременно чрез PWM
импулси. Подобен, но за 3 LED и ток
до 40 mA е SP7612. И накрая е
TLE4242G за един или няколко последователно свързани мощни LED,
свързани по схемата на фиг. 4в. Техният ток се регулира чрез PWM импулси с амплитуда до 40 V.
Основните предимства на аналоговите драйвери за захранване с ток
са възможностите за прецизно
подържане на тока и неговото регу-
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Таблица 3. Ключови понижаващи драйвери
èçâ îÄ ð à é â å ð Ïäðèîò
åë
M LX 10801
Z X LD 1320
ZD 850
TPS62050
H V9922
U B A 3070

Фиг. 5.

лиране и за компенсиране на промените му поради промяна на температурата, както и липсата на създавани
смущения. Сред най-важните им недостатъци е сравнително голямата разсейвана мощност.

Ключови понижаващи драйвери
Наименованието на ключовите понижаващи драйвери
(Buck LED Driver, Step-Down LED Driver) следва от факта,
че напрежението върху LED е по-малко от захранващото
напрежение на драйвера. Същевременно те задължително осигуряват стабилен и регулируем ток на LED.
Два са основните начини за реализация на този тип
драйвери. Първият е непосредствено използване на класически ключов понижаващ стабилизатор с LED като
товар. Пример е МАХ5035 на MAXIM, който работи с
входно напрежение 7,5 – 76 V и осигурява ток през товара до 1,5 А. Схемата на свързването му като LED
драйвер е дадена на фиг. 5. Токът IOUT на LED, свързани
между изводи LEDA и LEDК, създава напрежение върху
резисторите R2 – R4, част от което през R1-R5 постъпва на входа за обратна връзка FB. Така всяка промя-
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M e le x is
Z e te x
Zyw yn
TI
S u p e rte x
NXP

Çàõð.
íàïðåæ åíèå,
V S, V
6 - 28
4 - 18
5 - 24
2 ,7 - 9
475 max
600

Ì à êñ .
è ç õî ä å í
ò î ê , IO U T,
mA
750
1500
1500
800
150
2000

Ì à êñ .
ðàçñåéâ àíà ì îù í
PD, W
1 ,5
3
1 ,6
0 ,5

.

.

ê .ï .ä ., Ðàá ò å ì ï .
%
î á õ â à ò , °C
> 85
£ 95
-

-40 ¸ +105
-40 ¸ +125
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-40 ¸ +145

на на IOUT изменя d на генерираните в ИС PWM импулси и стойността му се
възстановява. Големината
на тока се задава чрез
съпротивленията на трите резистора и може да се
регулира чрез положителното постоянно напрежение
между извод Control и маса,
като при нулево напрежение IOUT е най-голям. По подобен начин се използва
LM3406 на National Semiconductor, но тя е с входно напрежение 6 – 42 V, осигурява ток до 2 А с регулируе- Фиг. 6.
ма стойност чрез PWM
импулси, подавани на специален вход. Драйверът SP7600
на Еxar е с напрежение 4,5–29 V и същите ток и регулиране, както предната ИС. Аналогично, но с минимален
брой външни елементи, е реализирана серия от 5 драйвера RCD-24 на Recom. Те имат VOUT от 2 до 32 V и осигуряват IOUT между 300 и 700 mA, който може да се регулира чрез постоянно напрежение и PWM импулси.
Вторият начин за реализация използва специализирани ИС на драйвери с обобщена схема на свързване на фиг.
6. Вграденият в ИС генератор на PWM импулси чрез
положителен импулс отпушва транзистора Т и през LED,
бобината и RSET протича ток IOUT, който нараства с
времето и натрупва магнитна енергия в нея. При достигане на неговата максимална стойност VR/RSET (VR е напрежение в ИС) веригата му в ИС се прекъсва, но енергията в бобината продължава да осигурява ток на LED през
диода D. Така най-голямата средна стойност на I OUT се
задава чрез RSET. Разрешаващият вход EN може да се
използва и за намаляване на тока под тази стойност
чрез външни PWM, чиято честота трябва да е поне
десетина пъти по-малка от тази на генератора. Даденият с пунктир кондензатор може да се постави за
намаляване на създаваните от схемата смущения. Съществена особеност е, че параметрите на бобината трябва да се подбират в зависимост от броя и вида на LED,
като индуктивността е между десетина и няколко стотици µH, а омичното съпротивление – под 1 Ω. В съответствие с този принцип работят драйверите в табл.
3, като първите два са с вграден транзистор, а всички
са с един изход. Токът на MLX10801 може да се променя
чрез PWM импулси. Особеност на ZXLD1320 на Zetex е
възможността за свързване към специален извод на
термистор за измерване на температурата на LED,
който го изключва при превишаване на определена стойност. Без тази възможност е ZXLD1352, но той работи
с VS между 7 и 30 V, осигурява IOUT до 350 mA и има к.п.д.
до 95 %. Особеност на ZD850 е вграденият токоизправител, който позволява работата й с променливо VS,
подавано на специален вход. В редове 4 – 6 на табл. 3 са
драйвери за работа с външен MOS транзистор, в които

март 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2009

61

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 4. Ключови повишаващи драйвери

Фиг. 7.

Ä ðàéâåð

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

A D P 1653
FA N 5 6 0 8
LM 3553
N C P5890
34844
LT 3 5 9 1
BD 6066EKN
H V9903
TP S 61180
Z D 1680
IS L 9 7 6 3 2

A n a lo g D e v ic e s
F a ir c h ild
N a t io n a l S e m ic
O N S e m ic
F r e e s c a le
Linear Technology
Rohm
S u p e rte x
Texas Instruments
Zyw yn
I n t e r s il
Monolithic Power
S y s te m s

M P 1517

Фиг. 8.

като изходен ток е този на гейта
на транзистора.
Схемата на фиг. 6 може да бъде
реализирана и с помощта на универсален микроконтролер и MOS транзистор. Един пример с използване на
PIC12HV615 на Microchip е даден на
фиг. 7.

Ключови повишаващи
драйвери
По принцип VOUT на ключовите
повишаващи драйвери (Boost LED
Driver, Step-Up LED Driver) е по-голямо
от захранващото им напрежение,
което определя основото им приложение в устройства с батерийно захранване. Принципът на действие е
подобен на ключовите повишаващи
стабилизатори на напрежение, но
драйверите осигуряват неизменен
ток. Обобщената им блокова схема
е на фиг. 8. Генераторът на импулси
OSC осигурява непрекъснато отваряне и затваряне на ключа (обикновено
MOS и рядко биполярен транзистор)
SW. При затворен ключ през него и
бобината L протича ток, който натрупва в нея магнитна енергия. При
отварянето му върху бобината се
получава голямо напрежение, което
се събира със захранващото, т.е.
през диода (обикновено Шотки) на
LED се подава голямо напрежение. Неизменен ток IOUT се осигурява от генератора CG, като стойността му
се задава от резистора RSET. Почти
всички драйвери могат чрез регулиране да намаляват тази стойност,
като в зависимост от схемата им
това се прави с външно постоянно
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.

.

Çàõð.
íàïðåæ .
(ì à ê ñ . è ç õ .
í à ï ð å æ .) V
3 - 5 ,5
2,7  5 (24)
2 ,7  5 ,5
2 ,7  5 ,5 (3 4 )
7  2 8 (6 0 )
2,5  12 (42)
2 ,7  2 2
1,8  12,5
5  24 (36)
5  2 6 ,5
6  24 (34,5)
2 ,6  2 5 (2 5 )

Ì à êñ .
Áðîé
è ç õî ä å í
ò î ê , IO U T , è ç õnî ä è ,
mA
500
1
20
2
1200
2
25
1
50
10
20
1
30
4
40
1
25
6
50
6
30
8
3000

напрежение, PWM импулси или по
цифров път, но не са рядкост драйверите с две от тези възможности.
Освен показаната структура на
драйвера съществуват разновидности с външни SW и D или само
външен SW. За независимо захранване на няколко LED се използва съответното количество CG. Често
тези драйвери са с конкретно предназначение – за обикновени LED (означавани като Indicator), за фенерчета (Torch LED Driver) или за светкавици (Flash LED Driver), като вторите
са с 3-15 пъти по-голям ток от първите, а третите – с до 50 пъти поголям импулсен ток. Не са рядкост
драйвери с възможност за задаване
на тези режими по програмен път.
Многобройни са и драйверите за бели
LED за подсветка осветление
(Backligth LED Driver).
В табл. 4 са дадени основните
параметри на драйвери с вграден
ключ. Токовете IOUT за трите режима на работа на ADP1653 на Analog
Devices са неизменни и фиксирани
поотделно чрез резистори, докато
тези на FAN5608 се задават по цифров път. Също с цифрово управление
(128 стъпки) на IOUT чрез интерфейса I2C е LM3553, като освен това
той има 16 стойности на времетраенето на светкавицата. Същият
интерфейс се използва и за NCP5890
с 31 стъпки и за 34844 с 216 стъпки.
Специфични за LT3591 са размерите
на корпуса (3x2x0,75 mm), а управлението е чрез UC и PWM импулси.
Драйверът BD6066EKN е с общо управление на четирите тока чрез
PWM импулси. Особеност на HV9903
е, че захранващото му напрежение
(2,6-4,6 V) е различно от VS, а управлението е чрез UС и PWM импулси.
Също с такива импулси се управляват едновременно 6-те изхода на
TPS61180, а обхватът на регулиране на IOUT (отношение на макс. към
мин. стойност) е 100:1. Свързаните
LED към всеки от 6-те изхода на
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ZD1680 могат да се включват и изключват също самостоятелно, но регулирането на тока е едновременно
с UC или PWM импулси. Специфична
за ISL97632 е много малката разлика (типично ±1%) между токовете на
8-те му изхода, а регулирането им е
общо чрез PWM импулси. За мощни
LED е предвиден драйверът МР1517
на MPS а стойността на изходното
му напрежение се задава чрез два
външни резистора.
Драйверите с външен SW понякога се наричат контролери и имат
предимството на големи стойности
на IOUT. Например LM3431 на National
Semiconductor е с 3 изхода и съответно 3 транзистора, като работи с VS
между 5 и 36 V и има обхват на регулиране на токовете им до 1000:1
чрез UC и по цифров път. Друг пример е ZXCS300 на Zetex с един изход
и биполярен транзистор, като работата е осигурена при VS между 0,8 и
8 V, а к.п.д. е 94%.

Ключови комбинирани
драйвери
Чрез подходящо външно свързване
на елементи те могат да реализират понижаващи, повишаващи и понижаващо-повишаващи (Buck-Boost
LED Driver) драйвери, като в последните се включват и SEPIC с галванично
разделяне чрез кондензатор на изхода от входа. Схемите им са аналогични на тези на съответните ключови стабилизатори, но имат вградени генератори на ток. Съществена особеност е използването в голяма част от схемите на външни мощни транзистори, каквито са и драйверите в табл. 5. Задаването на IOUT
и на неговата максимална стойност
при наличие на регулиране се осъществява чрез резистор във веригата
на външния транзистор. Работата
като понижаващ или повишаващ
драйвер на ISL97801 се определя чрез
свързване на специален извод към захранващото напрежение или маса, а
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регулирането на IOUT става чрез
PWM импулси. По същия начин, но
чрез външни PMOS транзистори се
осигурява независимо регулиране на
IOUT в 3-те изхода на LT3496, като
обхватът е 3000:1. Характерно за
МАХ16801 е захранването с постоянно напрежение, получено чрез непосредствено изправяне на мрежовото напрежение. Регулирането на IOUT
се извършва чрез UC или PWM импулси. C още по-широк обхват на регулиране (5000:1) е МАХ16807, в който
чрез сериен интерфейс се задава поотделно токът на всеки от 8-те
изхода. С драйвера LM3421 може да
се реализира и класическа схема на
ключов стабилизатор с галванично
разделяне (Flyback), в която LED е
товар, а регулирането на тока се
извършва чрез PWM импулси. В
НV9912 са вградени защити срещу
късо съединение на изхода и прекъсване на LED, а регулирането на IOUT
отново се извършва чрез PWM импулси.
Сред типичните драйвери с вграден MOS транзистор и един изход е
TPS63000 на Texas Instruments, предназначен за понижаваща (максимален
IOUT = 1,2 A) и повишаваща (800 mA)
схема на свързване. Напрежението VS
може да е между 1,8 и 5,5 V, при което на изхода се получава до 5,5 V.
Характерен е големият к.п.д. (до
96%). Друг пример е ZXLD1322 на
Zetex, който работи с VS между 2,5 и
15 V и осигурява на единствения си
изход ток до 700 mA, чиято стойност може да се регулира чрез UC и
PWM импулси. С него се реализират
понижаваща и повишаваща схема.

Драйвери с натрупване
на заряд
Предимството на драйверите с
натрупване на заряд (Charge Pump
LED Driver) спрямо аналоговите е значително по-големият к.п.д., а спрямо
ключовите - липсата на бобини. Два
са съществените недостатъци - ограничения в получаването на твърде
големи IOUT и значителните пулсации
в него, които са източник на смущения.
За захранване на LED от постоянно напрежение през резистор непосредствено могат да се използват
стабилизатори на напрежение с натрупване на заряд. За захранване с
неизменен ток има специализирани
драйвери с обобщена блокова схема
на фиг. 9. В нея блокът за натрупване на заряд СР заедно с кондензаторите С1 и С2 работи както при стабилизаторите на напрежение от
този тип с една важна особеност –
той е с 3 коефициента на предаване
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Таблица 5. Ключови комбинирани драйвери
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Таблица 6. Драйвери с натрупване на заряд
Ä ðàéâåð
A D M 8845
LP8501
N CP5623A
BD 6095G U
SC606
TPS60250
ZD3215
SP6687
MP1519

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Çàõð.
íàïðåæ . V

A n a lo g D e v ic e s
N a t io n a l S e m ic o n d u c t o r
O N S e m ic o n d u c t o r
Rohm
S e m te c h
Texas Instruments
Zyw yn
E xar
Monolithic Power Systems

2 ,6 - 5 ,5
2 ,7 - 5 ,5
2 ,7 - 5 ,5
2 ,7 - 5 ,5
2 ,8 5 - 5 ,5
3-6
2 ,9 - 5
2 ,5 - 5 ,5
2 ,5 - 5 ,5

Фиг. 9.

k (от израза VOUT = kVS), равни на 1,
1.5 и 2, автоматично се превключвани от блока DC в зависимост от VS
(k нараства с намаляване на VS), с
което се осигуряват максимално големи стойности на к.п.д. Блокът СР
в част от драйверите работи само
с един кондензатор. Подобно на предните видове драйвери токовете IOUT
се задават от генераторите на ток
CGi и стабилизатора на ток CR. Максималната стойност на IOUT се фиксира чрез резистора RSET, а задаването на желана стойност се извършва
от блока DC, който може да има един
или повече от вече разгледаните
входове. Чрез кондензатора CF се
намаляват пулсациите на токовете
IOUT и съответно смущенията. Особеност на тези драйвери, следваща
от структурата им, са малките
размери на самата ИС и малката
площ, заемана от драйвера върху
печатната платка.
В табл. 6 са дадени основните
параметри на характерни драйвери
от този тип. Захранваните LED от
драйвера ADM8845 са разделени в
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две групи от 2 и 4 диода,
които могат да се включват и изключват самостоятелно и стойността на техните IOUT да се
променя чрез PWM импулси. Промяна на токовете
на всички LED едновременно се постига чрез постоянно напрежение UC. С
прецизно регулиране (256
стойности на максималния IOUT и 212 стойности
на неговата промяна чрез
PWM импулси) чрез интерфейса I2 C се характеризира LP8501. Неговите
9 изхода могат да захранват 3 групи LED (всяка с червен, зелен и син) за реализиране на точки с
независима промяна на цвета и интензитета на светлината. Същият
интерфейс управлява поотделно
трите IOUT на NCP5623А. Шестте
IOUT на BD6095GU се управляват
чрез интерфейса SPI, като се осигурява стъпка на изменението им 0,2
mA. Същият интерфейс е използван
и за регулиране поотделно на токовете в SC606. Максималният ток на
6 от изходите на TPS60250 е даден
в табл. 6 и може да се намалява (64
стойности) чрез интерфейса I2C, а
токът на 7-я изход е до 80 mA и
може да има 4 стойности. В ZD3215
чрез 2-разредно число се избират режимите на работа „фенерче“ (ток
300 mA), „светкавица“ (ток 800 mA),
„червени очи“ (ток 600 mA) и „изключено“ без да има регулиране. Драйверът SP6687 позволява независимо
регулиране на IOUT на четирите LED
чрез PWM импулси. И накрая четирите IOUT на МР1519 се регулират
едновременно чрез UC и PWM импулси.
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Част II. Основни елементи в конструкцията и перспективи пред
развитието на UPS

œ

азарът на непрекъсваеми токозахранвания предлага голямо разнообразие от марки и модели устройства от водещи до недотам наложили се производители. Пазарното
многообразие се формира от UPS-и с
различно качество, функционалност
и цена. Затова изборът на непрекъс-

66

ваемо токозахранващо устройство
не е елементарна задача. При всички
случаи обаче, покупката единствено
на база критерия цена е нерационална, особено в областта на индустрията.
С годините непрекъсваемите токозахранвания непрекъснато се усъвършенстват като надеждност и
функционалност. Остава непромене-

но обаче изискването да са лесни за
настройка, експлоатация и поддръжка.

Експлоатация на UPS
Основни критерии за избор на UPS
са лесната експлоатация и техническо обслужване. Затова е добре да се
обърне внимание на средствата на
визуализация, с които е оборудвано
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съоръжението. Най-елементарните
технически решения, които се използват за индикация на състоянието на
UPS, са светодиодите. Все повече
модели се предлагат с дисплеи.
Трудно би могъл да се намери модел непрекъсваемо токозахранване,
което да не поддържа функция автотест, чрез която се проверява изправността на вътрешните възли и модули, както и на външната верига,
анализира се състоянието на акумулаторната батерия, степента й на
разряд, коректността на включване.
Обикновено при включване автоматично се стартира процедурата на
тест и тя се повтаря през определен период от време, например две
седмици. Повечето модели предлагат
и възможност за ръчен старт на процедурата за тест. При успешно приключване на теста, токозахранването се връща към нормалния си работен режим. Ако тестът е неуспешен,
персоналът по поддръжката бива информиран чрез информация върху дисплея на устройството.
При наличие на интерфейсни куплунзи е възможно да се осъществи
мониторинг върху процеса на захран-
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ване на оборудването. Установено е,
че време на превключване под 4 ms
не оказва влияние на консуматорите.
За съжаление, при повечето off-line
(известни още като stand-by) UPS
това време е около 25 ms. Решение
на проблема са т.нар. ferro-resonant
UPS, които съдържат феро-резонансен трансформатор. Той изпълнява
две основни функции - филтрира изходното напрежение и е елемент за
натрупване на енергия, необходима
за компенсиране на времето за превключване.

Класификация на UPS
Съществуват три основни признака за класификация на непрекъсваемите токозахранващи устройства.
Първият признак включва зависимостта на изходното напрежение на
UPS от входното напрежение, т.е. на
захранващата мрежа. На базата на
този критерий, непрекъсваемите
токозахранвания са три основни
вида:
Клас VFI (Voltage and Frequency
Independent) - напрежението и честотата на изхода на UPS не зависят
от входната мрежа.

Клас VI (Voltage Independent) - изходът на UPS зависи от чeстотaта
на захранващата мрежа, но напрежението се поддържа в зададени граници чрез пасивно или активно регулиране.
Клас VFD (Voltage and Frequency
Dependent) - напрежението и честотата на изходното напрежение зависят от захранващата мрежа.
Вторият критерий за класификацията им се отнася до формата на
изходното напрежение на UPS устройствата. Според него, те се определят като:
SS - изходното напрежение е със
синусоидална форма с коефициент на
нелинейни изкривявания Kни<8% при
линеен и нелинеен товар.
XX - изходното напрежение е с
несинусоидална форма при нелинеен
товар и със синусоидална форма при
линеен товар.
YY - изходното напрежение е с
несинусоидална форма, независимо
от товара.
Третият критерий за класификация на устройствата се отнася до
динамичните характеристики на
UPS. Целта е да се обезпечи стабил-
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Фиг. 1.

ност на изходното напрежение при
три типа преходни процеси:
l при прехода от нормален към автономен режим и режим bypass;
l при 100 % изменение на линеен
товар в нормален или автономен
режим;
l при 100 % изменение на нелинеен
товар в нормален или автономен
режим.

