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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¡ÂÎËÏÓ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 10 „Ó‰ËÌË Ô‡Á‡ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
През месец октомври т.г. фирма Белимо България тържествено отбеляза десетата годишнина от своето основаване, съобщи за сп. Инженеринг ревю Георги Рампов, управител в компанията. „Компанията ни е оторизиран представител на световноизвестния швейцарски производител
на електрически изпълнителни механизми с основно приложение автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация. Благодарение на качествената продукция и безупречната маркетингова стратегия
на едноименния производител, фирмата предлага модерни и иновативни
решения в областта на енергоспестяването и сградната автоматизация. Използваме възможността да благодарим на всички свои приятели и
партньори за подкрепата през изминалите десет години“, допълни г-н
Рампов.

ÕÓ‚‡ ÙËÏ‡ Ì‡ Œ¬

Ô‡Á‡‡
Отскоро на нашия пазар оперира фирма Конерсол, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Основната дейност на фирмата е
свързана с предлагане продуктите на немската компания PAW - един от
най-големите европейски производители на арматура за термични слънчеви инсталации, помпени групи и аксесоари, и на австрийския производител
на контролери за слънчеви термични системи, отоплителни и климатични
системи, софтуер за визуализация и контрол Technische Alternative“, заявиха
от компанията. „Основната ни цел е свързана с утвърждаване на продуктите на водещите производители и предоставяне на нови възможности на
фирмите, работещи в областта на отоплителните, климатични и слънчеви
термични системи, да получат възможност за внедряване на качествени,
фабрично изпитани продукти, гарантиращи високоефективна работа на системите, както и съответното сервизно обслужване и срокове за доставка.
В същото време, наш стремеж ще бъде разширение пазара на тези продукти
в България чрез адекватна ценова политика, съобразена с високото качество
на продуктите и нуждите на пазара, и максимално улесняване на клиентите
чрез своевременна доставка на продуктите“, допълниха от Конерсол.

—ÓÙËÈÒÍËˇÚ ÓÙËÒ Ì‡ ÙËÏ‡ ¬¿…ƒ-¡”À Ò ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
От началото на месец октомври фирма ВАЙД-БУЛ оперира в новия си
офис на столичния булевард „Св. Климент Охридски“. „Новият ни офис предлага подобрена функционалност от гледна точка на обслужването на клиентите и повишена ефективност при работата със стоки от склада.
Очакваме това да доведе до оптимизиране на условията на труд и предоставяне на по-бързо и качествено обслужване на клиентите ни. Инвестицията в новия офис е стъпка в посока изпълнение на плановете ни за развитие“, коментираха от компанията. Фирма ВАЙД-БУЛ е специализирана в
доставката на електроматериали, електроапаратура и инженеринг на
електроинсталационни системи за нуждите на енергетиката, машиностроенето, химическата, хранително-вкусовата, опаковъчната промишленост,
строителството и други. В стратегическите планове на компанията за
следващата година фигурира и преместването на клона в Пловдив в нова
сграда, отново собственост на ВАЙД-БУЛ.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
WAGO ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
В началото на месец септември т. г. търговското представителство на
WAGO Kontakttechnik у нас организира тридневен технически семинар, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Тематиката на събитието бе посветена на решенията за изграждане на системи за сградна
автоматизация, предлагани от немския производител. Гост-лектор бе г-н
Геро Дуде от WAGO Германия. „Присъстващите на семинара се запознаха със
спецификите на програмиране с WAGO-I/O-PRO CAA, съобразени с изискванията на международния стандарт IEC 61131-3. Представени бяха и решения
за сградна автоматизация, базирани на WAGO KNX IP и BAC NET компоненти,
както и осветителни инсталации с възможност за управление по DALI протокол“, заявиха организаторите. „Семинарът бе посетен от представители
на фирми от България, Сърбия и Румъния. Планираме инициативата да бъде
организирана ежегодно“, допълниха домакините на събитието.

≈ÎÂÍÚÓ ÔÎ˛Ò ‚ÌÂ‰Ë ÚË ISO ÒËÒÚÂÏË
Наскоро фирма Електро плюс, специализирана в областта на търговията с електроматериали, придоби сертификати за управление в три направления. „Внедрихме три системи за качество: ISO 9001:2008 – за управление на качеството, ISO 14001:2004 – система за управление на околната
среда, и BS OHSAS 18001:2007 – система за управление на здравето и
безопасността при работа. Сертифициращата организация е ESC Cert,
Германия“, заяви Маурицио Парусо, управител на Електро плюс. „Според нас,
времето на криза трябва да се използва за усъвършенстване на процесите
и подобряване на ефективността. Поради тази причина миналата година
внедрихме софтуерната система за управление на бизнеса Microsoft Dynamics
NAV. Тази година насочихме усилията си към повишаване на конкурентоспособността. Внедряването на тези системи за управление е доказателство
за намерението ни непрекъснато да се стремим към повишаване на удовлетвореността на клиентите и в същото време демонстрира нашата ангажираност към опазването на околната среда“, допълни г-н Парусо.