Структурни блокове на
UPS
Мрежовото напрежение се подава на входен филтър (EMI), който потиска високочестотните съставки
и пиковете, насложени върху синусоидалното напрежение. Следващ блок
от структурата на непрекъсваемите токозахранващи системи е пред-
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пазната апаратура, обикновено изпълнена във вид на стопяеми предпазители. След тях веригата се разклонява, напрежение се подава и на вграденото зарядно устройство за акумулаторните батерии. Също така
напрежение се подава и към външните акумулаторни батерии. Следващият блок е прекъсвач, който изключва UPS от входната мрежа, ако захранващото го напрежение е извън
границите на работния му диапазон.
Следва преобразувател на променливо напрежение в постоянно (изправител) и схема за коригиране фактора
за мощност (PFC). Тази специална схема позволява привеждането на формата на входния ток в съответствие с формата на входното напрежение. Известно е, че импулсните

захранващи източници работят с
електрически ток, който се отличава от синусоидалния ток. Поради
това монтирането на схема за коригиране фактора на мощност се
приема за целесъобразно при някои
модели. След нея филтрираното и
изгладено напрежение отново се преобразува чрез инвертор (DC/AC) в
променливо с честота 50 Hz. Следващ блок от структурата на UPS е
синусоидален филтър, след който
чрез превключвател се подава на
изхода на устройството.
При стойности на напрежението
извън номиналните се включва акумулаторната батерия. Токът от нея
преминава през предпазител и инвертор (DC/DC). Той е предназначен за
повишаване на сравнително ниското
напрежение от акумулаторната батерия (12- 72 V или 240 V) до ниво,
подходящо за работа на изходния
инвертор (DC/AC). В схемата обикновено се включват варистори (вентилни отводи), за защита от високоволтови импулси, имащи атмосферен или комутационен характер.
Блокът за изключване от захранващата мрежа се реализира с прекъсвач
(контактор), имащ съответните
комутационни възможности. Изправителят и коректорът на мощност
обикновено са изпълнени със съвременна елементна база и съдържат
специализирани интегрални схеми за
управление (фиг. 1). Бустърните кондензатори имат значителен капацитет и обезпечават пиковото натоварване на инвертора. Товарните
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транзистори обикновено са IGBT,
гейтовете на които се управляват
от специализирани схеми (драйвери)
посредством използване на оптрони
за развръзка. Формирането на синусоидалното изходното напрежение
се осъществява на базата на високочестотен метод. Потискането на
нежеланите високочестотни съставки се осъществява във филтри с
кондензатори и индуктивности. Добре е да се има предвид, че големите
токовете през транзисторите при
промишлените модели са със
стръмни фронтове и изводите им
минават през феритови пръстени
или по-сложни филтри.

Акумулаторните батерии
са основен източник на енергия при
отпадане на мрежовото напрежение.
В повечето съвременни модели непрекъсваеми токозахранващи системи се използват VRLA батерии. Необходимо е да се обърне сериозно
внимание на живота им, защото
цената на акумулаторната батерия
би могла да достигне до една трета
от стойността на UPS-а.
Зарядното устройство, използва-
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но най-често от АБ, е импулсно. То
осигурява стабилност на зарядния
ток в широк диапазон на входното
напрежение, който значително превишава работния диапазон на UPS
при мрежово захранване. По-големите непрекъсваеми токозахранващи
системи разполагат с модул за обмен на данни и изход за връзка с компютър - обикновено RS-232 или RS485 порт и оптронна развръзка. Софтуерът, с който UPS работи, се
доставя от производителя. Почти
всички модели, предлагани на пазара,
поддържат функцията Battery Guard,
която следи състоянието на акумулаторната батерия. Както вече бе
споменато, акумулаторната батерия е скъпа част от UPS-а и това е
причината по отношение на нея да
се залагат най-много тестове и да
се осъществява непрекъснат мониторинг.
При смяна на акумулаторната
батерия е необходимо да се спазват
инструкциите на производителя.
Добре е да се има предвид, че моделите до 1000 W са със съединител
(куплунг), а моделите с мощности
над 1400 W обикновено разполагат

с два съединителя. Също така слабото проискряване при свързване на
куплунгите е нормално.

Включване в работа на
UPS
Операцията по включването на
непрекъсваемата токозахранваща
система обикновено не е сложна и не
изисква висока квалификация на персонала, но следва да се извършва в
съответствие с изискванията на
производителя. На първо място, следва да се разгледат внимателно изходите на UPS-а. В някои модели мощни устройства, например, се използват специални кабели. При първоначално включване на системата в
мрежата е необходимо за определен
период, обикновено от 4 до 6 часа,
да се заредят батериите му, след
което той е готов за работа. Работата в режим на резервно електрозахранване се индикира по определен
начин - със светлинна и/или звукова
сигнализация.

Процеси, протичащи в
кабела
Електрическият кабел на практи-
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ка представлява "дълга линия". Протичащите в него процеси са сложни и се описват с уравнения от
втори порядък с частни производни
от нееднороден хиперболичен тип.
Те допускат аналитично решение
при използване на някои от методите на Дамблер или с ред на Фурие с
последващо разделяне на променливите. Смущението в системата е
входно за инвертора. Спектралният
му състав се изменя в зависимост
от честотата на мрежовото напрежение и честотата на комутация (двойна модулация). При повечето консуматори дължината на захранващия кабел е между 30 и 300 m
и по отношение на синусоидалното
напрежение това не е проблем. Известно е, че проблеми възникват
при появата на високочестотни
спектрални съставящи, а те са неизбежни при работа в импулсен режим на изходните транзистори.
Както вече бе споменато, този режим е най-икономичен (с най-висок
КПД). При него върху изходните
транзистори се отделя най-малко
топлина, но те работят върху индуктивен товар и трябва да имат
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достатъчен запас от ток и напрежение. В действителност, за работа в импулсен режим всички електронни елементи трябва да са специално конструирани. Високочестотните спектрални съставящи започват с "омега комутация" минус "омега задание" и дължината на вълната
би могла да стане съизмерима с
дължината на самата линия. При
подобен режим на работа е възможна ситуация, при която честотата
на комутация и n- ти хармоник или
някои други кратни честоти да
съвпаднат. Следователно, те се
наслагват, появяват се резки пикове в изходното напрежение и ако
UPS работи с електродвигател, е
възможен пробив на изолацията му.
Обикновено външни признаци на
случващото се няма, тъй като
въпреки пулсациите средният момент на електродвигателя не се
променя. Той се определя от амплитудата на основния хармоник. В модерните непрекъсваеми токозахранвания описаният ефект се избягва,
като в софтуера му към общия модел се добавят и параметрите на
кабела.

Перспективи пред
развитието на UPS
Производителите на UPS инвестират в разработването на нови
модели устройства. Усилено се работи и по програмното им обезпечаване. Сериозни средства се влагат в
т.нар. оn-line UPS, тъй като редица
специалисти ги определят като найперспективни. Съществуват доста
проблеми с байпас решенията. Напоследък се налага и технологията на
векторното управление, чрез която
се оптимизира производителността и се обезпечава по-голяма надеждност при подаване на променлив
ток. Всички съвременни UPS не само
обезпечават непрекъснато електрозахранване, но и регулират товара
на входа, така че крайният потребител да получи т.нар. "чист синусоидален ток" (THDI<3% и THDU<2%).
Също така се използва и активен
филтър, благодарение на който КПД
е равен или по-висок от 96% (в момента водеща фирма е достигнала
98%). Усилено се работи по проблема
с генериране на хармоници от UPS
(ако те са под 3%, не е нужно поставяне на входен филтър). Напоследък
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все по-широко се използват технологиите SineWavе за намаляване нивото на хармониците и IGBT Sixpack
за плавен старт и последователен
пуск при паралелни конфигурации.
Водеща компания е разработила и
внедрила 750 kW UPS, изграден от 8
паралелни модула. За още по-голяма
надеждност на резервното електрозахранване се използва комбинацията UPS и дизелгенератор, даваща
възможност за работа 24 часа, 7 дни
в седмицата.

Изграждат се на модулен
принцип
Представителите на моделите
от ново поколение поддържат непрекъснат архив на над 3000 събития. Съвременните UPS работят с
индуктивен и капацитивен товар и
захранват нелинейни товари. За галванично развързване се използват
входно–изходни изолиращи транс-

форматори. Използват се и технологиите Total Harmonic Management
и Power Factor Corrected. Както бе
подчертано, моделите UPS от ново
поколение поддържат функция за непрекъснат мониторинг състоянието
на акумулаторната батерия, осигуряваща допълнително анализ на товара, индикация на околната температура, защита от дълбок разряд,
ограничаване на зарядния ток, автотест и др.
Свръхмощните UPS се изграждат
на модулен принцип, като в зависимост от текущата мощност автоматично се включва само необходимият брой блокове. Усилено се работи и по решаване на проблема с пиковото натоварване на UPS, което
е от особено важно значение при захранването на електродвигатели. Известно е, че пусковият ток на един
електродвигател е от 4 до 9 пъти
по-голям от номиналния ток. Изиск-

ванията към промишлените UPS са
много големи и когато се налага да
захранват разнородни консуматори,
например електродвигатели и електроника. Първоначално т.нар. диалогов режим бе използван само за
свръхмощните UPS, но в момента
тази опция намира все по-масово
приложение и за по-маломощните. В
заключение би могло да се подчертае,
че инвестиционен приоритет на производителите е и разработването
на нови акумулаторни батерии. Целта е да се намалят габаритните
размери и да се повиши мощността
на цялото изделие, както и да се
постигне намаляване на цената. Разработени са образци, които са с няколко независими изходни напрежения, например 3х220/380 V и 3х 380/
660V. Използват се индивидуални и
групови UPS.
Уважаеми читатели, очакваме допълненията и коментарите ви за статията.

• Проектиране и изпълнение на ел.уредби Ср.Н и НН
• Ретрофит на КРУ с високи показатели
• Проектиране и изпълнение на мълниезащита с
конвенционални и активни мълниеприемници
• Орган за контрол „СМС-С-контрол“,
акредитиран от ИА „БСА“ № 106OКС
• Обследване на енергийната ефективност, съизпълнител
на „Термоконсулт“- серт.№ NCA-OEE-U11 / 03.05.2006
• Енергоефективни услуги по ЗЕЕ: проучване, проектиране,
инсталиране, поддръжка.
• Единствен производител в страната на
специализирани апарати за IT системи (в
мините) за непрекъснат (АЗУ) и
предварителен (БРУ) контрол на
изолацията и на съпротивлението на
заземителния проводник (РКЗП - Pilot Relay).

Клиенти: Челопеч Майнинг ЕАД, Кумерио Мед АД,
Елаците - Мед АД, Евроманган АД
ТЕЦ Марица Изток 2, ОЦК АД гр. Кърджали и др.
СМС-С ЕООД
гр. Пирдоп 2070, ул. "Георги Бенковски" №3, тел. 07181/ 51 44, факс: 07181/ 52 18, e-mail: cmc_c@mail.bg, www.cmc-c.com
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—Ë„Ì‡ÎÌË ÍÓÎÓÌË
Сред най-широко използваните средства за машинна
безопасност

“

ÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‰Ó‚Â‰Â,
ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ‰Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, Ú.Â. ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ‡
ÓÚ ‰Û„‡ - ‰Ó ÒÂËÓÁÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ. —Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
Ï‡¯ËÌ‡ ËÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Ò‡ ÒË„Ì‡ÎÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË. —Â‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
ÒÂ‰Ë Û Ì‡Ò Ò‡ ÔÓÁÌ‡ÚË Ó˘Â Í‡ÚÓ
Ò‚ÂÚÎËÌÌË ÍÓÎÓÌË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÎË ÒË„Ì‡ÎÌË ÍÛÎË.

Обслужване на няколко
машини от един
оператор
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌË ÒıÂÏË Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÒÂ˘‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÔË ÍÓˇÚÓ Â‰ËÌ ÓÔÂ‡ÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ï‡¯ËÌË. ¬ ÚÓÁË
ÒÎÛ˜‡È Â ‚‡ÊÌÓ ÚÓÈ ‰‡ ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊ-
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ÌÓÒÚ ·˙ÁÓ ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Ï‡¯ËÌËÚÂ, ‰ÓË
‡ÍÓ Â ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ÓÚ Úˇı. œÓ Ú‡ÁË
ÔË˜ËÌ‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ
Ò˙Ò Ò‚ÂÚÎËÌË ‚˙ıÛ ÍÓÏ‡Ì‰ÌÓÚÓ
Ú‡·ÎÓ ÒÂ ËÁÌ‡Òˇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË Ì‡ ÏÂÒÚ‡,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡Ú ‰Ó·Â ÓÚ ‚ÒˇÍ‡
ÚÓ˜Í‡ ÓÚ ˆÂı‡ ËÎË ÔÓÌÂ ÓÚ Ó·Ë˜‡ÈÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓ‡. “ËÔË˜ÂÌ ÔËÏÂ Á‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎÌË ÍÓÎÓÌË Â Ì‡ÔËÏÂ ‚˙ıÛ
Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜‡ÚÌË
ÔÎ‡ÚÍË Ò˙Ò SMD ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Á‡‚‡˙˜Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ.

Индикират състояние и
потенциално опасни
ситуации
—Ë„Ì‡ÎÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú
‰‡ÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ‡·ÓÚË ËÎË Â
ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÚÂ ‰‡ ËÌ‰ËÍË‡Ú ‰‡ÎË Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÌÂ Â ÒÔˇÎ‡
ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË, Ì‡ÔËÏÂ, ÔÓ‡‰Ë ËÁÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÌˇÍÓÈ ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ˇ Ï‡„‡ÁË-

ÌË, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ÎË ÌÂ Â Ì‡ÒÚ˙ÔËÎ‡
ÌˇÍ‡Í‚‡ ‡‚‡Ëˇ. ƒÓ·Â ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÔÓÎÂÁÌ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯ÛÏ ‚
ˆÂı‡ Â ‚ËÒÓÍÓ, ‡ ÚÓ‚‡ Â Ó·Ë˜‡ÈÌÓ Á‡
ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
ŒÒ‚ÂÌ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ÒË„Ì‡ÎÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÓÔ‡ÒÌË ÒËÚÛ‡ˆËË. »ÏÂÌÌÓ
Ú‡ÁË ËÏ ÙÛÌÍˆËˇ „Ë Ô‡‚Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ‚ ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
œËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡ ËÎË ‰Û„Ë
Ó·ÂÍÚË ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÌˇÍÓË
Ï‡¯ËÌË Â ÓÔ‡ÒÌÓ, Á‡ÚÓ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ
Úˇı Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‰‡Ú˜ËˆË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ ÔÂËÏÂÚ˙‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú ÒË„Ì‡Î ÔË Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÂÌ
Ó·ÂÍÚ. —Ë„Ì‡Î˙Ú ÓÚ ÚÂÁË ‰‡Ú˜ËˆË ÒÂ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ ‚˙ıÛ ÒË„Ì‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ‡, ÚÓ‚‡ Â ‚‡ÊÌÓ Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.

Светлинни колони със
звукова сигнализация
œË Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
‰Ë‡ÏÂÚ˙ 70
mm. ÷‚ÂÚ˙Ú Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÂ„ÏÂÌÚË, ÚˇıÌ‡Ú‡ ÔÓ‰Â‰·‡, Ì‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÍÓÎÓÌ‡ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú ÓÚ ÍÎËÂÌÚ‡. ‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ, ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÎÓФиг. 1 Примерна схема на сигнална колона
Ì‡Ú‡ Â ·˙ÁÓ Ë
ÎÂÒÌÓ, ·ÂÁ ‚ËÌìÚÂÊÍ‡î ÒËÚÛ‡ˆËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÓÔ‡Ò- ÚÓ‚Ë Ò„ÎÓ·ÍË Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ
Ì‡ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ÔÂÒÓÌ‡Î, ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë
ÔÂ‰‡‚‡ËÈÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÒÍ˙Ô‡
Ï‡¯ËÌ‡ ËÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ ‰‡ ÒÂ сигнални колони с други
ÍÓÏ·ËÌË‡ Ò˙Ò Á‚ÛÍÓ‚‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡- типове конструкции
ˆËˇ - ÁÛÏÂ (·˙ÁÂ) ËÎË ÒËÂÌ‡.
œË Úˇı Ò˙˘Ó Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò‚ÓÃÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚„‡Ê‰‡Ú ·Ó‰ÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú: ·ÓˇÚ Ì‡ ÒÂ„Á‚ÛÍÓ‚‡Ú‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ Ò‚ÂÚÎËÌ- ÏÂÌÚËÚÂ, ÚÂıÌËˇÚ ˆ‚ˇÚ Ë ÔÓ‰Â‰ÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË.
·‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ ËÏ
Õ‡ Ô‡Á‡‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÒË„Ì‡ÎÛÍ‡Á‡ÚÂÎÌ‡ Í‡ÚËÌ‡. “ÛÍ Â ÏˇÒÚÓÌË ÍÓÎÓÌË ‚ Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ÏÓ‰ËÙË- ÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÒË„Ì‡ÎÌËÚÂ
Í‡ˆËË. Õ‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò‡
ÍÓÎÓÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÂ
Ò‡ÏÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
‡ Ë ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë, Ì‡ÔËÏÂ.
цилиндричните сигнални

колони
ËÁ„‡‰ÂÌË Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÂÌ ÔËÌˆËÔ.
œÓ‰Ó·ÌË ÍÓÎÓÌË - Ò ‰Ë‡ÏÂÚË 30
mm, 50 mm ËÎË 70 mm, ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÚ ÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. ¡ÓˇÚ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡‰ÒÚÓÂÌË Â‰ËÌ
Ì‡‰ ‰Û„, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ 5 Á‡ Ï‡ÎÍËÚÂ ‰Ë‡ÏÂÚË ‰Ó 10 Á‡ ÚÂÁË Ò

Светлинни източници в
колоните
—‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ÒË„Ì‡ÎÌËÚÂ ÍÓÎÓÌË, ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË Î‡ÏÔË Ò Ì‡ÊÂÊ‡ÂÏ‡ ÊË˜Í‡. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ë Ô‡Á‡ÌËÚÂ ÚÂÌ-

Фиг. 2 Структура на мрежа изпълнена с АS-интерфейс
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‰ÂÌˆËË Ó·‡˜Â ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ‚ÏÂÒÚÓ Úˇı. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰ËÚÂ Ò‡ ‰˙Î„ËˇÚ ÊË‚ÓÚ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ò ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò‚ÂÚÎËÌÌË ÍÓÎÓÌË
Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÓÚ 24
V , 115 V ËÎË 220 V ÔÓÏÂÌÎË‚Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÓÔˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ë Ò 12 V ËÎË 24 V ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
¬ÒÂÍË ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ò‚ÂÚÎËÌÌË
ÏÓ‰ÛÎË ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ Ò‚ÂÚË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÎË ‰‡ ÏË„‡ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡ ÓÍÓÎÓ
2 Ô˙ÚË ‚ ÒÂÍÛÌ‰‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë
ÏÓ‰ÛÎË Ò ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎ Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÛÎÒË‡˘‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ.
«‚ÛÍÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌË ÍÓÎÓÌË ÔÂ‰Î‡„‡Ú, Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌ
ÏÓ‰ÛÎ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Í‡Ú‡, ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡
ÍÎËÂÌÚ‡. ÃÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡
ÔÎ‡‚ÌÓ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ‰Ó 80-90 dB.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Á‚Û˜Ë ÒËÂÌ‡Ú‡, ‡
ËÏÂÌÌÓ Ú.Ì‡. ÏÓ‰ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÌ‡. «‚ÛÍÓ‚ËˇÚ ÏÓ‰ÛÎ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ‚ÍÎ˛˜‚‡Ì Í‡ÚÓ ÁÛÏÂ ËÎË
Í‡ÚÓ ÒËÂÌ‡.

Степен на защита IP54
или дори IP65
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ
Ò‚ÂÚÎËÌÌË ÍÓÎÓÌË ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ IP54 ËÎË
‰ÓË IP65. “Ó‚‡ „Ë Ô‡‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Í‡ÍÚÓ Ì‡ Á‡ÍËÚÓ,
Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÓÚÍËÚÓ Ë ÔË ÒËÎÌÓ
Á‡Ô‡¯ÂÌ‡ Ë ÒÎ‡·Ó ‡„ÂÒË‚Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡.
Õ‡˜ËÌ˙Ú, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÒË„Ì‡ÎÌ‡Ú‡
ÍÓÎÓÌ‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ
ÍÓÌÚÓÎÂ, Â Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ˜ÂÁ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ. œË ÌÂ„Ó ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ Ò‚ÂÚÎËÌËÚÂ Ì‡ ÍÓÎÓÌ‡Ú‡,
ÁÛÏÂ˙Ú Ë ÒËÂÌ‡Ú‡ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú Í˙Ï ÓÚ‰ÂÎÂÌ ËÁıÓ‰ Ì‡ ÍÓÌÚ-
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ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД
гр. София 1404, ПК 149, ул. Монтевидео 88
тел.: +359-2-957-22-79, 956-16-19
факс: +359-2-957-23-01
e-mail: info@elenergy03.com, www.elenergy03.com

Фирма ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД е основана през 2003 година
На Вашето внимание представяме продуктите,
на които сме директни вносители или
производители:

•Кабелна арматура - всички видове накрайници и
съединители – медни, алуминиеви и биметални

•Термосвиваем шлаух – черен, червен, зелен, жълт от ф1
до ф 50;

•Арматура за ВЕЛ 20, 110, 400 кV
•Инструменти – механични и хидравлични за кербоване и
рязане за всички сечения

•Апартаментни табла за скрит и открит монтаж от 4
до 36 предпазителя

•Апартаментни табла за скрит и открит монтаж от 4
до 32 предпазителя с нощно осветление – НОВО

•Прожектори с датчик и без датчик – 150 W и 500 W
•Автоматични прекъсвачи и дефектно-токови защити
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÓÎÂ‡, ÍÓÈÚÓ „Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡. —ıÂÏ‡ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎÌ‡ ÍÓÎÓÌ‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘‡ ÒÂ ÓÚ Â‰ËÌ
Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÏÓ‰ÛÎ, ÁÛÏÂ Ë ‡‚‡ËÂÌ ·ÛÚÓÌ, Â
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 1. »Á‚Ó‰Ë 2, 4 Ë 6 ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ Ò‚˙Ê‡Ú Í˙Ï ÌÛÎÂ‚Ëˇ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ. »Á‚Ó‰Ë
1 Ë 3 ÔÂÁ ÍÓÌÚ‡ÍÚË Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ ÍÓÌÚÓÎÂ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Í˙Ï
Ù‡Á‡ Ë Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ËÁ‚Ó‰ Ì‡ 24-‚ÓÎÚÓ‚ÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. ¿ ËÁ‚Ó‰ 5 - Í˙Ï ‚ıÓ‰ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ‡
ËÎË ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ‚ÂË„‡ Ì‡ ‰Û„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

Сигнални колони с вграден ASинтерфейс
ÕˇÍÓË ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËËÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÒË„Ì‡ÎÌË ÍÓÎÓÌË Ò ‚„‡‰ÂÌ AS-ËÌÚÂÙÂÈÒ
(Actuator-Sensor interface). —˙Á‰‡‰ÂÌ Â Í‡ÚÓ Фиг. 3 Свързване на захранващо-комуникационния кабел към стандартен
ÌËÒÍÓ ˆÂÌÓ‚Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚ÓË˜- терминал на AS-интерфейса.
ÌË ÒÂÌÁÓË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË ‚
ÏÂÊ‡. œÓ‰ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ‰‚ÓË˜ÌË, ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È, 62026-2. »ÌÚÂÙÂÈÒ˙Ú Â ËÁ„‡‰ÂÌ Ì‡ Master/Slave
ÒÂ ‡Á·Ë‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‰‚Â Ò˙ÒÚÓ- ÔËÌˆËÔ. ≈‰ËÌ Ï‡ÒÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ ‰Ó 64
ˇÌËˇ - ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ Ë ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ, ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë ÌÂ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë ÔÓ‰˜ËÌÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ¬ÒˇÍÓ ÒÎÂÈ‚-ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Ë
Ú.Ì. AS-ËÌÚÂÙÂÈÒ˙Ú Â ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì Ò Â‚ÓÔÂÈÒ- ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ËÏ‡ ‰Ó 4 ‚ıÓ‰‡ Ë 4 ËÁıÓ‰‡. ÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ
Í‡ ÌÓÏ‡ EN 50295 Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú IEC ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÌÂÂÍ‡ÌË‡Ì ‰‚ÛÔÓ‚Ó‰ÂÌ Í‡·ÂÎ Ò˙Ò ÒÂ˜ÂÌËÂ 2ı1.5 mm2, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ë Á‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ (Ò ÚÓÍ ‰Ó 8 ¿). Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡
ÎËÌËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Â 100 m - Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ ‰Ó 300 m ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓËÚÂÎË.
—ÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ Â ÔÓËÁ‚ÓÎÌ‡, Ú.Â. ‚˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ ÔÓËÁ‚ÓÎÂÌ ·ÓÈ ‡ÁÍÎÓÌÂÌËˇ, ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ „ÓÂÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ.
—˙Á‰‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Ò‡ ËÏ‡ÎË ÒÚÂÏÂÊ
‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ë ÒÂ Ò˙Í‡˘‡‚‡Ú ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ
Á‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. —‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡·ÂÎ‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ·ÂÁ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÚÂÏËÌ‡ÎË, ‡ ˜ÂÁ
ÍÎËÍ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ÚÓÈ ÒÂ ÔÓ·ÓÊ‰‡ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÓÌÂÍÚÓË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÔÎÓÒ˙Í Í‡·ÂÎ Ò ‰‡‰ÂÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, ËÏ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÔÓÙËÎË‡Ì
ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÔÓ„Â¯ÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ - ˜ÂÁ Ó·˙˘‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÌÂ Â ‰‡ Á‡ÏÂÌË Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ ‚Â˜Â ËÌÚÂÙÂÈÒÌË ÏÂÊË, ‡ ‰‡ „Ë ‰ÓÔ˙ÎÌË.
«‡ÚÓ‚‡ Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌË ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò CAN, Ethernet,
Internet Ë ‰. ÏÂÊË.
ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÓÚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌ‡ „ÎÂ‰Ì‡
ÚÓ˜Í‡ Â Á‡ÏÂÌˇÌÂ Ì‡ ÒÌÓÔÓ‚ÂÚÂ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË (‚ Ó·Ë˜‡ÈÌ‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ÒÂÍË Ô‡ÒË‚ÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ
‰‚‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ‡, ‡ ‚ÒÂÍË ‡ÍÚË‚ÂÌ - ÓÚ ÏËÌËÏÛÏ ÚË)
Ò Â‰ËÌ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ, ÍÓÈÚÓ Ò‚˙Á‚‡ ‚ÒË˜ÍË ‰‡Ú˜ËˆË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË.
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œÓ„‡ÏËÛÂÏË
ÂÎÂÚ‡
Характеристики и функционалност на съвременните модели
микро PLC

ласическото реле е елемент с
дълга история. Изобретено през
1835 г. от Джоузеф Хенри, и до днес
релето се радва на голямо приложение в техниката. Едно от съществените приложения на класическите релета е било изграждането
на логически схеми, т.нар. релейноконтакторна логика. Днес, преобладаващата част от задачите в областта на автоматизацията се
решават не с опроводена логика, а
чрез програмируеми средства. По
този начин потребителят разполага с повишена надеждност и гъвкав
алгоритъм. Затова с течение на
времето, в автоматизационните
приложения класическото реле е изместено от т. нар. програмируеми
релета.
В статията, която публикуваме в
настоящия брой на сп. Инженеринг
ревю, обръщаме специално внимание
на важни технически характеристики на съвременните програмируеми
релета. Поради обхватността на
темата ще я продължим и в следващи броеве на списанието.

Познати са по различни
наименования
Те могат да бъдат открити навсякъде – в индустрията за управление на отделна машина или малък
агрегат, както и в сградната автоматизация – в осветителни и асансьорни уредби, в системи за отопление, вентилация и климатизация и
алармени системи. В селското стопанство се използват за управление
на оранжерии, доилни агрегати, системи за напояване и др. Трудно е да
се изброят всички възможни прило-
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жения на гъвкаво средство за
автоматизация като програмируемите релета. Това е и
основната причина те да са
толкова широко разпространени и да присъстват в продуктовите листи на почти
всички компании от автоматизацията - и водещи, с доказано име и отвоюван пазарен
дял, и тепърва пробиващи си
път в областта. Можете да
ги срещнете под различни наиФиг. 1.
менования - програмируеми релета, логически релета или
модули, микро PLC (от английския размери. В редица случаи ниската
термин programmable logic controller електроконсумация на програмируе– програмируем логически контро- мите релета е предпоставка за
лер), интелигентни или смарт реле- широкото им използване, което е от
та и т.н. Независимо от конкретно- съществено значение за редица систо използвано име, компаниите-про- теми с автономно захранване.
изводители и потребителите имат
предвид „най-малкия събрат“ на про- Брой на входовете/
изходите
грамируемите контролери.
Основна характеристика на проКомпактни, с гъвкави
грамируемите релета е броят на
алгоритми и ниска
техните входове и изходи. Повечеконсумация
то производители ги предлагат в
Ако трябва да се посочат някои конфигурацията – базов модул и входобщи характеристики на програми- но/изходни разширители. Обикноверуемите релета, то неминуемо е но базовият модул има от 8 до окодобре да се започне с факта, че те ло 16 входове/изходи, но съществуса компактни (фиг. 1). В повечето ват и модели с 30 входове/изходи.
случаи те са пригодени за монтаж Посредством използването на подна шина DIN35, но се предлагат и ходящи разширители този брой би
модели, предназначени за монтаж на могъл да бъде увеличен чувствителщит.
но. При някои модели достига до 140
На фигура 1 са показани типични входа/изходи. Съществуват и модеразмери на програмируеми релета, в ли, при които чрез специализирана
мм и инчове, от различни производи- комуникация броят на входове/изхотели. Както е видно, програмируеми- дите може да достигне 272.
те релета са се наложили като алБазовият модул има четири вида
тернатива не само заради високата входове/изходи – дискретни входове,
надеждност и гъвкавостта на алго- дискретни изходи, аналогови входоритмите, но и заради компактните ве и аналогови изходи. Необходимо е
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да се вземе под внимание, че видът
на захранващото напрежение на базовия модул е обвързан с работните
напрежения на дискретните му входове и изходи. Например, моделите
със захранване от 24 VDC респективно работят с 24 V логика за входовете и изходите.
Предлаганите на пазара програмируеми релета могат да се разделят
в две групи. Първата обхваща модели, работещи с 12 VDC, 24 VDC и 24
VAC. Втората група включва микро
PLC, захранвани със 115 VAC/DC или
240 VAC/DC. Някои компании произвеждат и по-обобщени версии, например работещи с напрежения от 10,8
V AC/DC до 28,8 V AC/DC за първата
група и, респективно, от 85 VAC/DC
до 240 VAC/DC за втората група.

Ролята на
разширителните модули
От съществено значение е и
въпросът за разширителните модули. Благодарение на тях, програмируемите релета намират много пошироко и по-разнообразно приложение. Както вече бе посочено, посредством разширителни модули броят
на входовете/изходите би могъл да
се увеличи неколкократно спрямо
тези на базовия модул. Друго преимущество на архитектурата с разширителни модули е, че така се дава
възможност на проектанта да направи по-оптимална конфигурация с
програмируеми релета. Например,
ако в приложението се контролират
няколко аналогови величини, е
възможно да се избере разширителен
модул с аналогови входове. По този
начин, наличните входове/изходи да
се използват максимално.
Разширителните модули се
свързват с базовия по два начина –
директно, чрез специален куплунг
(фиг. 2), или посредством комуникационен кабел те се изнасят на разстояние (обикновено то е в интервала 20 - 60 метра).
Към групата на разширителните
модули, освен допълнителни входове
и изходи се отнасят захранващи и
комуникационни модули, операторски панели и др.

Характеристики на
цифровите входове
По отношение на цифровите входове, много важна е характеристи-
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Фиг. 2. Пример за базов модул и 4
бр. разширители, директно свързани към него.

ката за напреженовите нива, съответстващи на състоянията „включено“ и „изключено“ (б.ред. това, което контролерът възприема като
„единица“ и „нула“). Съгласно спецификациите на водещ международен
производител, състоянието „включено“ е над 8 VDC за версията, захранвана на 12 VDC, и от 8 до 28.8
VDC за модела, работещ на 24 VDC.
Състоянието „изключено“ се възприема съответно за напрежения под 4
VDC за 12-волтовия вариант и под 5
VDC за модел, захранван на 24 VDC.
По отношение на напрежения със
стойност между изброените прагове на сработване, състоянието остава без промяна, т.е. възприема се
предходното състояние. За цифровите входове, работещи на 24 VAC,
състояние „включено“ се отнася до
напрежения от 14 до 26,4 VAC, а
състояние „изключено“ - от 0 до 6
VAC. При версиите, работещи на 240
VAC, нивата за цифровите входове
са съответно състояние „включено“
– от 0 до 40 VAC, а състояние „изключено“ – от 79 до 264 VAC.
Големината на тока, протичащ
през цифровия вход при различните
производители, е от порядъка на 2
до 4 mA, което се отнася за версиите 12 VDC, 24 VDC и 24 VAC, и около
0,5 mA за работещите на 240 VAC.
Добре е да се има предвид, че при
някои производители големината на
тока е 0,03 mA, а при други, умишлено е завишена до 6 mA.

Времето за сработване
често е много важен параметър
по отношение на цифрови входове.
Програмируемите релета все пак са
програмируеми контролери от найниския клас. Времето за сработване
на стандартния им цифров вход е от
порядъка на 40-50 ms, в зависимост
от работното напрежение. Предлагат се продукти с време на сработване както 10 ms, така и 80 ms.
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Фиг. 3. Графика, илюстрираща зависимостта между
възможните цикли на превключване и големината на
тока, при резистивен товар.

Някои модели имат различни времена на преход между двете състояния
– от „изключено“ към „включено“ и от
„включено“ към „изключено“.
Необходимо е времената на сработване да се отчитат от разработчиците на система с програмируеми релета, тъй като те могат
да се окажат твърде големи за някои бързи процеси. По тази причина
почти всички производители предлагат модели с т. нар. „бързи“ цифрови входове (наричат се още броячни
входове). При тях времената за преход са сведени под 1 ms, което дава
възможност да работят на честоти до 1 kHz. Съществуват и специални модели програмируеми релета,
имащи броячни входове за честота
до 10 kHz. Като правило броячните
входове се предлагат за версиите,
работещи на 24 VDC.

Характеристики на
релейни цифровите
изходи
Цифровите изходи на предлаганите модели програмируеми релета
могат да бъдат два вида – релейни и
транзисторни. Релейните изходи се
предлагат за всички захранващи напрежения, докато транзисторните
изходи - само за правотоковите на
12 V и 24 V. Релейните цифрови изходи в общия случай могат да комутират токове до 10 A, при чисто
резистивен товар, и до около 3 A при индуктивен товар. Съобразно
спецификациите, комутируемата
мощност би могла да варира в широки граници, в зависимост от вида на
товара и от стойността на напрежението. Обикновено тя е около
1000 W за чисто резистивен товар
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Фиг. 4. Графика, илюстрираща зависимостта между
възможните цикли на превключване от големината на
тока, при индуктивен товар.

и захранващо напрежение 240 VAC и
около 350 VA за индуктивни товари
на 240 VAC.
Броят и честотата на превключване също зависи от вида и големината на товара. Например, ако гарантираният брой на чисто механичните комутации е над 1 000 000 цикъла, то при резистивен товар 3A/240
VAC, той е около 300 000 (фиг. 3 и
фиг. 4). При конвенционални луминесцентни лампи пада до максимум 25
000 възможни комутации. Аналогично, честотата на превключване би
могла да бъде до 10 Hz, до 2 Hz и до
0,5 Hz за посочените видове и големини на товара. Много производителите предвиждат и защита на релейните изходи посредством миниатюрни предпазители.

Специфики на
транзисторни цифрови
изходи
При транзисторните изходи, максималните стойности на комутируемия ток са между 0,3 A и около 2 A,
за различните модели. Повечето
производители предвиждат електронна защита на транзисторния
изход, която ограничава тока на късо
съединение до максимално допустимия и не позволява възникването на
авария. Необходимо е да се знае, че в
повечето случаи не е позволено запаралелване на изходите (б.ред. например с цел по-висока товароносимост), тъй като това би могло да
причини повреда.
Обикновено честотата на превключване при чисто резистивен
товар е по-висока от 10 Hz, а при
индуктивен -около 2 Hz.

В редица случаи е много важно да
има галванично разделяне на цифровите изходи. За разлика от релейните изходи, при които галваничното
разделяне се обезпечава от самото
реле, при транзисторните това не
е задължително. В някои от моделите се използва разделяне чрез оптронна двойка, например.
Полезна е и функцията „контрол
на цифровия изход“, вградена в някои
типове програмируеми релета. Чрез
нея се извършва прочит на състоянието на изходите, независимо от
задействането им.

Характеристики на
аналоговите входове
Макар и ограничени като брой,
аналоговите входове рязко увеличават областта на приложение на програмируемите релета. Предлагат се
за устройства, работещи с правотоково захранване, 12 или 24 VDC. При
повечето модели са предвидени от
1 до 6 аналогови входа в базовия
модул. За тези, при които липсват
или са необходими допълнителни аналогови измервания, могат да се използват специални разширителни
модули. Като правило, аналогов вход
се комбинира с цифров, а съответният режим на работа на входа (цифров или аналогов) се задава по софтуерен път.
При логическите релета аналоговите модули преобладаващо са с
диапазон на входното напрежение
от 0 до 10 V (при някои от 0 до +/10 V). Също така са със сравнително
ниска разрешаваща способност – 9
или 10 бита (от 10 до 20 mV) и много рядко 12 бита. Съществуват и
модели с 8 бита, която е напълно
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нократно измерване - от порядъка на
10 – 30 ms.

Аналогови
изходи

Фиг. 5.

достатъчна за определени приложения. Входното съпротивление варира в границите от 50 до над 100 kΩ,
но е добре да се внимава с модели,
при които е сравнително ниско –
около 10 kΩ.

Допълнителни
възможности на
аналоговите входове
Ако се налага да се работи с найразпространения унифициран сигнал
4 – 20 mA, е необходимо просто да
се добави прецизен резистор, паралелно на съответния вход. Необходимо е той да се монтира в непосредствена близост до клемите на модула, при възможност - на самите тях.
Например, ако резисторът е 250 Ω/
0,250 W/0,5%, то напрежението на
входа ще варира от 1 до 5 V. Важно
е да се отчете и специфицираният
входен импеданс за съответния аналогов вход.
Предлагат се програмируеми релета, имащи аналогови входове, предназначени за работа със сигнал 0-20
mA, като някои осигуряват дори и
захранване на токовия контур. По
този начин се създава удобство в
редица индустриални приложения, в
които сигналът 4 - 20 mA е много
разпространен. Съществуват и редица специализирани модели, имащи
аналогови входове, подходящи за директно свързване на платинени термометри (Pt100) или на някои от разпространените типове термодвойки.
В автоматизационни приложения,
за които са характерни аналогови
измервания, задължително следва да
се отчетат два важни параметъра
– точност и време за измерване. Програмируемите релета имат сравнително скромни възможности – пълната им точност е в границите от 1
до 4%, а необходимото време за ед-
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В сравнение с
вече разгледаните
входове и изходи,
аналоговите изходи са най-слабо разпространени. При
много от предлаганите модели, те просто отсъстват.
Все пак, някои компании предлагат
базови модули с по един аналогов
изход или разширителни модули, с 2
или 4 аналогови изхода.
Характерно за тях е, че могат да
работят като източници на напрежение 0-10 V, с минимално съпротивление на товара 1 kΩ, или като токови изходи 0 - 20 mA/4 - 20 mA. Разрешаващата им способност е 10 или
12 бита, а точността - около 1 - 2%.
При аналоговите изходи, времето за
преобразуване е сравнително малко,
обикновено под 2 ms.

Вградени функции в
релетата
Вградените функции са сред основните причини за широката приложна област на програмируемите релета. Благодарение на тях, е възможно
бързо и лесно да се конфигурират
сравнително сложни алгоритми. Производителите използват различни
наименования на поддържаните от
релетата функции. Въпреки това, те
могат да се разделят в няколко групи:
Логически (булеви) функции. Това са
функции като and (и), or (или), not (не),
nand (и-не), xor (изключващо или) и т.н.
Обикновено програмируемите релета поддържат минимален набор от
6 до 10 логически функции, а някои
модели - значително по-голям брой.
Аритметични функции. Към тях
принадлежат функции от типа на
add (аритметична сума), sub (изваждане), mul (умножение), div (деление).
Не всички модели програмируеми
релета ги поддържат. Следва да се
има предвид, че към вградените
аритметични функции се поставят
някои ограничения. Например, релетата на един от водещите производители поддържа и четирите изброени функции, но те работят само с

цели числа в интервала от -2 147 483
648 до +2 147 483 647.
Функции за времезакъснение. Би
могло да се твърди, че това са полезни функции, предлагани в разнообразни модификации и под различни
наименования. Те могат да бъдат
открити в почти всички предлагани
модели. Сред най-използваните от
тях са: on-delay (времезакъснение по
преден фронт), off -delay (времезакъснение по заден фронт), оn/оff –delay
и мн. др. На фиг. 5 е показан пример
за функцията on-delay, където Trg –
тригерен вход, Q - изход, T – интервал на времезакъснение (параметър).
Когато входът Trg премине в състояние On, започва да тече интервалът
T. При изтичането му се задейства
изходът Q, който остава включен,
докато входът Trg не премине в
състояние off.
Броячни функции. На практика,
представляват различни броячи – на
сумиране, на изваждане или на сумиране/изваждане. Освен двоичния им
изход, в програмата може да се използва и натрупаната стойност за
различни изчисления.