ÕÓ‚‡ ÒÂËˇ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË ÔÓÏÔË e-SV ÓÚ LOWARA
На 1 септември т. г. водещата италианска компания LOWARA официално стартира производството на нова серия вертикални многостъпални
помпи e-SV™ от неръждаема стомана, съобщиха от фирма Аквастарт,
официален дистрибутор на LOWARA за България. „Новите многостъпални
помпи се отличават със съвременен иновативен хидравличен дизайн и висока
ефективност. Други отличителни специфики са минимални разходи за обслужване по време на експлоатационния срок и ниска енергоемкост. Новите вертикални помпи са подходящи за широк обхват приложения в строителството и промишлеността“, заяви Петя Русинова, управител на Аквастарт. „Сред останалите характеристики на вертикалните многостъпални помпи e-SV е високият КПД. Комбинирани с честотно регулиране Hydrovar,
новите многостъпални помпи предлагат допълнително минимум 10% по-ниски
разходи на електроенергия в сравнение със стария модел. Предимство на
помпите е и здравата конструкция, разчетена за 20 000 работни часа, без
необходимост от поддръжка и минималното аксиално усилие върху работните колела, което води до по-дълъг живот на лагерите на двигателя и възможност за използване на стандартни двигатели“, допълниха от Аквастарт.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
’Ë‰ÓÍ‡Ô ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ÌÓ‚‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ·‡Á‡
Отскоро фирма Хидрокап развива дейността си в нова административна
и складова база, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията.
„Новата търговска база е разположена в собствен имот в източната част
на гр. Казанлък с обща площ от 1200 кв. м., като 500 кв. м от нея заема
складовото пространство и 200 кв.м. административната част. На разположение на клиентите ни е пълната гама предлагани изделия - хидравлични
зъбни помпи, клапани, хидромотори, станции и миниагрегати, разпределители, аксиално - бутални помпи, складова техника, филтри, манометри, колена
и фланци, електродвигатели, и вече и пневматични изделия“, заявиха от
Хидрокап. „Разрастването на дейността на дружеството, увеличаването
на предлаганата продуктова номенклатура и стремежът ни към по-качествено и всеобхватно обслужване на клиентите наложиха инвестицията в поголеми административни и складови площи“, допълниха от компанията.

¿—Ã ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂÏËÌ‡Ë
В началото на октомври т. г. фирма АСМ организира поредица от семинари в страната, на които представи продукти на 3M, Delixi Electric и новите си партньори BAUR и FLIR. Презентациите се състояха в градовете
София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. В тематиката на мероприятието бяха застъпени лекции на тема „Електроизолационни продукти НН
и СрН“ на фирма 3M и „Продукти за електроразпределителни мрежи и индустриален контрол“ на Delixi Electric, изнесени от търговските представители на фирмите за България, съответно инж. Борислав Миков и инж. Виктор Матев. Гост-лекторът Корадо Лугли представи пред присъстващите
специалисти продуктовата гама термовизионни камери на фирма FLIR. Техническите характеристики и приложенията на измервателната апаратура за кабелна диагностика и откриване на повреди с марката BAUR бяха
презентирани от инж. Андреас Фрайс.

ÃËÍÓ‰ËÒ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂÏËÌ‡
На 19 октомври т. г. официалният представител на u-blox за България фирма
Mикродис Електроникс организира семинар в София. Присъстваха инженери от
производствени фирми в областта на комуникационните технологии. Семинарът бе открит от Станислав Митев, който представи дейността и продуктовата гама на компанията. Гост-лекторът от u-blox, Швейцария, Андреас
Вер запозна присъстващите специалисти с нови технологии в областта на
GSM и GPS комуникациите, както и с най -новите продукти на u-blox - GPS
платформата Ublox6, нововъведенията в FW V7.00 и софтуерни инструменти
и развойни китове. „Във втората част на семинара акцентирахме върху безжичните GSM и UMTS модули на u-blox - LEON, LEON Automotive – специализиран за автомобилната индустрия, LEON Roadmap, най-малкия в света 3.75G
GSM модул – LISA, и други“, отбелязват организаторите. Присъстващите на
семинара имаха възможност да наблюдават практическа демонстрация на
m-center с развоен кит EVK-G25H. В края на лекционната програма г-н Митев
представи GSM и GPS антени, конектори, съединители и аксесоари. „С този
семинар поставихме началото на поредица от мероприятия, посветени на
гамата продукти на u-blox, които нашите клиенти и партньори могат да
очакват през следващата година“, заявиха от Микродис Електроникс.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 10 „Ó‰ËÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
На 25 октомври т. г. производственото предприятие на Данфосс в
България отпразнува 10 години от своето основаване. Повод за тържеството бе и откриването на нови производствени помещения, разположени на площ от 2400 кв. м. Сред официалните лица на събитието бяха Тома
Томов, директор на фабриката; Йорген Клаусен, председател на борда на
директорите на Danfoss A/S, и неговата съпруга г-жа Анете Клаусен; Ким
Кристенсен, президент на направление „Отоплителна техника“ на Danfoss
A/S; Томас Ховю, вицепрезидент на направление „Производствени дейности“, и други. Тържеството бе уважено и от клиенти на компанията, представители на Датското посолство в България, на Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, на Агенцията за енергийна ефективност, ДКЕВР, както и представители на други датски фирми в България.
„Фабриката е част от направлението „Отоплителна техника“ на Данфосс. Първоначално тук се произвеждаха вентили и термостати за радиатори, а по-късно статори за ел. двигатели, термозадвижки, ръчни баланс
вентили и хромирани сензори. Досега заводът в България функционираше
като поддоставчик на други завода на Данфосс в Дания. С разширяването
на производството и развитието на организацията като цяло, Данфосс
получи възможност да разшири дейността си в България и да се превърне
в директен доставчик на продукти“, заявиха от Данфосс.