Функции за аналогова
обработка
Позволяват извършването на различни манипулации с величините,
измерени чрез аналоговите входове.
Сред най-често срещаните е аnalog
threshold trigger (аналогов прагов тригер), който е показан на фиг. 6. На
нея е показана времедиаграма за аналогов прагов тригер, където Q – изход на функцията, Ax – аналогова
величина, имаща стойност между 0
и 1000, а оn и оff са параметри, които се задават или получават от
други функции. Те определят праговете за превключване на тригера.
Други подобни функции са аnalog
differential trigger (аналогов диференциален тригер), аnalog comparator (аналогов компаратор) и аnalog watchdog
(аналогов „страж“). Последната функция изисква две стойности, които
се съхраняват в енергонезависимата
памет. Ако аналоговата величина
надхвърли високата стойност или се
понижи под по-ниската, се включва
изходът на функцията. Тя е удобна за
създаване на аларми. Към функциите
за аналогова обработка се отнася и
т.нар. аnalog amplifier (аналогов усилвател), както и много други.
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Специални функции,
поддържани от релетата
Могат да бъдат с най-различно
предназначение. Сред често използваните са: рulse generator (импулсен генератор), random generator (генератор
на случайни числа), pulse width
modulator (широчинно-импулсен модулатор), real time clock (часовник за
реално време), PID регулатор, message
texts (текстови съобщения) и други.
Функцията RTC дава възможност
управлението, извършвано чрез програмируеми релета, да се осъществява в реално време. За тази цел се
вграждат и други функции, като броячи на седмици, месеци и години. Някои модели предлагат и допълнителни екстри, като например смяна на
лятно и зимно часово време. Освен
това, работата на RTC се осигурява
и при временно отпадане на захранването. При различните модели този
период варира от 60 до 250 часа.
Някои модели разполагат и със специален разширителен модул, който поддържа захранването на RTC повече от
година. Например, водещ доставчик
предлага разширителен модул, чрез
който контролерите получават радиосигнал за точно време с цел синхронизация на функцията RTC. По този
начин няколко програмируеми релета,
поддържащи функцията RTC, могат да
работят в пълен синхрон, без да имат
пряка връзка помежду си.
Друга широко използвана функция
е message texts. Тя дава възможност
върху дисплея на релето да се изведат различни съобщения, измежду
предварително запаметените. Техният брой би могъл да бъде 128 и повече. Съобщенията се визуализират във
вид на текст, на барграф или посредством други графични инструменти.

Интерфейсни специфики
Както вече бе посочено, повечето
от интелигентните релета да раз-
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полагат с дисплей и бутони. Чрез тях
е възможно да се въведе цялата програма, да се наблюдава изпълнението
й, както и да се правят необходимите корекции. Повечето модели предвиждат и защита на програмата
чрез въвеждане на парола.
Стремежът на производителите
е да се опрости максимално клавиатурата. Дисплеят се конфигурира в
зависимост от конкретните изисквания. Повечето модели програмируеми релета позволяват на дисплея да
бъдат извеждани съобщения на различни езици (на съответните азбуки, включително и на кирилица). Всичко това прави програмируемите релета универсално средство за автоматизация.
Важно е да се отбележи, че когато програмируемите релета са снабдени с дисплей и бутони, позволеният температурен обхват е по-тесен, обикновено от 0 до +55 градуса
Целзий. Това е и причината при някои модели те да липсват и работният им температурния обхват да
е от -25 до +55 градуса Целзий.

Комуникационни
възможности на
програмируемите релета
Чрез различните комуникационни
технологии програмируемите релета могат да бъдат интегрирани в
по-голяма система. Също така е
възможно да се мониторират, параметризират и контролират дистанционно. Някои от производителите
залагат на собствени протоколи за
комуникация, но повечето използват
масово разпространените. Сред найчесто използваните са DeviceNET,
CAN, AS-interface, PROFIBUS DP,
Ethernet и др. Съществуват модели,
при които е предвидена връзка с PC
чрез серийна комуникация RS-232 или
USB.
Една от водещите компании в

бранша предлага интересна възможност – комуникацията с програмируемите релета се извършва чрез GSM
мрежа. По този начин съответното
микро PLC се мониторира, „докладвайки“ за състоянието на входовете
си чрез SMS. От друга страна, чрез
SMS е възможно дистанционно да
бъде задействан всеки от изходите
му. Алармените съобщения се изпращат на до пет различни получатели,
с дефиниран приоритет. Предвидена
е възможност за изпращане на SMS
и при отпадане на захранването.

Райзвойна дейност чрез
специализиран софтуер
На практика всички производители на програмируеми релета дават
възможност за развойна дейност
чрез специализиран софтуер. Повечето компании го предоставят безплатно за изтегляне от Интернет.
Чрез него е възможно да се създава
програма, да се отстраняват грешки, да се симулира действието й,
както и да се зарежда в паметта на
програмируемото реле. Възможно е
вече заредена програма да бъде прочетена, както и да се нанесат корекции в нея. На фиг. 7 са показани изгледи от екрани на развоен софтуер за
програмируеми релета.
Програмите се пишат на специализирани езици, най-често Ladder
diagram (диаграми във вид на релейно-контакторни схеми) или FBD
(Function Block Diagram – диаграми от
функционални блокове). Голямо удобство за потребителя, работещ със
специализирания софтуер, е, че той
може да разполага с вече създадени
програми, които да използва (или
фрагменти от тях) при разработването на нова програма. Като правило, развойният софтуер е предвиден
за работа под операционните системи Windows (98 SE, NT4.0, ME, 2000,
XP или Vista), Mac OS X и Linux.
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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
София, ул. Филип Кутев 5,
тел: 02/ 428 32 73
факс: 02/962 17 24
e-mail: og_service@overgas.bg
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“ÓÔÎËÌÌË
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Използват се за измерване разхода на факелни газове, въздух за
горене, азот, аргон, въглероден диоксид, биогазове и др.

“

оплинните разходомери са разработени през 60-те и 70-те години
на миналия век от няколко независими компании в Калифорния. Технологията им на работа се основава на
топлопроводната анемометрия. Тя
се използвала при изследване профилите на скоростта и турбулентността. Първите топлинни разходомери не работели устойчиво, характеризирали се с големи грешки вследствие на замърсяване и не били подходящи за използване в производствени условия.
Сред фактите от историята на
тези измервателни уреди е разработеното от американската компания
Fluid Components (FCI) топлинно реле
за разход, което било предназначено
за регистрация наличието на нефт,
добиван в Калифорния. Производството на топлинни релета стартирало през 1964 г. и продължило до
1981 г., когато започнало производството на топлинни разходомери,
разработени специално за измерване
разхода на газ. По късно, с развитие
на измервателната технология, конструкцията им се усъвършенства и
те преминават към по-висок клас на
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точност. Днес се използват с успех
в различни области на индустрията.

Видове топлинни
разходомери
Принципът на действие на топлинните разходомери се основава на
зависимостта между топлинното
въздействие на движещия се флуид и
масовия му разход. Топлинните разходомери се различават според конструкцията си - тип нагряване, местоположение на нагревателя (отвътре или отвън на тръбата), характера на функционалната зависимост
между разхода и измервания сигнал.
Основният използван начин на нагряване е електрически нагревател с
активно съпротивление. Индуктивното нагряване се ползва рядко. Според начина на топлинно взаимодействие с флуида, топлинните разходомери се определят като калориметрични, термоконвективни и
термоанемометрични.

Калориметричните
разходомери
използват нагряване или охлаждане на флуида с външен източник на
енергия, който създава температур-

на разлика във флуида. Електрическият нагревател е разположен вътре
в тръбата, за разлика от термоконвективните, при които е отвън,
върху нея. Освен нагревателя в конструкцията им се включват още два
термодатчика за измерване на температурата преди и след нагревателя. Термодатчиците обикновено се
разполагат на равни разстояния от
нагревателя. Разпределението на
температурата на двете страни
от източника на нагряване зависи от
разхода. При отсъствие на разход,
температурното поле би било симетрично. След като през тръбопровода започне да протича флуид, тази
симетрия се нарушава. При малки
разходи, съответно ниски скорости,
температурата преди нагревателя
се понижава повече (вследствие на
притока на хладен флуид) от температурата след нагревателя. При
много ниски скорости дори е възможно температурата след нагревателя да се повиши. При достатъчно
увеличение на разхода, температурата преди нагревателя става постоянна. Тя е равна на температурата
на протичащия флуид, а температурата след нагревателя започва да
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Фиг. 1.

пада. При това, температурната разлика се увеличава с
нарастването на разхода. Направените изследвания показват, че температурната разлика при малки разходи
е почти пропорционална на тях. При нарастване на разхода тя намалява по хиперболичен закон.
Характерно за калориметричните разходомери е, че
при тях се измерва температурната разлика на газа или
течността (при постоянна мощност на нагряване) или
мощността(при постоянна температурна разлика).
Калориметричните разходомери с вътрешно нагряване не са се утвърдили за приложение в производствени
условия. Основна причина за това е ниската надеждност
на работа в експлоатационни условия на нагревателите
и термодатчиците, разположени вътре в тръбопровода. Тези измервателни уреди са подходящи за различни
изследователски и експериментални опити. Освен това
е възможно да се ползват за проверка и градуировка на
други разходомери.

Термоконвективни разходомери
Термоконвективни се наричат топлинните разходомери, при които и нагревателят, и термодатчиците са
разположени върху външната страна на тръбата. По
този начин се увеличава експлоатационната надеждност
на разходомера. Предаването на топлинната енергия от
нагревателя към измерваната среда се извършва за сметка на конвекцията през стената на тръбата.
Термоконвективните разходомери се предлагат в няколко разновидности - квазикалориметрични, капилярни,
измерващи температурната разлика на граничния слой,
както и специални видове за тръби с голям диаметър.
Квазикалориметричните разходомери се характеризират с аналогични на калориметричните измервателни характеристики. Те се използват за тръби с много
малки диаметри.
Капилярните топлинни разходомери (фиг. 1) работят
като квазикалориметричните, но се използват за тръби
с по-големи диаметри. В тръбата се монтира съпротивителен елемент. Той отклонява малка част от протичащия флуид към капилярна тръбичка, свързана паралелно
на съпротивителния елемент. Съпротивителният елемент е със специална конструкция, която осигурява постоянен коефициент на пропорционалност между разхо-
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Фиг. 3.

Фиг. 2.

да през капилярната тръбичка и основния разход. Този коефициент остава постоянен в целия диапазон на
измерване на прибора. Измервателната част на разходомера се състои
от капилярна тръбичка, две термосъпротивления (RT1 и RT2) и нагревателен елемент (RH), монтиран
между тях (фиг. 2). Частта от флуида, отклонена от съпротивителния
елемент, преминава през капилярната тръбичка и се нагрява от нагревателя. Термосъпротивленията измерват температурата на флуида
преди (Т1) и след (Т2) нагревателя.
Температурната разлика (Т2-Т1) е
правопропорционална на масовия разход на флуида.
Разходомерите, измерващи температурната разлика на граничния
слой, се отличават от вече разгледаните по това, че топлината от
нагревателя не достига до първия
термодатчик. Това е така, защото
той се монтира първи по хода на
флуида - на достатъчно голямо разстояние от нагревателя. Между тях
се поставя термоизолационна
вставка. Вторият термодатчик се
разполага възможно по-близко до нагревателя. Благодарение на това решение, напълно отсъства началният
клон на градуировъчната крива и тя
има монотонен характер. Друга
съществена специфика на разходомера е отсъствието на нагряване на
вътрешната част на флуида. В резултат не се измерва разликата на
средните температури преди и след
нагревателя, а температурната раз-
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лика от двете страни на граничния
слой.
Специалните видове термоконвективни разходомери за тръбопроводи
с голям диаметър се използват за измерване разхода на флуиди, които са
с висока температура или температурата на които варира в широки
граници. Необходимо е да се стабилизира или напълно да се предотврати
топлинната загуба в околната среда.
Постига се със схема, използваща
допълнителен компенсационен нагревател, който е разположен по цялата
дължина на измервателния участък.
Нагревателят поддържа зададената
температурна разлика в напречното
сечение на топлоизолацията, независимо от температурата и разхода
на измервания флуид. Тази разлика се
контролира от диференциален термодатчик, сигналът от който постъпва в автоматичен регулатор, управляващ тока на компенсационния
нагревател.
Най-голямо разпространение са
получили

термоанемометричните
разходомери
Те използват зависимостта между топлинните загуби на непрекъснато подгрявано тяло, разположено във
флуида, и масовия му разход. Прибор
за измерване скоростта на течност
или газ, принципът на действие на
който се основава на зависимостта
между скоростта на флуида и топлоотдаването на чувствителния
елемент, разположен във флуида и

нагрят с електрически ток, се нарича термоанемометър. Принципът му
на работа се основава на измерване
на температурата на нагрят терморезистор, който е обдухван от
връхлитащия го поток на измервания
газ. В потока на газа се разполагат
два терморезистора (фиг. 3). Единият от тях се подгрява от нагревател, захранван от външен източник.
Мощността, която се подава към
нагревателя, се поддържа постоянна.
При промяна на скоростта на газовия поток, топлоотдаването към
газа се променя, което води до изменение на температурата на подгрявания резистор.
Скоростта на потока газ (v) се
определя по зависимостта - v = ((P/
(Th-Te)-A)/B)/n, където: P е подаваната към нагревателя мощност; Th е
температурата на подгрявания
терморезистор; Te е температура
на неподгрявания терморезистор; а
A, B и n са коефициенти. Стойностите на коефициентите A, B и n се
определят при калибриране на разходомера на специален стенд с
въздух и се записват в паметта на
контролера. При използване на уреда за измерване на газови смеси, получените стойности на коефициентите А и B при калибриране с въздух
се преизчисляват по специални формули, зависещи от състава на сместа. Те се записват в паметта на
контролера за конкретната газова
смес. Въведените в контролера
стойности на коефициентите обикновено могат да се проверят на
дисплея на електронния блок. Измервателният модул през зададен период от време измерва стойността
на термосъпротивленията и ги подава в електронния блок, където те
се преобразуват в температура. На
базата им се изчислява скоростта
на потока газа и неговия разход. От
данните за скоростта на потока
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ПОЛИМАТ ООД
ТРАДИЦИЯ И КАЧЕСТВО
БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ

1618 София, п.к. 109. Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76
е-mail: polymat@techno-link.com, www.polymat-bg.com
Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад
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
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газ е възможно да се определи както обемният,
така и масовият разход
на газа в тръбопровода.

Определяне на
обемния и
масовия разход
Определянето на обемния разход на газа се изчислява по формулата Q = V.S,
където: Q е обемният разход на газа, м3/ч, V – скоростта на потока на газа,
м/ч, а S - сечението на
тръбопровода, м2 . В паметта на контролера се Фиг. 4.
записва диаметърът на
чистото сечение (Ду) на тръбопровода.
Масовият разход на газа се изчислява по зависимостта M = Q . P, където: M е масовият разход на газа, т/ч,
Q – обемният разход на газа, м3/ч, а P – плътността на
газа (или газовата смес), кг/м3 . Съответно, в паметта
на контролера се записва стойността на плътността
на газа (или газовата смес), Р.
Устройството на термоанемометричен разходомер
е показано на фиг. 4. От едната страна на носещата
тръба е монтиран чувствителният елемент 2, състоящ се от терморезистори и нагревател. Той се херметизира с уплътнение 3 и гайка 4. От другата страна на
носещата тръба се разполага корпусът на електронния
блок. Той е разделен на две части, затворени с капаци 5
и 6. В едната част се намира електронният модул 1, а
в другата клеморедът.
Изброените измервателни методи се характеризират с редица недостатъци при широк диапазон на измерване, както и при вариране на температурата на
флуида. С цел избягването им се използват термоанемометрични методи на измерване на разход с

Фиг. 5.

Фиг. 6.

динамично подгряване на термодатчика
При него се регистрират характеристиките на подгряване и охлаждане, които са свързани с условията на
топлообмен, а следователно и с разхода на флуида. Динамичен енергиен режим на работа на термодатчика в
топлинните разходомери се реализира чрез импулсно
въздействие върху нето - позиция 1 на фигура 5. За целта се подава електрическа мощност ∆W от импулсния
захранващ блок 2.
Временната характеристика ∆t на динамичния процес на подгряване или изстиване на термодатчика се
изолира в блок 3 и се подава към блока за контрол или
управление 4. Еднозначната връзка на разхода Q на газа
или течността с временната характеристика ∆t на динамичния топлинен процес на термодатчика осигурява
процеса на измерване.
Масовите разходомери с нискоинерционни термодатчици използват динамичен режим на термодатчика и
регистриране продължителността на преходния процес
на изстиване след импулсното енергийно въздействие. За
да бъде реализирано това към термодатчика, се подава
последователност от импулси с електрическа мощност
∆W, с постоянна продължителност t1 и постоянна пауза
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Фиг. 7.

t2 (фиг. 6). Дължината на импулса на енергийното въздействие ∆W следва да осигури подгряване на термодатчика до установена температура, на която съответства
електрическо съпротивление RTo. Времето на изстиване
tпер на термодатчика във вид на метален проводник е
еднозначно свързано с топлинната времеконстанта τ на
проводника. Известно е, че tпер ≈ 3 τ, следователно това
време е свързано и с разхода Q на флуида и не зависи от
промяната на температурата на газа или течността.

Термоанемометрични методи
в разходомерите за въздух
В разходомерите за въздух се използват термоанемометрични методи с измерване времето на подгряване
на термодатчика до неговата характеристична стойност на температурата То и електрическо съпротивление RTo (фиг.7).
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Фиг. 8.

В този случай на термодатчика
се подава импулсно енергийно въздействие ∆W. То се прекратява, когато
температурата на термодатчика
достигне нейната характеристична
стойност То(RTo). Продължителността на нагряване на термодатчика t1
до характеристичната стойност
То(RTo) се определя от условията на
топлообмен на термодатчика с измервания флуид, следователно и с
неговия разход. Предимство на метода е бързината на измерване, която
може да бъде зададена чрез характеристичната стойност на температурата То на термодатчика.
При измерване на бързопроменящи
се разходи се използват термоанемометрични методи с комутация на
енергийното състояние на термодатчика между зададени характеристични стойности на електрическото съпротивление RT на термодатчика при неговото нагряване и изстиване (фиг. 8). Вследствие на енергийното въздействие ∆W термодатчикът се подгрява, достигайки температура, съответстваща на електрическо съпротивление RT’. В този
момент, подаването на енергийното
въздействие се прекратява и термодатчикът започва да изстива, докато достигне електрическо съпротивление RT “. Достигането на температурата на термодатчика до характеристичното значение, съответстващо на RT“, води до възстановяване на енергийното въздействие ∆W на термодатчика. Това
предизвиква повторното му нагряване до достигане на RT’. Честотата
на подгряване и изстиване на термодатчика между фиксираните температурни стойности е еднозначно
свързана с условията на топлообме-
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на, а следователно и с разхода Q на
измервания флуид.

Технически характеристики
на топлинни разходомери
Измерваните от уредите параметри са: скорост на флуида (м/с),
масов разход (кг/ч) и разход при нормални условия (нм3/ч).
l Точността на измерване е в диапазона ±0,5 ÷ 2%, повторяемостта
е средно ±0,25%, грешката от промяна на температурата на флуида
обикновено се движи в границите
±0,05%/°С, а грешката от промяна
на налягането - 0.2%/bar;
l Времето за реакция на уреда найчесто е в интервала 250ms÷7s;
l Диапазонът на измерване на топлинните разходомери обикновено е
от 0÷0,01 m/s до 0 ÷3400 m/s;
l Необходимо време за подгряване е
от порядъка на 10 min;
l Диаметърът на тръбопровода, към
който се монтират произвежданите топлинни разходомери, е от 3 до
3000 mm;
l Предлагат се топлинни разходомери с т.нар. двойна калибровка. Благодарение на нея, потребителят би
могъл да избира между две скали на
измерване или два, или три различни
газа. Ниският обхват на измерване
следва да е по-голям или равен на 10%
от високия обхват на измерване. За
някои приложения обхватът на предлаганите уреди се мащабира до
1000:1;
l Налягането на газа е в интервала
от 8 ÷ 70 bar;
l Загубите на налягане в този тип
разходомер са незначителни;
l Техническата спецификация на
този тип уреди включва - допустима температура на измервания газ

от -45 °С до 450 °С, допустима температура на околната среда от -20
до 50 °С и температура на съхранение от -40 °С до 80 °С. Захранващото напрежение на уредите е 11 ÷
30 VDC или 100÷240 VAC. Изходните сигнали обикновено са напреженови 1÷5V, 0÷5Vи 0÷10V, както и
токови 4÷20 mA. Токовият сигнал
би могъл да бъде активен галванически неразделен и пасивен галванически разделен. Някои модели опционално поддържат HART комуникация.
l Съществуват и модели топлинни
разходомери, взривозащитено изпълнение;
l Някои модели уреди предлагат
възможност за настройка на аварийни сигнали;
l Повечето топлинни разходомери
разполагат с течнокристален дисплей и бутони за настройка. Стандартно, параметрите, които се настройват, са: нула и обхват на измерване, време за реакция, коефициент за корекция, аварийни стойности и дименсии;
l За конфигуриране с външно устройство се използва интерфейс RS-232.
При свързване към система за контрол и/или управление, някои пакети
програмно осигуряване позволяват
да се настройва: зона на нечувствителност на аварийните граници,
нулиране, настройване на линейността, конфигуриране, регистриране
на разхода във времето, обработка
на данните в съответни програми,
както и диагностициране на разходомера;
l Разработени са и модели топлинни разходомери, разполагащи с вградено сумиращо устройство. Те предлагат възможност за изчистване на
натрупания разход с помощта на
бутон на панела или с програмно
осигуряване;
l Присъединяването на уредите към
тръбопровода най-често се осъществява на резба или фланцево.
l Важна конструктивна характеристика на разходомерите е материалът, контактуващ с измерваната
среда. Сондата обикновено се изработва от неръждаема стомана, а
датчикът от керамика, епоксидна
смола и стъкло.

Сондови и проточни
разходомери
Според конструкцията си, топлинните разходомери се разделят на
две основни групи - сондови и про-
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Други конструктивни
решения
Разновидност на топлинните
разходомери са регулаторите за
разход на газ. Те обединяват в общ
корпус разходомер и регулиращ клапан, който се управлява директно
от измервателния прибор и спестява използването на допълнителен
контролер.
Нестабилността на потока
въздух или газ, което е често срещано в промишлените тръбопроводи с
голям диаметър и в комини, усложнява процеса на измерване и е почти
невъзможно да се осъществи с едноточково мерене. По тази причина са
разработени многоточкови топлинни разходомери (фиг. 10), които измерват скоростта в различни точки от сечението. Предлагат се уреди с възможност до 16-точково измерване. Изходните сигнали от всеки измервателен елемент се сумират в електронния блок и дават
точно показание на сумарния разход,
който преминава по цялото сечение
на тръбопровода.

Фиг. 9.

Фиг. 10.

точни. Сондовите (фиг. 9) се монтират посредством резбова или фланцева връзка към тръбопровода.
Дълбочината на монтиране се определя от диаметъра на тръбопровода, дебелината на стената му, както и от размера на монтажния
щуцер, така че термодатчикът да
бъде в средата на потока. Стрелката на корпуса на уреда трябва да
съвпада с посоката на движение на
флуида. Някои производители предлагат възможност за монтаж на
разходомера под налягане (без
прекъсване на производствения процес).
Проточните топлинни разходомери се монтират посредством фланцева връзка към тръбопровода. За коректното им функциониране също е
необходимо да се спази посоката на
движение на флуида.
По отношение и на двете групи
разходомери има изискване за прав
участък на тръбопровода преди и
след прибора. Дължината на този
прав участък се определя в зависимост от наличието на стесняващи
или разширяващи устройства, колена, вентили и регулиращи клапани. Тя
е доста голяма, тъй като е необходимо стойностите на скоростта в
цялото сечение на потока да са изравнени, защото измерването се
извършва в една точка.
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Приложна област и
предимства
Топлинните разходомери се използват за измерване разхода на факелни газове; въздух за горене, подаван
към котли и пещи; водород; азот;
аргон; въглероден диоксид; хлор, технологични и горими газове, както и
биогазове.
Сред основните предимства на
топлинните разходомери е ниската
им инерционност, високата им чувствителност, както и точността
и компактността им. Цената им е
сравнително ниска. Датчиците, с
които работят уредите, са надеждни и с дълъг експлоатационен срок. В
конструкцията им отсъстват движещи се части. Характеризират се
с широки граници на измерване, а
както вече бе посочено, могат да
измерват в два обхвата. Топлинните разходомери директно измерват
масов разход, без необходимост от
корекция по температура и налягане. Не внасят загуби на налягане в
тръбопровода. Върху дисплеите, с
които голяма част от уредите разполагат, се визуализира скоростта
на флуида, моментният и натрупаният разход. Също така съвременните топлинни разходомери дават
възможност за полево конфигуриране и диагностика.
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—ËÒËÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
"Unibox" 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‚ÂÂÌ –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.
–Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚
ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ·‡ÈÔ‡Ò
"Unibox E BV" Á‡ ÔÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
·ÂÁ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ Ò˙„Î‡ÒÌÓ DIN EN 1264
»ÍÓÌÓÏË˜ÌÓÚÓ ÔÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÔÓ
DIN EN 1264 Â "ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ" Â¯ÂÌËÂ
Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË. ˙Ï Úˇı ÒÔ‡‰‡Ú
Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËÚÂ ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ œÂÒÚÂÌÂ Ì‡ ≈ÌÂ„Ëˇ ("EnEV") Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ (ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò/·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ).
ŒÒ‚ÂÌ ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Ë ÛÚ‚˙‰ÂÌË ÍÓÏÔÎÂÍÚË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÚÂÌ‡ "Unibox"
Oventrop ‚Â˜Â ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ÌÓ‚Ëˇ ÏÓ‰ÂÎ
"Unibox E BV" Ò ËÌÚÂ„Ë‡Ì ·‡ÈÔ‡Ò. “ÓÈ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓË Ì‡ Â‰ËÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ
Ó·ÂÏÂÌ ‰Â·ËÚ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ Í˙„, Á‡ ‰‡
ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Ô˙ÎÌÓÚÓ ËÁÒÚÛ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ˜ÂÁ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ (ÒÎ˙Ì˜Â‚Ó ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ,
‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, Í‡ÏËÌ‡ Ë ‰.) ÒÂ
Á‡Ú‚ÓË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ (Ò˙ÓÚ‚. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡) Ì‡ ÔÓ‰‡, ‰ÓË Ë ÔË
Á‡Ú‚ÓÂÌ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÂÌ ‚ÂÌÚËÎ, ÍÓÈÚÓ
ÒÂ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔË ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ËÌÒ-

Ú‡Î‡ˆËË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ ‚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. “‡Í‡ "ÔÛÎÒ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡" ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡,
ËÌÂÚÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ Â‰ÛˆË‡, ‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÍÓÏÙÓÚ˙Ú ÔË Â-
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„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
"Unibox E BV" ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó‚ÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ‚˙‚
‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡ˇ, ÔË ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ DIN EN 1264 Á‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓ‰‡‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ - Ï‡ÍÒ. 55∞C. ◊ÂÁ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËˇ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÂÌ ‚ÂÌÚËÎ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡
ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÒÂ Â„ÛÎË‡ Ì‡
ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ˜ÂÁ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Á‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ‚ "Unibox E BV".
◊ÂÁ "Unibox E BV" ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ
ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‡˜Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Ë
ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘‡ ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÒÚ‡ÈÌËÚÂ
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
“‡ÁË ÙÓÏ‡ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ËÏ‡ „ÓÎˇÏÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‚ ÍÓËÚÓ, ÔÓ‡‰Ë ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍË ÔË˜ËÌË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÏˇÒÚÓ Ë ‰., Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚÍ‡ÊÂÏ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ÎÂÌ ‡ÁÔÂ‰Â-

ïÔÓÏÂÌÎË‚ËˇÚ ·‡ÈÔ‡Ò, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÒÚÓË, ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ó·ÂÏÂÌ
‰Â·ËÚ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ Í˙„ Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ·˙ÁÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ
-ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Ò‡ÏÓÔÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ëˇ ÒÂ ÂÙÂÍÚ
ÔË ÔÓ‰Ó‚Ë ÓÚÓÔÎÂÌËˇ
ïÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ (ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ/‚˙˘‡ÌÂ) (ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÒÂ
ÏˇÒÚÓ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÍÛÚËˇ; Ú‡-

Í‡ ‚ ÔÂ‰Ì‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÔÓ ÂÚ‡ÊË ÌÂ ÒÂ ‡ÍÛÏÛÎË‡ ÚÓÔÎËÌ‡)
ïÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ÒÚ‡ÈÌË ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ïÔÓÒÚÓ Ë ‡Á·Ë‡ÂÏÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡
"Unibox", ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌËÚÂ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË
ïÓÔÚË˜ÂÒÍË ‰Ó·Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ Ò„‡‰Ë
Ò ÏÓ‰ÂÌÓ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ
(ÔË ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡ ÔÓÁÓˆËÚÂ, ·ÎËÁÍË
‰Ó ÔÓ‰‡)

ÎËÚÂÎÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ Ì‡ ÊËÎË˘ÂÚÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ‚ ÔÂ‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ
ÍÓÎÂÍÚÓ Ì‡ ÊËÎË˘ÂÚÓ ÌˇÏ‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ
ÚÓÔÎÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂ (‡ÍÛÏÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡).
Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
DIN EN 1264-4 ËÁËÒÍ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÓÎË‡ÌÂ Ë ·‡Î‡ÌÒ Á‡ ‚ÒÂÍË
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ Í˙„. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
Ú‡ÁË Ì‡Â‰·‡ Oventrop ‰ÓÒÚ‡‚ˇ "Unibox
RLA" Ò ËÁÓÎË‡˘‡ ÙÛÌÍˆËˇ.
»ÁÓÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡ ÚÓ„‡‚‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Í‡ÍÚÓ ‚ "Unibox RLA",
ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÓÚ‰ÂÎÌÓ.
Предимства на системата
"Unibox E BV":
ïÍÓÏÙÓÚÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÔË ÔÓ‰Ó‚Ë ÓÚÓÔÎÂÌËˇ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ EnEV

Представителство в България:
София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58
тел: (02) 961 57 10, факс: (02) 962 44 65
http://www.oventrop.bg, e-mail: mail@oventrop.de
Централа в Германия:
F.W. Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
telefon (0 29 62) 82-0, telefax (0 29 62) 82 400
http://www.oventrop.de, e-mail@oventrop.de
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За подово отопление Oventrop предлага изгодната и достъпна система "Unibox".
Трите познати модела "Unibox" са с подобрен дизайн и начин на работа:
•"Unibox E plus" (вж. илюстрацията), комбиниран комплект за монтаж за регулиране на стайната температура с термостат (отговаря на новата Наредба за Пестене на Енергия EnEV, валидна от февруари 2002) и за ограничаване на температурата във връщащата тръба. При ограничителя на температурата във връщащата
тръба, сензорният елемент е интегриран
във вентила.
•"Unibox E RTL", комплект за монтаж за
ограничаване на температурата във връщащата тръба. Сензорният елемент е вграден във вентила, чрез което се съкращават
времената за задействане.
•"Unibox E T", комплект за монтаж за регулиране на температурата в отделните
помещения с термостатен вентил.
(Регулиране на кръга на подовото отопление
чрез регулатор на стайната температура).
Последните два комплекта са специално
предвидени за монтаж в системи за подово отопление в комбинация с радиатори в
отоплителния кръг.
Най-новият продукт от групата е "Unibox
E BV" с интегриран байпас за инсталация
на подово отопление без разпределителен
колектор. Този комплект отговаря на наредбата DIN EN 1264, включително и изолиращата кутия "Unibox RLA".
Вашите ползи:
•регулиране на температурата в отделните помещения без допълнителна енергия, съгласно Наредбата за пестене на
енергия "EnEV"
•не е необходим разпределителен колектор
(подаване/ връщане)
•поддържа се самопочистващият се ефект
•не е необходима електроинсталация напр.
за стайни термостати и задвижващи устройства
•просто обслужване на регулаторите на
стайната температура, аналогично на регулирането на радиаторните термостати
Представителство в България:
София 1172, бул. д-р Г. М. Димитров 58
тел: (02) 961 57 10, факс: (02) 962 44 65
http://www.oventrop.bg, e-mail: mail@oventrop.de
Централа в Германия:
F.W. Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
telefon (0 29 62) 82-0, telefax (0 29 62) 82 400
http://www.oventrop.de, e-mail@oventrop.de

‘ËÏ‡ Œ‚ÂÌÚÓÔ ˘Â ‚ÁÂÏÂ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡Ú‡ ËÁÎÓÊ·‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË
ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 6 ‰Ó 8 ‡ÔËÎ ‚ Á‡Î‡ 6 Ì‡ Õƒ . «‡ÔÓ‚ˇ‰‡ÈÚÂ Ì‡ Ì‡¯Ëˇ ˘‡Ì‰ Ì‡ √ÂÏ‡ÌÒÍËˇ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌ!
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

AB-QM ÔÂÙÂÍÚÂÌ ÍÓÌÚÓÎ

Ë ·‡Î‡ÌÒ ‚ Â‰ËÌ ‚ÂÌÚËÎ
ÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÌËˇ ‰Â·ËÚ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Â „Î‡‚Ì‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡,
˜Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Ò‡ ÍËÚË˜ÌË Ë Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÂˆËÁÌÓ Ó‡ÁÏÂÂÌË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. AB-QM Ô‡‚Ë ËÁÎË¯ÌË ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇÚ‡ Á‡ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË.
¬Â˜Â ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ kv Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ AB-QM ËÏ‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ 100% ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÒÚ ÔË ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÒÚÓÈ-

ÍË Ë ÔË ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ. “Ó‚‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡, Í‡ÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓ„ÓÎˇÏ ÍÓÏÙÓÚ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡.
¬ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰‚ÛÔ˙ÚÂÌ
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ‚ÂÌÚËÎ Ë ˙˜ÂÌ ·‡Î‡ÌÒË‡˘ ‚ÂÌÚËÎ Á‡
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ASB-QM ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÏÂÌË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ ‚ÂÌÚËÎ Ë ˙˜ÌËˇ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎ. ƒÓÍ‡ÚÓ ÔË
˜‡ÒÚË˜ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌËˇÚ ·‡Î‡ÌÒ ÌÂ Â ‰Ó·˙,
AB-QM ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ë‰Â‡ÎÌËˇ ‰Â·ËÚ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ.

Приложения

Приложение 1: Отопление/охлаждане с вентилаторни
конвектори, система с 4 тръби

Приложение 2: Климатични камери (AHU)

»Á‰˙Ô‡ÈÚÂ Ë Á‡‚˙ÚÂÚÂ.
» ‰Â·ËÚ˙Ú Â Ì‡ÒÚÓÂÌ!
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

Принцип на действие

Фигури 1-3 (по-горе)

œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Â ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓÒÚ, ÚÓÎÍÓ‚‡ Ë
ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ. AB-QM ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‰‚Â ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË,
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ (Œ‡ÌÊÂ‚) Ë Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú Ì‡
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (—ËÌ). ¬„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÏÂÏ·‡Ì‡ Ì‡ Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ ‚ÂÌÚËÎ. œÓÚÓÍ˙Ú ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ kv
Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚˙ıÛ ‚ÂÌÚËÎ‡. “˙È Í‡ÚÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Â ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡,
ÔÂ‚Ë¯ÂÌËˇÚ ‰Â·ËÚ Â ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚÂÌ Ë ÔËÓËÚÂÚ˙Ú
Ì‡ AB-QM ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ ‰Â·ËÚ‡ Â ÒË„ÛÂÌ.

Õ‡ ËÎ˛ÒÚ‡ˆËËÚÂ ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡
‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. ¿ÍÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚˙ıÛ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë, ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁ·ÛÚ‡Ì‡ Ì‡‰ÓÎÛ Ë ˘Â Á‡Ú‚ÓË Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
(2). ¿ÍÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡Ï‡ÎÂÂ, ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ˘Â ÒÂ ËÁÏÂÒÚË Ì‡„ÓÂ (3).

Приложение 3: 4-тръбна система с вентилаторни конвектори

Приложение 4: Еднотръбна радиаторна система

ПРЕДИМСТВА
ï
ï
ï
ï
ï

œÓ-Ï‡Î˙Í ·ÓÈ ‚ÂÌÚËÎË - ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌË ‡·ÓÚË
ÀÂÒÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‡ÁÏÂ‡ - ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ÚÂ Ë Á‡·‡‚ˇÚÂ - ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë
œÓ-„ÓÎˇÏ ÍÓÏÙÓÚ - ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ
¬ËÌ‡„Ë Ô‡‚ËÎÌËˇÚ ‰Â·ËÚ - ·ÂÁ Á‡„Û·‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ

Данфос ЕООД
1510 София, ул. Резбарскa 5
Направление „Системи за отопление и регулиране“
тел.: 02/ 942 49 17
факс: 02/ 942 49 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com
www.bg.danfoss.com
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œ‡ÌË ÍÓÚÎË
Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
Част 2. Видове парогенератори, елементи на пароганераторна
инсталация, критерии за избор.

œ

‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ˜ËÂÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú Ì‡ÒËÚÂÌ‡ ËÎË ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÂ ¯ËÓÍÓ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ Ô‡‡Ú‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ ËÎË Ó‚Î‡ÊÌËÚÂÎ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÒÂÎÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë ‰.

Конструктивни различия
с конвенционалните
парни котли
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂÏËÌ˙Ú Ô‡Ó„ÂÌe‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
ÍÎ‡Ò Ô‡ÌË ÍÓÚÎË, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ
ÓÚ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔÓ ÌˇÍÓË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÒÔÂ-

108

ˆËÙËÍË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡ ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‰Ó Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ì‡·Ó
ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡, Í‡ÚÓ Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎ, ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ, ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‰„Â‚‡ÚÂÎ, ÏÂÊ‰ËÌÂÌ Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎ, Í‡ÍÚÓ Ë
ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, Ì‡È˜ÂÒÚÓ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ Ô‡‚ÓÚÓÍÓ‚Ë, ‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ËÏ ÂÎÂÏÂÌÚ Â
ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡ Ú˙·Ì‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡,
‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
‚Ó‰‡, ‡ ‚ Í‡ˇ È ÒÂ „ÂÌÂË‡ Ô‡‡.
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ
Ô‡ÌË ÍÓÚÎË, ÔË Ô‡‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
Ô‡Ó„eÌe‡ÚÓË ÌˇÏ‡ ‚Ó‰ÌÓ ÌË‚Ó Ë
ÌË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÌË ÒÚ˙ÍÎ‡, ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ô‡ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë
‡ÍÛÏÛÎË‡Ì‡ Ô‡‡, ‡ ‚Ó‰ÌËˇÚ Ó·ÂÏ
Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ï‡Î˙Í. √ÓË‚Ì‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡ Ë ‰ËÏÓıÓ‰ËÚÂ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡Ú‡.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Úˇ Ë„‡Â ÓÎˇ Ì‡

Ì‡„Â‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡.
”ÒÎÓÊÌÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
Ô‡ÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÓÒË„Ûˇ‚‡

висока експлоатационна
надеждност
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ÔÓˆÂÒË.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡,
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ‚ËÒÓÍË
‡·ÓÚÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ·˙ÁÓ ‰‡ ÒÂ
‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊË
Ì‡ Ï‡ÎÍËˇ ‚Ó‰ÂÌ Ó·ÂÏ.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍËÚÂ ËÏ „‡·‡ËÚË ÛÎÂÒÌˇ‚‡Ú Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ
Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ‡·ÓÚË Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ.
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Фиг. 1. Принципна блок схема на парогенераторна инсталация

Енергийни, промишлени и
отоплителни
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡
Ó·Î‡ÒÚ, Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌË, ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË. ‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡,
„ÂÌÂË‡˘Ë Ô‡‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. œÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ô‡‡ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÌÛÊ‰Ë ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, ‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ï‡ÎÍË
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ ·ËÚ‡ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
ƒÛ„ ‚Ë‰ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò‡
ÛÚËÎËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡Ú‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ
‰Û„ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ. — Ó„ÎÂ‰
Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÚÓÁË ‚Ë‰ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-Ô‡Á‡ÌÓ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌËÚÂ.
¬ÒË˜ÍË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ÚÂÏË˜ÌË ˆÂÌÚ‡ÎË ËÎË ‚
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú Ó˘Â ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË. ÕÂÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË, ÏÓ·ËÎÌË ËÎË ÔÓ‰‚ËÊÌË ÒÂ
Ì‡Ë˜‡Ú Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ÒËÎÓ‚ËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ì‡ ÌˇÍÓË ÍÓ‡·Ë.

С естествена, с
принудителна циркулация
и правотокови
ƒÛ„ ÔËÁÌ‡Í Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Â ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ô‡Ó-‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ ‚
ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. —ÔˇÏÓ ÚÓÁË ÍËÚÂËÈ,
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚Â-
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Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡
ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ë Ô‡‚ÓÚÓÍÓ‚Ë.
œË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ·‡‡·‡Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ÔÂÁ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ
Ú˙·Ë, Ì‡Â˜ÂÌË ÔÓ‰‚Ó‰ˇ˘Ë, ‚ ‰ÓÎÌËÚÂ ÍÓÎÂÍÚÓË Ì‡ ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Úˇ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÂÍ‡ÌÌËÚÂ Ú˙·Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔ‡ˇ‚‡. “ÂÁË Ú˙·Ë ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú Ó˘Â ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘Ë. Œ·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡ Ô‡Ó-‚Ó‰Ì‡ ÒÏÂÒ ÒÂ ‚˙˘‡ ‚ ·‡‡·‡Ì‡, Í˙‰ÂÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ
Ë ÓÚÌÓ‚Ó ËÁÏËÌ‡‚‡ Ò˙˘Ëˇ Ô˙Ú.
√ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ Ô‡‡ ÒÂ ÓÚÔ‡‚ˇ
Í˙Ï Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎˇ ËÎË Ì‡Ô‡‚Ó Í˙Ï ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡. ŒÔËÒ‡ÌÓÚÓ
‰‚ËÊÂÌËÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ
‚Ó‰ÌËˇÚ ÒÚ˙Î· ‚ ÔÓ‰‚Ó‰ˇ˘ËÚÂ
Ú˙·Ë (‚ËÌ‡„Ë Ò‡ Ô˙ÎÌË Ò‡ÏÓ Ò
‚Ó‰‡) Ë ÒÚ˙Î·˙Ú Ô‡Ó-‚Ó‰Ì‡ ÒÏÂÒ
‚˙‚ ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ Ú˙·Ë (Á‡Ô˙ÎÌÂÌË Ò‡ Ò ÌÂˇ) ËÏ‡Ú ‡ÁÎË˜ÌÓ ÚÂ„ÎÓ.
–ÂÁÛÎÚ‡ÌÚÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ô‡Ó‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ. “ˇ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
„ÓÎˇÏ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÍËÂ Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÔË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ.
¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, ‚ ÔÓ‰‚Ó‰ˇ˘ËÚÂ Ú˙·Ë Â
ÏÓÌÚË‡Ì‡ ÔÓÏÔ‡, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ Á‡
Á‡‰‡˜‡ ‰‡ ‚˙ÚË ‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ô‡Ó‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. “Â
ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú Ó˘Â Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ.
“ÂÏËÌ˙Ú Ô‡‚ÓÚÓÍÓ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ·‡‡·‡ÌË. œË Úˇı ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó ‚ Ú˙·ËÚÂ Ì‡ ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ˇ ÔÂÏËÌ‡‚‡ Â‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÂÁ Úˇı, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ÒÂ

ÓÚÔ‡‚ˇ Í˙Ï Ú˙·ËÚÂ Ì‡ Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎˇ.

Електрически
парогенератори
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‰Ó·Ó Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ô‡‡ ÌÂ Ò‡ „ÓÎÂÏË Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Â ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇÚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ. “ÓÈ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÌÂ„ÓÎÂÏË Í‡ÚÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍËÚÂ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚Ë
‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Ò‡ÏËˇ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ë
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘ÓÚÓ „Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÚÂÁË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÌÂ„ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË Ë Ï‡Ò‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ò˙Ò Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó, Ì‡ÔËÏÂ. ‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ˆÂÌ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓÂÚÓ
Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓÚÓ
ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.

Видове електрически
парогенератори
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ‡ÁÎË˜ËÂ ÏÂÊ‰Û Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â „ÓË‚‡, Ë
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË Â ÏÂÚÓ‰˙Ú, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ ‚ ÚÓÔÎËÌÌ‡
ÂÌÂ„Ëˇ.
¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚË
ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. Õ‡È-¯ËÓÍÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ ÂÎÂÍÚÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË. «‡ ˆÂÎÚ‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ˜ÂÁ ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎˇ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚÂÔÂÌË Ì‡
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ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ¬ÚÓËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Â ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ Ë Â ÔÓÁÌ‡Ú Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓ‰ÌÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ. ˙Ï ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ ÒÂ
ÔÓ‰‡‚‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÍÓÂÚÓ ÔÂÁ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÚË˜‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ. ¿ ÔË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÔÂÁ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÚÓÔÎËÌ‡.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÚÓÁË
ÏÂÚÓ‰ ÌÂ Â ÓÔ‡ÒÂÌ Á‡ ıÓ‡Ú‡, ‡ÍÓ
Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ‚ÒË˜ÍË ËÌÒÚÛÍˆËË Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. “ÂÚËˇÚ
ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÂÌ
Ì‡„Â‚, Ú.Â. Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡
˜ÂÁ ‚ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎ.

Характеристики на
електронагреватели
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ˜ÂÁ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË
Â ÒÎ‡·‡Ú‡ ‡ÁÚ‚ÓËÏÓÒÚ Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‚ Ì‡„ˇ‚‡Ì‡Ú‡
‚Ó‰‡ Ë Ô‡‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ô‡‡, ÌÂÒ˙‰˙Ê‡˘‡ ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ ÓÍËÒÎÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡,
ÍÓÂÚÓ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚‡ÊÌÓ ÔË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Ò ı‡ÌËÚÂÎÌË ËÎË ˜ËÒÚË ÔÓ‰ÛÍÚË. ƒÛ„Ó ‚‡ÊÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Â
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡„ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÌÂ Ë„‡Â
ÓÒÓ·ÂÌ‡ ÓÎˇ.
‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÓ˜‡Ú ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎˇ, ÍÓÂÚÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ÓÚÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰
ÒÎÓÈ ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ
(Ó·‡ÁÛ‚‡ ÒÂ Ú.Ì‡. Ì‡ÍËÔ). — ÚÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ÍËÔ˙Ú ‚Ó‰Ë ‰Ó
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎˇ.
–ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ·˙ÁÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙ÚÂ ‚ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎˇ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏÛ. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡
ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÓÏÂÍÓÚÂÌ‡ ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡. “Ó‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡.
ƒÛ„ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Â Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎËÚÂ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ ÚˇıÌÓÚÓ ‚ÍÎ˛˜-
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‚‡ÌÂ ËÎË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, Ú.Â. ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ò‡ÏÓ ÒÚÂÔÂÌÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ.

Специфики на
електродно нагряване и
индукционен нагрев
œË ÂÎÂÍÚÓ‰ÌÓÚÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚˙ıÛ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â
‡‚Ì‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡ ‚Ó‰‡. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË ÔÓ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ,
ÍÓÂÚÓ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ËÏ ÊË‚ÓÚ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰Ë ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÔÎ‡‚ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ÔÎÓ˘Ú‡ Ì‡ Ò˙ÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡ Ò Ì‡„ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Ò‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÚÓ ‡ÁÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ú‡Í˙‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ ÚÓ‚‡ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌÓÚÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚
ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û ‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ô‡‡Ú‡ Ò Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. “Ó‚‡
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ˜ËÒÚ‡ Ô‡‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ˆÂÌ‡ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ë Ì‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ Ô‡‡.

Кога се използват
мобилни
парогенератори?
ÃÓ·ËÎÌËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ô‡‡ ‚ ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Ú.Â. ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÏÂÒÚ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ô‡‡ ËÎË ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡. “ËÔË˜ÌË ÔËÏÂË Ò‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ
Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎ‡
‚Ó‰‡ ‚ Ò„‡‰Ë, ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÓÚ ÚÓÔÎËÌÌÓÚÓ Ú‡ÒÂ; ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÒÚÂÌË Ò Ï‡ÁÛÚ ËÎË ‰Û„Ë ÌÂÙÚÓÔÓ‰ÛÍÚË; ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡ Á‡

ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡
ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. ÃÓ·ËÎÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‚ ÏÂÒÚ‡, ‚ ÍÓËÚÓ Â
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÎË ÌÂ Â ÂÌÚ‡·ËÎÌÓ ‰‡
ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ ËÎË Ô‡‡.
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÏÓÌÚË‡Ì Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Ò ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚÓˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚÂÎÌÓ Â
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ.

Структура на
парогенераторна
инсталация
ŒÒ‚ÂÌ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÛ ‡·ÓÚ‡. Õ‡ÔËÏÂ
ÔÓˆÂÒ˙Ú ‚ Â‰Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ‡·ÓÚÂ˘‡ Ò Ú‚˙‰Ó
„ÓË‚Ó (‚˙„ÎË˘‡), ÔÓÚË˜‡ ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒıÂÏ‡. ◊ÂÁ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡
ÎÂÌÚ‡ „ÓË‚ÓÚÓ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‰Ó ·ÛÌÍÂ, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÔËÚ‡ÚÂÎ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï ÏÂÎÌËˆ‡. ¬
ÌÂˇ ‚˙„ÎË˘‡Ú‡ ÒÂ ÒÏËÎ‡Ú ‰Ó ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Â‰ËÌ‡ Ì‡
˜‡ÒÚËˆËÚÂ. œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÒÏËÎ‡ÌÂÚÓ „ÓË‚ÓÚÓ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡ Ë Ì‡ ÔÓ‰ÒÛ¯‡‚‡ÌÂ. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÓ‰„ˇÚ ‚˙Á‰Ûı ËÎË „‡ÁÓ‚Â,
Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌË ÓÚ Í‡ˇ Ì‡ ÔÂ˘Ú‡.
¬˙Á‰Ûı˙Ú ËÎË „‡ÁÓ‚ÂÚÂ, ‡ ‚ ÌˇÍÓË
ÒÎÛ˜‡Ë Ë ÒÏÂÒ ÓÚ Úˇı, Ì‡ÏË‡Ú
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙„ÎË˘ÌËˇ Ô‡ı ÓÚ ÏÂÎÌËˆ‡Ú‡
‰Ó ÔÂ˘Ú‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡, ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ
‚˙Á‰Ûı Ë ‚˙„ÎË˘ÂÌ Ô‡ı („ÓË‚Ì‡Ú‡
ÒÏÂÒ) ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÔÂ˘Ú‡ ÔÂÁ „ÓÂÎÍ‡Ú‡. “‡Ï ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Ë ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ
Á‡ „ÓÂÌÂÚÓ. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‚˙Á‰Ûı˙Ú, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ ‚
ÔÂ˘Ú‡ ÔÂÁ ÏÂÎÌËˆ‡Ú‡, ÒÂ Ì‡Ë˜‡
Ô˙‚Ë˜ÂÌ, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÔÓ‰‡‚‡Ì‡ Ì‡Ô‡‚Ó ÔÂÁ „ÓÂÎÍ‡Ú‡ ‚ÚÓË˜ÂÌ ‚˙Á‰Ûı. œÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ‚ ÔÂ˘Ú‡ ÔÓÚË˜‡ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â Ò
‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡
ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ „ÓÂÌÂÚÓ. ◊‡ÒÚ ÓÚ
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ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, Ò˙‰˙Ê‡˘‡ ÒÂ ‚ Úˇı,
ÒÂ ÓÚ‰‡‚‡ ˜ÂÁ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ÔÂ˘Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÔÓÍËÚË Ò Ú˙·Ë, Ó·‡ÁÛ‚‡˘Ë
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, Ì‡Â˜ÂÌ‡ ÂÍ‡ÌÌ‡. Õ‡Ë˜‡ ÒÂ Ó˘Â ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡ Ì‡„Â‚Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. “˙·ËÚÂ Ò‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌË ÓÚ‚˙Ì ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ „ÓÂÌÂÚÓ Ë Ò‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌË, ËÎË ÛÏË‚‡ÌË
ÓÚ‚˙ÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÚˇÎÓ
(‚Ó‰‡ ËÎË Ô‡‡).

Елементи на
изпарителната система
ŒÚ‰‡ÎË ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÒË,
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ì‡ÔÛÒÍ‡Ú ÔÂ˘Ú‡
Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÓÍ‡È ÒÌÓÔÓ‚Â ÓÚ
Ú˙·Ë Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
œÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Â
ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÂÌ. ŒÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÒÂ ˜ÂÁ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ ‰ÓÔË (ÛÏË‚‡ÌÂ) Ì‡
„‡ÁÓ‚ÂÚÂ ‰Ó ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ú˙·ËÚÂ. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÚÓÔÎËÌÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Â
Ò˙ËÁÏÂËÏ Ò ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌËˇ ÔÓÚÓÍ,
Ì‡„Â‚Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÒÂ Ì‡Ë˜‡
ÔÓÎÛ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡. ¿ÍÓ ÔÓÚÓÍ˙Ú Ì‡
ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Â ÔÂÌÂ·ÂÊËÏÓ Ï‡Î˙Í,
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Â ˜ËÒÚÓ
ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌÓ Ë Ì‡„Â‚Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚Ì‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡„Â‚Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ, ÏÓÌÚË‡ÌË ÔÓ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ÔÂ˘Ú‡, ÒÎÛÊË
Á‡ ËÁÔ‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡. “‡ÁË
Ú˙·Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ÓÚ
·‡‡·‡Ì. ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÌÂ„Ó
ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡. œÓ Ú˙·ËÚÂ, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÂ˘Ú‡, ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ Í˙Ï ÍÓÎÂÍÚÓË (·. Â‰. ÚÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙). ŒÚ Úˇı
Ò‡ ËÁ‚Â‰ÂÌË ÂÍ‡ÌÌËÚÂ Ú˙·Ë, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‚‡ ËÁÔ‡ÂÌËÂÚÓ. œÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ Ô‡Ó-‚Ó‰Ì‡ ÒÏÂÒ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚
·‡‡·‡Ì, ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÈÚÓ
ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ÒËÚÂÌ‡ Ô‡‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ. ÷ˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ ·‡‡·‡Ì,
‚˙Ì¯ÌË Ú˙·Ë, ÍÓÎÂÍÚÓË Ë
Ú˙·Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÚ‡‚‡ ËÁÔ‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ, Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
—ÎÂ‰ ÔÂ˘Ú‡, ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ Ú˙·ÌËÚÂ ÒÌÓÔÓ‚Â Ì‡
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Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎˇ. ¬ ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÂ„ˇ‚‡ Ô‡‡Ú‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ‚ ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —ÎÂ‰ Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎˇ, „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ‚ÒÂ Ó˘Â
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÚÓÔÎËÌ‡. «‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Úˇ,
„‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Ì‡„Â‚ÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË:

економайзер и
въздухоподгревател
¬ ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡,
Ò ÍÓˇÚÓ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ÏÛ, ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂËÚÂ
Ò‡ ÍËÔˇ˘Ë Ë ÌÂÍËÔˇ˘Ë. ¬ Ô˙‚Ëˇ
ÒÎÛ˜‡È, ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰„ˇ‚‡ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÌÂˇ ÒÂ ËÁÔ‡ˇ‚‡. ¬ ÌÂÍËÔˇ˘ËÚÂ
ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË ‚Ó‰‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ÏÛ
ÒÂ ÔÓ‰„ˇ‚‡ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÔÓÌËÒÍ‡ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Á‡ ‰‡‰ÂÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÒÎÂ‰ ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ‡, Ì‡Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡ ÏÛ, ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡
‚ ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
‡ÍÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ Ë Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÏÛ, ‚˙‚ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‰„Â‚‡ÚÂÎˇ ÒÂ
ÔÓ‰„ˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ Á‡ „ÓÂÌÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔÓ-Ô˙ÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ Ë ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡
„ÓË‚ÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ÀÓ„Ë˜ÌÓ Â,
˜Â ÚÓ‚‡ ÒÂ Ô‡‚Ë, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Á‡ „ÓÂÌÂ
‚ËÌ‡„Ë ‰‡ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ËÁ‚˙Ì ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ƒÛ„‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË
‚ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-‰Ó·‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ì‡ Ò‡ÏÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. «‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÂÁ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‰„Â‚‡ÚÂÎˇ ‰Ó ÔÂ˘Ú‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
˜ÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ.
‡ÍÚÓ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡ ÔÂÔÂÎ. «‡ÚÓ‚‡ ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÚ ‚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÚÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË „‡ÁÓÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ - ÂÎÂÍÚÓÙËÎÚË Ë ˙Í‡‚-

ÌË ÙËÎÚË. ƒ‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÔÂÁ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Á‡ ‰ËÏÌË
„‡ÁÓ‚Â (Ì‡Ë˜‡ ÒÂ Ó˘Â ‰ËÏÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ).
˙Ï Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ë ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË, Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ È ‡·ÓÚ‡. ˙Ï Úˇı ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ë
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰ËÚÂ
ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÔË „ÓÂÌÂÚÓ, Ì‡Â˜ÂÌË
¯Î‡ÍÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË ËÎË Ò„ÛÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡
ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„Â‚ÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÓÚ Ì‡ÚÛÔ‡Î‡ ÒÂ ÔÓ
Úˇı ÔÂÔÂÎ Ë ‰.

Първа и втора
технологична линии
¬ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÎÂ‰ˇÚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÎËÌËË. œ˙‚‡Ú‡ - ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡. ˙Ï ÌÂˇ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ‚ÚÓË˜ÌÓ
ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡. ¬ÚÓ‡Ú‡ Ó·ı‚‡˘‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ˆÂÎˇ˘Ë ÔÂ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ Ë ‚˙Á‰Ûı‡ ‚
„‡ÁÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ „ÓÂÌÂÚÓ, ¯Î‡Í‡ Ë ÔÂÔÂÎ.
¬ Ô˙‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÎËÌËˇ
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÚˇÎÓ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡
ÚÓÔÎËÌ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÚÂÓÂÚË˜ÌËˇ
ˆËÍ˙Î Ì‡ Î‡ÛÁËÛÒ-–ÂÌÍËÌ. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰„ˇ‚‡ ‰Ó
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ. œÓˆÂÒ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚ ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ‡ Ë
Á‡‚˙¯‚‡ Ï‡ÎÍÓ ÔÂ‰Ë ËÎË Ï‡ÎÍÓ
ÒÎÂ‰ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ (·. Â‰. ÔË ÌÂÍËÔˇ˘
ËÎË ÍËÔˇ˘ ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ). œÓˆÂÒ˙Ú
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‚ ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —ÎÂ‰ ÌÂˇ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ Ô‡‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎˇ,
Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ ‰Ó Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡
ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡. ¬ÚÓË˜ÌÓ ÒÂ ÔÂ„ˇ‚‡ Ô‡‡, ÍÓˇÚÓ Â ÓÚ‡·ÓÚÂÌ‡ ‚
Ô‡Ì‡Ú‡ ÚÛ·ËÌ‡. ¬ÚÓË˜ÌÓÚÓ
ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ.
◊ÂÁ ÌÂ„Ó ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡ ‚ËÒÓÍÓÚÓ Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ ÔË ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂÚÓ È ‚ ÚÛ·ËÌ‡Ú‡, ‡ ÓÒ‚ÂÌ
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Œ¬
ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ÚÂÏË˜ÌËˇÚ
œƒ Ì‡ ˆËÍ˙Î‡. ¬ÚÓË˜ÌÓ ÔÂ„ˇÚ‡Ú‡ Ô‡‡ ÒÂ ‚˙˘‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‚ Ô‡Ì‡Ú‡ ÚÛ·ËÌ‡.
¬ÚÓ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÎËÌËˇ
Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ
Á‡ ËÁ„‡ˇÌÂ. “ˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓˆÂÒË Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Ë ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ıËÏË˜ÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚, ÙËÁË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÂÌ „ÓË‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ ‚ ÔÂ˘Ú‡.
ÀËÌËˇÚ‡ Ó·ı‚‡˘‡ Ó˘Â ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡, ÔÂ˘ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË („ÓÂÌÂ,
‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ Ë „ÓË‚ÓÚÓ
‚ ÔÂ˘Ú‡ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÌÂˇ), Í‡ÍÚÓ Ë ‰. œÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡„Â‚ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ Ë ıËÏË˜ÌÓÚÓ ËÏ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ „ÓÂÌÂ. ŒÚ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡
ÚÓ˜Í‡, ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍË ÔÓˆÂÒËÚÂ
Ò‡ ÏÌÓ„Ó ·ÎËÁÍË ‰Ó ËÁÓ·‡ÌËÚÂ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÓÁ-
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Ì‡˜‡‚‡ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÂÌÚ‡ÎÔËˇÚ‡
ËÏ.

Избор на парогенератор
Õ‡ Ô‡Á‡‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, ËÏ‡˘Ë ‡ÁÎË˜ÂÌ ‰ËÁ‡ÈÌ,
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, ÓÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. ”ÒÎÓ‚ÌÓ
ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚËÔ‡ ÏÛ, Í‡ÍÚÓ Ë
Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. ˙Ï ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
Â‰Ëˆ‡ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ‚ÎËˇÂ˘Ë Ì‡ Û‰Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. Õ‡ÔËÏÂ - ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ì‡ÍËÔ, ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÓÚ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒÛıÓ, ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡,
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓÚÓ È ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ‰. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ËÁÏÂ‚‡Ì‡ ‚ Íg
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Ô‡‡/˜‡Ò, ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ Ô‡‡
- Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ (‚
Ã–‡) Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Â
‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ Ë ÌˇÍÓË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, Í‡ÚÓ
l ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ Ô‡‡Ú‡ - Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‚Î‡ÊÌÓÒÚ, ‡ÁıÓ‰ Ì‡ Ô‡‡;
l ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡
ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÏÓÏÂÌÚÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÓÚ Ô‡‡;
l Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡
ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÂÎÂÏÂÌÚË;
l ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡,
l ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‡‚‡ËÈÌ‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë Ú.Ì;
l ÂÏÓÌÚÓÔË„Ó‰ÌÓÒÚ;
l ÎÂÒÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
Ô‡‡ Ë ‰.
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—‡˜ÏÂÌÓ-‚ËÌÚÓ‚Ë ‰‚ÓÈÍË
Част 2. Избор, монтаж и експлоатация на СВД
В материала за сачмено-винтови
двойки (СВД), поместен в последния
брой на сп. Инженеринг ревю за миналата година, бяха представени конструкцията, характеристиките и
приложението им. СВД са съвременни машинни елементи с широки кинематични възможности, висока
точност и експлоатационна надеждност, както и с голям коефициент
на полезно действие. В настоящата
статия продължаваме темата със
спецификите при избора, монтажа и
експлоатацията на сачмено-винтовите двойки.

Критерии за
работоспособност
При избора на сачмено-винтова
двойка за конкретно приложение
трябва да се отчетат редица фактори. Най-важните от тях са: условията на работа (натоварване, ско-
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рости, възникване на удари и параметри на околната среда) и изискванията по отношение на точност,
коравина (допустима деформация) и
дълготрайност на предавката. За да
се проведе успешно процедурата по
избора на СВД, е необходимо да се
определят критериите за работоспособност.
Основни критерии, от които зависи работоспособността на СВД,
са:
l статичната якост (якост на контактните повърхнини на гайката,
винта и сачмите под въздействие на
статичното натоварване);
l дълготрайността (износването и
умората на контактните повърхнини при променливо натоварване);
l устойчивостта на винта на изкълчване. Прието е статичната и
динамичната товароносимост на
СВД да се дефинират в съответствие с действащите стандарти

БДС ISO 76 и БДС ISO 281.

Качествени показатели
на СВД
Сравнителни качествени показатели на предавката са: КПД; максималната аксиална хлабина (предварителната стегнатост); критичната
ъглова скорост на винтовото стебло; максимално допустимото отклонение от стъпката на резбата на
дължина 300 mm (V300p) и допустимото отклонение от стъпката на
резбата по цялата дължина (Vup).
Отклоненията от стъпката на резбата зависят от класа на точност
на резбата, основно.

Основна динамична
товароносимост Са
Представлява постоянното по
големина и посока аксиално натоварване, приложено по оста на винта,
при което се гарантира основна
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дълготрайност от 1 милион
превъртания (L10 = 1). Стойностите на Са (в N или kN) се посочват в
каталозите за СВД по отношение на
всеки отделен тип и типоразмер на
предавката. Номиналната стойност
на Са зависи от дълготрайността
при умора на елементите на СВД.
Номиналната дълготрайност на
СВД се определя от броя на оборотите на единия спрямо другия елемент до появяването на първите
признаци на умора на материала (б.
ред. питинг, лющене) по контактните повърхнини на елементите. Като
основна - L10 (в милиони превъртания) се определя дълготрайността
при 90% надеждност за група от
еднакви СВД при нормални работни
условия.
Зависимостта между основната
дълготрайност L10, отчетената
динамична товароносимост Са, и
еквивалентното аксиално натоварване
Fm
се изразява като:
L10 = (Са/Fm)3.
Разбира се, действителната
дълготрайност на СВД до получаването на повреда, определена като
"експлоатационна дълготрайност
(service life)", зависи не само от умората. Пряко влияние имат: начинът
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на смазването, уплътняването, износването на резбовите канали и на
елементите, както и видът на системата за рециркулация на сачмите.

Основна статична
товароносимост Соа
Определя се като постоянно по
големина и посока аксиално статично натоварване по оста на винта,
което предизвиква допустима контактна деформация на търкалящите
тела и каналите от порядъка на
0,0001 от диаметъра на сачмата.
Стойностите на Соа в (N или kN)
също се задават в каталозите за СВД
за всеки отделен тип и типоразмер
на предавката. Допустимото аксиално статично натоварване на СВД се
намира, като отчетената стойност
на Соа, се раздели на приетия коефициент на сигурност So = 1.

Устойчивост на винта на
изкълчване
При големи дължини е необходимо
да се провери и устойчивостта на
винта на изкълчване. За изчисляване
на критичната сила на натиск се
използват формулите на Ойлер, коефициентите на които се приемат в
зависимост от начина на закрепва-

не (вида на лагерите) на краищата
на винта. Ако винтовото стебло е с
постоянен диаметър по дължина, в
изчисленията се замества вътрешният диаметър на резбовите канали. Допустимата осова сила на натиск се определя от критичната,
като последната се раздели с приетия коефициент на сигурност (избира се от 3 до 5).

Критична ъглова скорост
и предварителна
стегнатост
Винтовото стебло се разглежда
като цилиндър с диаметър, равен на
вътрешния диаметър на резбовите
канали. За изчисляване на критичната ъглова скорост на винтовото
стебло се използват познати методи за пресмятане на валове, базирани на дължината на винта и начина
на лагеруването му. Допустимата
ъглова скорост не трябва да бъде повисока от критичната, умножена с
максимален коефициент на сигурност 0,8.
Добре да се има предвид, че натоварването на винта с осова сила,
вследствие от създадената предварителна стегнатост, е причина за
натоварване на сачмите с допълни-
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телни нормални сили. Когато се определя големината на силата, резултат от предварителната стегнатост, Fстег (б. ред. в границата от
Fmin стег до Fmax стег) е необходимо да се отчетат няколко факта.
Например, при увеличаване на стегнатостта предавката става постабилна, но се намалява нейният
КПД, тъй като се увеличава съпротивителният момент на празен ход.
Ако изискванията за осова стабилност са много високи се препоръчва
Fстег = Fmax стег.
Освен това трябва да се отчете,
че с увеличаване на стегнатостта
се разширява областта от натоварвания, при които предавката става
самоспираща. От тази гледна точка, в отделни случаи може да се окаже целесъобразно да се създаде максимално допустима сила на стегнатост, за да се осигури самоспиране
на СВД. Това е задължително в случаите, когато СВД се използва за повдигателни съоръжения, например
винтови крикове.

Koефициент на полезно
действие
Както вече бе споменато,
кoефициентът на полезно действие
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на тези механизми е висок и това е
едно от основните им предимства.
За СВД с рециркулация на сачмите,
той е от порядъка на 0,9 – 0.95.
КПД се изчислява по известната
зависимост за двигателна резба,
като се отчита големината на предварителната стегнатост η = Кст.
[tg α / tg (α+p)], където Kст е коефициент, зависещ от нея. Тъй като
големината на Kст намалява със
съотношението между осовото натоварване и силата на предварителна стегнатост, КПД на СВД с предварителна стегнатост също намалява. Необходимо е да се отбележи,
че при относително малко осово
натоварване предавката става самоспираща.

Точност на стъпката на
резбовите канали
Показателят е много важен при
използване на СВД в структурата на
механизми за точно позициониране.
Представлява интерес за конструкторите при избора на оптимална
предавка. Точностните параметри
по този показател са:
l V300p - максимално допустимо
отклонение от стъпката на резбата на дължина 300 mm (V300p);

Таблица 1.

l Vup - допустимо отклонение от

стъпката на резбата по цялата
дължина на стеблото Lu, mm;
l Ер – допуск на отклонението на
стъпката.
Стойностите на описаните параметри, съгласно стандартите на
ISO, могат да се видят в табл. 1, в
зависимост от класа на точност G
и полезната дължина на винтовото
стебло Lu.

Габаритни и
присъединителни размери
В предходната и настоящата
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статия, посветена на СВД, бе посочено, че те се произвеждат като
готови изделия от много фирми.
Номенклатурата им е описана в
съответните проспекти, каталози
и сайтове, в които да дадени и основните технически характеристики и параметри на произвежданите
предавки по видове и типоразмери.
Миниатюрните прецизни предавки
се произвеждат с диаметри на винта от 6 (8) до 16 mm и дължини до
2000 mm. СВД, с общо приложение в
машиностроенето, се произвеждат
с диаметри на винта от 16 (25) до
63 (100) mm и дължини до 5000 mm.
Като основни геометрични характеристики, обикновено, в табличен
вид се посочват:
l номиналният диаметър на винта,
стъпката и броят на ходовете на
резбовите навивки, както и максималната дължина на произвежданите
винтове;
l размерите (диаметри и дължини)
и присъединителните размери на гайката.
Като технически параметри за всеки типоразмер още се задават:
l основната статична товароносимост Соа в N или kN;
l основната динамична товароноси-

122

мост Са в N или kN;
l масата на гайката (kg) и масата
на 1 m от винта (kg/m);
l други данни, като максимална аксиална хлабина (mm), коравина (N/
мm), инерционен момент на 1 m
дължина на винта, условно означение.

чувствителността им по отношение начина на лагеруване и вида на
използваните лагери. По тази причина, за лагеруване за СВД се използват различни видове търкалящи лагери, предназначени специално за
целта. Това са лагери с висока точност, от клас Р4 по ISO.

Лагеруване на СВД
По принцип, крайните или лагерните шийки на винтовото стебло
могат да се оформят в зависимост
от изискванията (по чертеж) на клиента. В този случай, диаметърът на
лагерната шийка трябва да бъде помалък от вътрешния диаметър на
винтовите канали на стеблото. За
облекчаване на поръчката, компаниите-производителки препоръчват
използването на винтове с фабрично изработени стандартизирани
размери на лагерните шийки, които
се задават в каталозите им.
В някои специфични случаи на приложение на СВД, например подавателни винтове за металорежещи
машини с ЦПУ и устройства за точно позициониране, точността на
лагеруване е от голямо значение за
техническите характеристики на
устройството. Конструкцията на
сачмено-винтовите двойки обяснява

Съществуват
множество
конструктивни решения
за лагеруване на СВД. В статията са
разгледани само някои по-характерни начини за лагеруване на СВД, предназначени, например за подавателни
винтове и базирани на използването
на специални търкалящи лагери.
При винтове с по-малка дължина,
лагеруването би могло да бъде едностранно. Такъв е случаят при леко
натоварени хоризонтални винтове,
например за шлифовачни машини, или
при вертикални винтове. На фигура
1 е показано лагеруване по схема, за
която е характерно въртене на гайката заедно със задвижващите елементи. Както се вижда от фигурата, винтът се движи постъпателно.
Използван е специален радиално-аксиален сачмен двуреден лагер, като
броят на използваните лагери се

март 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2009

123

ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

Фиг. 1. Едностранно лагеруване на винта на СВД.

определя от големината на аксиалното натоварване. При необходимост от по-голяма радиална товароносимост се препоръчва комбиниран
радиално-аксиален двоен иглено-ролков лагер.
При сравнително голяма дължина
на винта и изисквания за повишена
точност се препоръчва лагеруването на винта да бъде двустранно.
Броят на лагерите се определя в
зависимост от големината на аксиалното натоварване. Подобна схема
на лагеруване е показана на фиг. 2.
Ако радиалните сили са значителни,
се използват комбинирани радиалноаксиални лагери с голям ъгъл на контакта - 65°. При работно натоварване само в едната посока, каквото
е при струговите машини, е възможно за лагеруване да се използва еднопосочен аксиален лагер.

Монтажни изисквания
към СВД
Работно натоварване. СВД са
предназначени за поемане на външни
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Фиг. 2. Двустранно лагеруване на винта на СВД.

аксиални сили. При вграждането им
в конструкцията на механизми е необходимо да се осигурят такива условия на натоварване, лагеруване,
монтаж и настройка, че върху гайката да не са приложени радиални сили
и огъващи моменти. Има се предвид
контактните повърхнини на елементите да не са натоварени с описаните усилия. В противен случай се
очаква намаляване на дълготрайността им.
Работна температура. За винтови стебла от стандартни стомани
и при нормални натоварвания допустимата работна температура е от
-20 °С до +110 °С. Експлоатацията
при по-високи температури води до
окисляване и намаляване твърдостта на работните повърхнини, влошаване на смазването и увеличаване на
износването.
При по-високи работни температури се използват винтови стебла
от специални стомани, например
100 Cr6. Също така е необходима
промяна на стандартните режими

на термообработка, начина на смазване и вида на смазката.
Защита, уплътняване и смазване.
При доставка, откритите повърхности на елементите на СВД се покриват фабрично с предпазен филм. Необходимо е да се знае, че това не е
смазочно вещество и филмът трябва да се премахне преди въвеждане
на предавката в експлоатация, като
се спазят указанията на производителя.

Уплътняване на елементите на предавката
Правилното функциониране на
СВД, тяхната работоспособност,
точност и дълготрайност зависят
в много голяма степен от добрата
защита и уплътняването на елементите на предавката.
Защитата на винтовете на СВД,
предпазваща ги от попадане на прах,
стружки и други замърсявания, се
осъществява чрез различни защитни
елементи. Те покриват работната
дължина на винта. В качеството на
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защитни елементи се използват
телескопични защити, хармоникообразни елементи и др. Характерно за
някои конструкции е, че защитата
на винтовете се осъществява от
защитните елементи на направляващите. В този случай, обаче, гайката
задължително трябва да бъде уплътнена.
Уплътняването на гайката на СВД
се осъществява най-елементарно,
като се използва уплътнител от
кече, който се поставя от двете й
страни, в специален трапецовиден
канал. Долната част на кечето се
профилира по навивките на резбата
на винта и по този начин не позволява проникване на замърсявания във
вътрешността на гайката. Недостатък на подобна конструкция е, че
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се увеличава дължината на гайката.
В някои конструкции за уплътняване
се използва специален или пластмасов елемент, наричан „чистач“, който е във вид на пръстен или втулка.

Смазване на СВД
Смазването на СВД се извършва
както с консистентни смазки, така
и с течни минерални масла. По принцип, всеки производител на СВД препоръчва най-подходящите за тази
цел смазочни материали. Обикновено, за смазване на СВД се използват
гресите и маслата, подходящи и за
смазване на търкалящи лагери.
При смазване на СВД с консистентни смазки те трябва да се сменят
периодично, през 500 или 1000 часа,
в зависимост от качеството на

уплътняването, режимите на работа и състоянието на околната среда. При това, за да не се затруднява
проникването на консистентната
смазка до навивките на гайката и
сачмите, когато се използват уплътнителни устройства, се препоръчва греста да се постави в гайката,
а не да се нанася по работната
повърхнина на винта.
Смазването с течни масла изисква смазочното вещество да се подава периодично или непрекъснато.
Необходимият вискозитет на маслото, в зависимост от диаметъра на
винта, честотата на въртене и
работната температура, ориентировъчно се определя по номограми,
зададени в каталозите на производителите.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ

√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Á‡ ÒÂÌË ÓÍËÒË
Базови методи за газов анализ, критерии за класификация
на газоанализатори

‡ÁÓ‚ËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ Â ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘
Ù‡ÍÚÓ Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‚Ó‰Â˘Ë ‰Ó
ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ˆÂÎ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë
ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë Ú.Ì.
¿Ì‡ÎËÁ˙Ú Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÒÏÂÒË Ò ˆÂÎ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ËÏ Ò˙ÒÚ‡‚ Â ÔÓÁÌ‡Ú Ó˘Â
Í‡ÚÓ „‡ÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ.

√

‘ËÁË˜ÂÒÍËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ „‡ÁÓ‚
‡Ì‡ÎËÁ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ë ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ
Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ‰Û„Ë
ÙËÁË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡
ÒÏÂÒ, Á‡‚ËÒÂ˘Ë ÓÚ ÌÂÈÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚.
¬‡ÊÌÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÙËÁËÍÓıËÏË˜ÌËÚÂ Ë ÙËÁË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë
Ì‡ „‡ÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÂ‰ ıËÏË˜ÌËÚÂ Ò‡
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡. “Ó‚‡ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ë
ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ ËÏ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ.

Видове методи за газов
анализ

Прибори
за газов анализ

—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë
Ì‡ „‡ÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ıËÏË˜ÌË, ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌË Ë ÙËÁË˜ÌË.
’ËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌÓÚÓ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡
„‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ Ò Â‡„ÂÌÚË. «‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ „‡Á ‚ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ ÒÂ Ò˙‰Ë ÔÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ‚ÁÂÚ‡Ú‡ ÔÓ·‡.
ƒÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌ‡Ú‡ ËÏ
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ.
œË ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë,
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ
ÒÂ ÔÓ„Î˙˘‡Ú ÓÚ ‡ÁÚ‚Ó Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ Â‡„ÂÌÚ. »ÁÏÂ‚‡ ÒÂ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ,
ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ËÎË ‰Û„‡
ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ë
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÒÂ Ò˙‰Ë Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ë
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ „‡ÁÓ‚
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ.

√‡ÁÓ‚ËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌË Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Â, ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË,
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍÒË˜ÌË Ë ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË „‡ÁÓ‚Â ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ‰.
œË·ÓËÚÂ, Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ „‡ÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË. “Â Ò‡ Ò
˙˜ÌÓ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
ŒÚ Ô˙‚Ëˇ ‚Ë‰, Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò‡ ıËÏË˜ÌÓ-‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌËÚÂ.
œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ
Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡
ÒÏÂÒ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Â‡„ÂÌÚË.
ŒÚ ‚ÚÓËˇ ‚Ë‰, Ì‡È-¯ËÓÍÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ËÁÏÂ‚‡Ú ÌˇÍÓˇ ÓÚ ÙËÁË˜ÌËÚÂ ËÎË ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ ËÎË Ì‡ ÌÂÈÌË ÓÚ‰ÂÎÌË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.
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Критерии за
класификация на
газоанализатори
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÍËÚÂËË Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ ÒÔÓÂ‰ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ËÏ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ·Óˇ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
Í‡Ì‡ÎË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ë ‰.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÔË·ÓËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓË, ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ë „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË. »Ì‰ËÍ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ ÔË·ÓË, ÍÓËÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡Ú Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡Ì ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ. ÕÂ ËÁÏÂ‚‡Ú
ÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ, ÌÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‰‡ÎË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Â „ÓÎˇÏÓ ËÎË Ï‡ÎÍÓ.
—Ë„Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ Ò˙˘Ó ‰‡‚‡Ú ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ Ò ËÌ‰ËÍ‡ÚÓËÚÂ
Â, ˜Â ËÏ‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ Ô‡„‡ Ì‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ. œË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ‰Ó ÌˇÍÓˇ ÓÚ Ô‡„Ó‚ËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÚÂ Ò‡·ÓÚ‚‡Ú, Ú.Â.
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÌ‰ËÍ‡ÚÓË Ë Á‚ÛÍÓ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı, „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ Ô‡‚ˇÚ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ
ÔÓ Ó·ÂÏ ËÎË Ï‡Ò‡, ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò Ô‡„Ó‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ËÁıÓ‰ÌË ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ËÎË ˆËÙÓ‚Ë ÒË„Ì‡ÎË, ÔËÌÚÂË Ë ‰.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
—ÔÓÂ‰ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÚÓ ÒË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÔË·ÓËÚÂ Ò‡ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË Ë ÔÂÌÓÒËÏË. —Ú‡ˆËÓÌ‡ÌËÚÂ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ò‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ
„‡·‡ËÚÌË Ë ÚÂÊÍË Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÏˇÒÚÓ. œÂÌÓÒËÏËÚÂ
ËÏ‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË Ë ÏÓ„‡Ú
ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡Ú ÓÚ Â‰ËÌ
Ó·ÂÍÚ Ì‡ ‰Û„.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÔË·ÓËÚÂ Ò‡ Â‰ÌÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌË Ë ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌË. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡. ¿Ì‡ÎËÁ˙Ú ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Í‡ÍÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Ú‡Í‡ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÔË·Ó‡.
ƒÛ„ ÍËÚÂËÈ Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ
Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ Â ·ÓˇÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË. Õ‡ ÓÒÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË
ÍËÚÂËÈ, „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Â‰ÌÓÍ‡Ì‡ÎÌË Ë ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡ÎÌË. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÛÎÌË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓÌË ÒËÒÚÂÏË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ·ÓˇÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
Í‡Ì‡ÎË ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡. ¬ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡Ú
Í‡ÍÚÓ Â‰Ì‡Í‚Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Ú‡Í‡
Ë ‡ÁÎË˜ÌË.
—ÔÓÂ‰ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ, ÛÂ‰ËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Â, ËÁı‚˙ÎˇÌË ‚
‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡, Á‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ Ë ‰. «‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÌÂ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ, Ò ÍÓÈÚÓ ‰‡
·˙‰‡Ú Â¯ÂÌË ‚ÒË˜ÍË Á‡‰‡˜Ë Ì‡
„‡ÁÓ‚Ëˇ ‡Ì‡ÎËÁ. ÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË „‡ÁÓ‚Â, ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌË Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ, ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÏÂÚÓ‰Ë. «‡ÚÓ‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÍÓÌÒÚÛË‡Ú
ÔË·ÓË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌË ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË
Á‡‰‡˜Ë.

Серните окиси - основни
замърсители на въздуха
—ÂÌËˇÚ ‰‚ÛÓÍËÒ Ë ÒÂÌËˇÚ
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ÚËÓÍËÒ (SO2 Ë SO3) Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÓÍËÒË Ì‡ Òˇ‡Ú‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı. œÓ‚Â‰ÂÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ·ÓÎ¯ËÌÒÚ‚ÓÚÓ ‡ÚÏÓÒÙÂÌË Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ÒÂ ÙÓÏË‡Ú
ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÂÓÁÓÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ÔË
ÙÓÚÓıËÏË˜ÌË Â‡ÍˆËË ÏÂÊ‰Û SO2,
ÓÍËÒË Ì‡ ‡ÁÓÚ‡ Ë ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ë.
—ÂÌËˇÚ ‰‚ÛÓÍËÒ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ SO3, ÒˇÌ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ (H2SO4)
ËÎË ‚ ÌÂÈÌË ÒÓÎË.
—ÂÌËÚÂ Ë ‡ÁÓÚÌËÚÂ ÓÍËÒË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌËÚÂ
ÔË˜ËÌË Á‡ ÍÓÓÁË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. “Â Û‚ÂÊ‰‡Ú ÌÂ
Ò‡ÏÓ Úˇı, ÌÓ Ë ÊËÎË˘‡, Ò„‡‰Ë,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ô‡ÏÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ ÍÛÎÚÛ‡Ú‡. Õ‡ÔËÏÂ ‚ –ËÏ Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÍÛÎÚÛÌËÚÂ Ô‡ÏÂÚÌËˆË Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ
Ï‡ÏÓ Ë Ò‡ ÔÓÚ˙ÏÌÂÎË ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ, ÎÂÒÌÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Á‡·ÂÎÂÊË,
˜Â ÏÂÒÚ‡Ú‡, ÓÚÍËÚË Á‡ ‰˙Ê‰Ó‚ÂÚÂ, Ò‡ ·ÂÎË. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â Í‡ÎˆËÂ‚ËˇÚ Í‡·ÓÌ‡Ú Ó·‡ÁÛ‚‡ Ò˙Ò
ÒˇÌ‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Í‡ÎˆËÂ‚ ÒÛÎÙ‡Ú,
ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÔÓ‰ ËÏÂÚÓ „ËÔÒ.
ŒÒ‚ÂÌ Ò ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ˆÂÎË ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂÌËÚÂ ÓÍËÒË Ë„‡Â
‚‡ÊÌ‡ ÓÎˇ ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ÌÂÙÚÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ,
ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡ Ë ‰.

Видове сензори за
измерване на серни окиси
«‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÌË ÓÍËÒË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡
„‡ÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÌ, ÚÂÏÓÍÓÌ‰ÛÍÚÓÏÂÚË˜ÌË Ë ÓÔÚË˜ÌË.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍËÚÂ Ú‚˙‰ÓÚÂÎÌË ÒÂÌÁÓË ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔË·ÓË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ÔËÏÂ Ì‡ ıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙËˇ Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡ ÒÔÂÍÚÓÒÍÓÔËˇ,
Ò‡ Ï‡ÎÍËÚÂ ËÏ „‡·‡ËÚË. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌ
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÒÏÂÒË ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÌÓÒËÏË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒË
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÒÂÌÁÓË:
≈ÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÒÍË ÒÂÌÁÓË. “Â

ËÁÏÂ‚‡Ú ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ËÎË ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ
Ú‚˙‰Ë ÂÎÂÍÚÓÎËÚË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌËˇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ‚ „‡ÁÓ‚‡Ú‡
ÒÏÂÒ.
‡Ú‡ÎËÚË˜ÌË ÒÂÌÁÓË. »ÁÏÂ‚‡Ú ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÂÍÁÓÚÂÏË˜Ì‡
Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÓÍËÒÎÂÌËÂ Ì‡ „ÓËÏ „‡Á
ËÎË Ô‡‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡ Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓ‡.
œÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÒÂÌÁÓË. »Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÒÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓÍËÒÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ „‡Á‡.
ÃËÍÓÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒÂÌÁÓË.
—˙‰˙Ê‡Ú ÔÓÎÂ‚Ë Ú‡ÌÁËÒÚÓ, Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÂÌ ËÎË ‰ËÓ‰ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ÓÚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡
ÒÏÂÒ.
ÃËÍÓ‡ÍÛÒÚË˜ÌË ÒÂÌÁÓË. »ÁÏÂ‚‡Ú ˜ÂÒÚÓÚÌÓÚÓ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍË ÂÁÓÌ‡ÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ „‡ÁÓ‚Ëˇ Ò˙ÒÚ‡‚.
œË ˆˇÎÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ÚËÔÓ‚Â ÔË·ÓË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂÌË
ÓÍËÒË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ËÏ‡ ‰‚‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË
ÂÎÂÏÂÌÚ‡. “Â Ò‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÒÎÓÈ
Ë Ô˙‚Ë˜ÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ. ◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇÚ ÒÎÓÈ ‚
ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÎÛ˜‡Ë ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ËÏ‡
‰Â·ÂÎËÌ‡ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ‡ÚÓÏÌË
ËÎË ÏÓÎÂÍÛÎÌË ‡ÁÏÂË. —‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÏÛ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÓÚ
ıËÏË˜ÂÒÍËˇ Ò˙ÒÚ‡‚, ÌÓ Ë ÓÚ
‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÔÓËÚÂ.

Топлинни
газоанализатори
»ÁÏÂ‚‡Ú ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
‡Ì‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ÌÂˇ ÚÂÏË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ.
ŒÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚe ÍÓÌÒÚÛÍˆËË „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ì‡È-¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔË·ÓËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ. “Â
Ò‡ ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ÚÂÏÓÍÓÌ‰ÛÍÚÓÏÂÚË˜ÌË. ¡‡ÁÓ‚ Ô‡‡ÏÂÚ˙ Á‡
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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
Филтруване
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в
отоплителни и
охладителни системи
• Дозиращо оборудване

Омекотяване

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ

Фиг. 1.

‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌËˇÚ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ
Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌËˇ „‡Á.
ÃÂÊ‰Û ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ λ, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ λi Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ Òi Ì‡
‚ÎËÁ‡˘ËÚÂ ‚ ÌÂÈÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚ n ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ λ = λ1 c1 + λ2 c2 +...+
λn cn. “ˇ Â ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó ÎËÌÂÈÌ‡Ú‡. ƒ‡
Ì‡Ô‡‚ËÏ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ, ˜Â „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ Â ·ËÌ‡Ì‡. ÕÂÍ‡ Úˇ ËÏ‡
ÒÛÏ‡Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Òn Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ
Ë ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙Ò Ò˙‚Ô‡‰‡˘Ë ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ λn.. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Á‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ Ì‡
ÒÏÂÒÚ‡ ‰Ó·Ë‚‡ ‚Ë‰‡: λ = λ0 c0 + λn
cn .“˙È Í‡ÚÓ cn + c0 = 1, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò0
Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÒÎÂ‰‚‡, Ë ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡ λ,
ÔË ËÁ‚ÂÒÚÌË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË Ì‡
ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ În Ë Î0, ËÏ‡ ‚Ë‰‡:
c0 = λ - λn / λ0 - λn. ¿ÍÓ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ, ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡ „‡Á, ÔÓÏˇÌ‡Ú‡
‚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ‚ÎËˇÂ
‚˙ıÛ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Ú‡ÁË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË. ¬
ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÂÌ ÚÓÔÎËÌÂÌ ÂÊËÏ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ
Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Â‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÚÂÏÓÒ˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ,
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁ‡·ÓÚÂÌÓ ÓÚ ÔÎ‡ÚËÌ‡.

Измервателна схема на
топлинен разходомер
≈‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒıÂÏË Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌË
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Фиг. 2а.
Легенда:
1. Сензор
2. Вход и изход на подавания референтен
газ
3. Референтна страна на измервателния
блок
4. Нагревател за темпериране

„‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Â ÌÂÛ‡‚ÌÓ‚ÂÒÂÌ‡
ÏÓÒÚÓ‚‡ ÒıÂÏ‡ (ÙË„. 1). “ˇ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ˜ÂÚËË ÚÂÏÓÒ˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ Pt 100, Í‡ÚÓ Rm ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú Ì‡ Ô˙Úˇ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ „‡Á, ‡
Rr - Ì‡ Ô˙Úˇ Ì‡ ÂÙÂÂÌÚÌËˇ „‡Á.
»ÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÓÚ ÏÓÒÚ‡ ÒÂ
Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ Ì‡ ÌÛÎ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ Â
ÔÛÒÌ‡Ú ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ „‡Á.
ƒ‚‡ Ò‡ ‚‡Ë‡ÌÚËÚÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë „‡ÁÓ‚Ëˇ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ.
œË Ô˙‚Ëˇ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÂÙÂÂÌÚÂÌ „‡Á. »ÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ „‡Á ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Í˙Ï ÒÂÌÁÓËÚÂ Ë, ÔÂÏËÌ‡‚‡ÈÍË
ÔÓÍ‡È Úˇı, „Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ. √‡Á˙Ú ÔÓ„Î˙˘‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏÓÒ˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇÚ‡. «‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ‚ÎËˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌËˇ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ,
„‡Á˙Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ Í˙Ï ÚÂÏÓ‰‡Ú˜ËˆËÚÂ ‰ËÙÛÁÌÓ. ŒıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÏÓÒ˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇÚ‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ ËÏ,
ÍÓÂÚÓ ‡Á·‡Î‡ÌÒË‡ ÏÓÒÚ‡. √ÂÌÂË‡ÌËˇÚ ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ „‡Á‡. ¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ ·ÎÓÍ Ó·‡·ÓÚ‚‡ ÚÓÁË ÒË„Ì‡Î.
œÂÓ·‡ÁÛ‚‡ „Ó ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ - ÚÓÍÓ‚ ËÎË Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚, ˆËÙÓ‚ ËÎË ‰ËÒÍÂÚÂÌ ÒË„Ì‡Î.
Ó„‡ÚÓ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡

Фиг. 2б.
Легенда:
1. Траектория на изследвания газ
2. Вход и изход на подавания референтен газ
3. Сензори Pt100
4. Метален блок
5. Затвор

ÒÏÂÒ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ë ‰Û„Ë „‡ÁÓ‚Â,
‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ ‚˙Á‰Ûı Ë ‡ÁÓÚ, ÍÓËÚÓ
‚ÎËˇˇÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚÚ‡, ÒÂ
ÔËÎ‡„‡ ‚ÚÓËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ. “ÓÈ ÒÂ
·‡ÁË‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÂÌÚÂÌ „‡Á, ÔÓ‰‡‚‡Ì ÓÚ Ú.Ì‡. ÂÙÂÂÌÚÌ‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏÓÒÚ‡. ¬
ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ˘Â
ÒÂ ÙÓÏË‡ ÓÚ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚËÚÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ
Ë ÂÙÂÂÌÚÌËˇ „‡Á.
Õ‡ ÙË„. 2‡ Ë 2· Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ ·ÎÓÍ Ì‡ ÚÂÏÓÍÓÌ‰ÛÍÚÓÏÂÚË˜ÂÌ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ. “ÓÈ
Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ,
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ı‡ÒÚÂÎÓÈ
Ë Ò˙‰˙Ê‡ ‰‚‡ „‡ÁÓ‚Ë Ô˙Úˇ- Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ „‡Á Ë Ì‡ ÂÙÂÂÌÚÌËˇ „‡Á.
Œ·ÂÏ˙Ú Ì‡ ·ÎÓÍ‡ Ë Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÌÁÓËÚÂ Â ÏËÌËÏËÁË‡Ì Ò ˆÂÎ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÚËÒÌÂ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ·ÎÓÍ˙Ú Â ËÁÓÎË‡Ì Ë ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË‡Ì. —ÂÌÁÓËÚÂ Ò‡ Ó·ÎËˆÓ‚‡ÌË Ò˙Ò ÒÚ˙ÍÎÓ, Á‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ì‡
‡„ÂÒË‚ÌË „‡ÁÓ‚Ë ÒÏÂÒË.
“ÂÏÓÍÓÌ‰ÛÍÚÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË Ì‡ÏË‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÂÌË ÓÍËÒË. “Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È‚Â˜Â Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë ıÂÎËÈ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂıÌËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡
ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚ËÒÓÍ.
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Minitrend QX/ Multitrend SX
íîâàòà ãåíåðàöèÿ âèäåî
ðåãèñòðàòîðè

Ðåãèñòðàòîðèòå íà Õàíèóåë îïðåäåëÿò íîâèòå ïðîìèøëåíè ñòàíäàðòè
Âèäåî ðåãèñòðàòîðèòå Minitrend QX
è Multitrend SX ïðåäëàãàò íàé-ñúâðåìåííèòå òåõíîëîãèè íà èçîáðàçÿâàíå è
ñúõðàíÿâàíå íà äàííè. Òå èçïîëçâàò
ñåíçîðåí åêðàí çà áúðçà íàâèãàöèÿ è
öâåòåí TFT äèñïëåé.
Äîïúëíèòåëíèòå USB-ïîðòîâåòå,
êàêòî è Ethernet è RS485 îñèãóðÿâàò
äîñòúï äî äàííèòå â ðåæèì ðåàëíî
âðåìå ïî çàïëàíóâàíîòî âðåìå. Ñîôòóåðúò Screen Designer äàâà âúçìîæíîñò íà ïîòðåáèòåëÿ äà ïðîìåíÿ âèçóàëèçàöèÿòà íà ìåíþòàòà ñúîáðàçíî
íåãîâèòå èçèñêâàíèÿ.
Îñîáåíîñòè
Àíàëîãîâè âõîäîâå
Äèñêðåòíè âõîäîâå
Äèñêðåòíè èçõîäè
Àíàëîãîâè èçõîäè
Òèï íà äèñïëåÿ
24V çàõðàíâàíå
çà òðàíñìèòåðè
Ethernet/RS485
Ïàðîëà çà äîñòúï
Ðåãèñòðàöèÿ
Ñêîðîñò íà
ðåãèñòðàöèÿ
Çàùèòà íà ëèöåâà
ïàíåë
Ðåæèì íà
ðåãèñòðàöèÿ
Ìàùàáèðàíå
Ìàòåì. ïàêåò

Minitrend QX
4,6,8,12,16
Äî 16
Äî 16
Äî 4
Öâåòåí 5,5" TFT

Multitrend SX
4,6,8,12,16,24,32,40,48
Äî 48
Äî 48
Äî 8
Öâåòåí 12,1" TFT

100 ìÀ (îïöèÿ)
1 A (îïöèÿ)
Ñòàíäàðòíî
4 íèâà, 50 ïîòðåáèòåëè,
Ìîìåíòíà ñòîéíîñò, Îñðåäíÿâàíå, Min/Max
Îò 20 ìñåê äî 4 äíè çà âñåêè êàíàë
NEMA3/IP55, NEMA4/IP66 (îïöèÿ)
Ïåðèîäè÷íî èëè íåïðåêúñíàòî
Ëèíåéíî, ëîãàðèòìè÷íî èëè èçáðàíî îò êëèåíòà
Îïöèÿ

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ

Ñîôèÿ 1784, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-ìè êì.,
îôèñ ñãðàäà "ÕÀÉ  ÒÅÕ ÏÀÐÊ ÈÇÎÒ", åòàæ 3
Òåë.: 02/ 40 20 900, ôàêñ: 02/ 40 20 990
www.honeywell.com
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Ëåñíè çà ìîíòàæ, êîíôèãóðèðàíå è åêñïëîàòàöèÿ

 Îïðîñòåíèòå, ñ íàãëåäíî èçîáðàæåíèå
åêðàíè íà ðåãèñòðàòîðà çíà÷èòåëíî óñëåñíÿâàò ïðîöåñà íà êîíôèãóðèðàíå
 Ñòàíäàðòíèòå ìåíþòà âêëþ÷âàò õîðèçîíòàëíè è âåðòèêàëíè òðåíäîâå, õèñòîãðàìè, öèôðîâè èíäèêàòîðè è åêðàí
ñ äîïúëíèòåëíè ñúîáùåíèÿ
 Âúçìîæíîñò çà äèñòàíöèîííî óïðàâëåíèå
 Ìàùàáèðàíå ïðè ïðåãëåä íà çàïèñàíèòå äàííè.
 Ãðóïèðàíå íà êàíàëè

Òèïè÷íè ïðèëîæåíèÿ










Åíåðãåòèêà
Ôàðìàöåâòèêà
Õèìè÷åñêà ïðîìèøëåíîñò
Òåðìè÷íè ïðîöåñè
Àâòîìîáèëíà ïðîìèøëåíîñò
Àâèàöèÿ è êîñìîíàâòèêà
Âîäîñíàáäèòåëíè ñèñòåìè
Õðàíèòåëíî-âêóñîâà ïðîìèøëåíîñò
Áèîòåõíîëîãèè
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DPA-Switch DC/DC ïðåîáðàçóâàòåëè
íà POWER INTEGRATIONS

Ñ íàä 2 ìèëèàðäà ìîíîëèòíè ÈÑ
èçïîëçâàíè â êëþ÷îâè çàõðàíâàùè
óñòðîéñòâà ïî
ñâåòà,
Power
Integrations å ëèäåð
â ïðîèçâîäñòâîòî
íà âèñîêîâîëòîâè
ÈÑ ïðåäíàçíà÷åíè
çà ïåîáðàçóâàíå íà íàïðåæåíèå. Power Integrations ïðåäëàãà ðåøåíèÿ çà
AC-DC ïðåîáðàçóâàòåëè ñ ìîùíîñò äî 290 W è 24/48 V DC-DC êîíâåðòîðè äî 100 W ñ îòëè÷íî ñúîòíîøåíèå ìåæäó åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò,
öåíà è âðåìå çà ðàçðàáîòêà.
l Èçõîäíà ìîùíîñò äî 100W;
l Âõîäíî íàïðåæåíèå: îò 16 VDC äî 75 VDC;
l Ïîääúðæà ðàçëè÷íè òîïîëîãèè, áåç íåîáõîäèìîñò îò âúíøíà âåðèãà
çà òîêîîãðàíè÷åíèå;
l Äåòåêòèðàíå íà ïîíèæåíî âõîäíî íàïðåæåíèå (UV): ñúãëàñíî ñòàíäàðòè ETSI;
l Äåòåêòèðàíå è çàùèòà ïðè ïðåíàïðåæåíèå íà ëèíèÿòà (OV);
l Îïðîñòåíà èçïðàâèòåëíà ÷àñò: Çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå è ñïàä íà
íàïðåæåíèåòî (UV/OV), îãðàíè÷àâà óïðàâëÿâàùîòî íàïðåæåíèå íà ãåéòà, ïðè äèðåêòíî ñâúðçâàíå íà âãðàäåíèÿ òðàíçèñòîð êúì íàìîòêàòà
íà òðàíñôîðìàòîðà.
Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð íà Power Intedrations çà Áúëãàðèÿ
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

Äðàéâåðè çà ñâåòîäèîäè

Îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà äúëãèÿ æèâîò íà
ìîùíèòå ñâåòîäèîäè å çàõðàíâàíåòî èì ñúñ
ñòàáèëèçèðàí òîê, òúé êàòî ïàäúò íà íàïðåæåíèåòî âúðõó ñâåòîäèîäèòå âàðèðà êàêòî çà
âñåêè ñâåòîäèîä, òàêà è â çàâèñèìîñò îò òåìïåðàòóðàòà íà ñàìèÿ êðèñòàë è ïðåìèíàâàùèÿ
ïðåç íåãî òîê. Ïðè çàõðàíâàíå ñúñ ñòàáèëèçèðàíî íàïðåæåíèå ñå íàáëþäàâà ò.íàð. ëàâèíåí
åôåêò  êîëêîòî ïî-ãîëÿì òîê ìèíàâà ïðåç ñâåòîäèîäà, òîëêîâà ïî-íèñúê å ïàäúò íà íàïðåæåíèåòî â ñâåòîäèîäà. Òîâà îò ñâîÿ ñòðàíà (ïðè
ïîñòîÿííî çàõðàíâàùî íàïðåæåíèå) âîäè äî
îùå ïî-ãîëÿì òîê è ïðåãðÿâàíå íà êðèñòàëà äî
èçãàðÿíåòî ìó. Ïðîöåñúò ïðîòè÷à ìíîãî áúðçî
 îò ÷àñòè îò ñåêóíäàòà äî íÿêîëêî ìèíóòè. Ïîïóëÿðíîòî ïðè êîíâåíöèîíàëíèòå LED ñ ìîùíîñò äî 150mW çàõðàíâàíå ïðåç òîêîîïðåäåëÿù ðåçèñòîð å íåíàäåæäíî è ñúùåñòâåíî ñúêðàùàâà æèâîòà íà ñâåòîäèîäèòå, çàòîâà â æúëòèòå ïðîäóêòè ñ íèñêà öåíà ÷åñòî ìîæå äà ñå çàáåëåæàò èçãîðåëè ñâåòîäèîäè äîðè ñàìî ñëåä íÿêîëêî äíè óïîòðåáà.
Ôèðìà ÌÒ 1 ÎÎÄ ïðåäëàãà ñëåäíèòå âèäîâå äðàéâåðè çà ñâåòîäèîäè:
Èìïóëñåí òèï ñ âèñîêî ÊÏÄ
Òèï DC - âõîäíî íàïðåæåíèå 5-30VDC, çàõðàíâàò 1-8 ìîùíè ñâåòîäèîäà
ñúñ ñòàáèëèçèðàí òîê 350mÀ èëè 700mÀ â çàâèñèìîñò îò ìîäèôèêàöèÿòà.
Ðàçìåðè íà ïëàñìàñîâàòà êóòèéêà 40õ20õ20ìì. Öåíà íà äðåáíî 9.00ëâ ñ ÄÄÑ
Òèï ÀC - âõîäíî íàïðåæåíèå 220VÀC, çàõðàíâàò 3 ìîùíè ñâåòîäèîäà ñúñ
ñòàáèëèçèðàí òîê 350mÀ. Ðàçìåðè íà ïëàñìàñîâàòà êóòèéêà 45õ40õ23ìì.
Öåíà íà äðåáíî 12.00ëâ ñ ÄÄÑ.
Low cost ëèíåéíè äðàéâåðè
Âõîäíî íàïðåæåíèå 5-30VDC, çàõðàíâàò 1-8 ìîùíè ñâåòîäèîäà ñúñ ñòàáèëèçèðàí òîê 350mÀ èëè 700mÀ â çàâèñèìîñò îò ìîäèôèêàöèÿòà. Áðîÿò íà
ñâåòîäèîäèòå òðÿáâà äà å ñúîáðàçåí ñ âõîäíîòî íàïðåæåíèå òàêà, ÷å âúðõó
äðàéâåðà äà îñòàâàò 1.5-3V ïîä. Â ïðîòèâåí ñëó÷àé òðÿáâà äà ñå îñèãóðè ïîãîëÿì ðàäèàòîð çà ìîùíèÿ òðàíçèñòîð. Öåíà íà äðåáíî 3.00ëâ ñ ÄÄÑ.

Çà êîíòàêòè: ÌÒ 1 ÎÎÄ íîâ àäðåñ:
áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-è êì., ñãðàäà Õèáðèäíè Èíòåãðàëíè Ñõåìè
Òåë.: 02/ 8773509, òåë./ôàêñ: 02/ 9743257
e-mail: batev@techno-link.com, www.mt1components.com

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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Заложете на сигурността.
Ние гарантираме, че вие виждате и чувате.

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, 0888-290978, факс (044) 672829
Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564
office@akhnaton.biz

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

Minitrend QX/ Multitrend SX
НОВО ПОКОЛЕНИЕ ВИДЕО РЕГИСТРАТОРИ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Нови решения за периодично и
непрекъснато събиране на данни
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