»◊≈ Ó„‡ÌËÁË‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌË ÒÂ˘Ë Ò ÙËÏË ÓÚ Ó·Î‡ÒÚ œÛÎËˇ, »Ú‡ÎËˇ
На 29 и 30 септември т. г. Италианският институт за външна търговия организира кръгли маси с двустранни срещи и презентации, които
представиха възможностите за сътрудничество между фирми от област
Пулия и български компании. Тематиката на презентациите и срещите бе
обособена в три направления – Устойчиво строителство, Околна среда и
Възобновяеми енергийни източници. В първия ден на инициативата акцент
бе поставен върху устойчивото строителство. Презентации изнесоха
Орацио Манни, заместник-президент на клъстер Устойчиво строителство, инж. Цветан Германов, заместник-председател на УС на Българска
Асоциация за изолации в строителството и Стефан Антонов от ИГ
Пасивни сгради България.
В програмата за втория ден бяха застъпени презентации на тема
„Възобновяеми енергийни източници и околна среда“. Лектори бяха Рикардо Филиолиа, клъстер Нова енергия, и Никола Газдов, председател на Българската фотоволтаична асоциация, Владимир Димитров, изпълнителен директор на Българска Асоциация по Рециклиране и др.
Предприемачите от Пулия изказаха своето задоволство от интереса
към двустранните срещи и от полезните контакти, установени с потенциални български партньори. Програмата завърши с посещения на МОЛ
„Галерия Пловдив“, завода Булсафил, италианска инвестиция в Пловдив, и
на завода за отпадъци в Шишманци.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Hermle ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë CNC Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ C 22 U dynamic
В рамките на Международното изложение за металообработка, състояло се наскоро в град Щутгарт, Германия, Maschinenfabrik Berthold Hermle
представи нов модел CNC-високопроизводителен обработващ център C
22 U dynamic, съобщиха от българския офис на компанията. „В концепцията на машината е заложено осъществяването на възможно най-голяма
гъвкавост на конструкцията на масата, вариантността на шпиндела,
баланса на течността и стружките и на възможностите за разполагане.
При машинното легло на C 22 се залага на доказалата се при Hermle модифицирана Gantry-конструкция в изпълнение от полимербетон. Тук има
три оси в инструмента, а при 5-осевата версия допълнително две оси в
кръглата въртяща се NC маса“, заяви Георги Цанков, мениджър продажби
в Hermle.
„Обработващият център е оборудван с оптимално приспособени към
максималния размер на детайла ходове от X-Y-Z 450/600/330 mm и е оразмерен за 5-осево приложение. C 22 представлява идеалният център за
обработка на детайли с най-висока точност, най-малки допуски и най-добро
качество на повърхността в областите инструментална екипировка, прецизна техника, медицина, машиностроене и производство на комплексни
съоръжения, както и при производството на междинни продукти“, допълни г-н Цанков.

¿—Ã Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ FLIR Systems Ë BAUR Pruef- und Messtechnik
Отскоро фирма АСМ си партнира с американския производител на термовизионни инфрачервени камери FLIR Systems Inc. и австрийския лидер на
пазара на технологии за тестване и измерване BAUR Pruef- und Messtechnik.
От продуктовата гама на FLIR АСМ ще предлага у нас термовизионни
камери за диагностика на електрически и механични съоръжения за нуждите на ВиК и топлофикационни дружества, производствени предприятия,
нефтопреработвателни заводи, доставчици на електрическа енергия и
др. „FLIR Systems Inc. е водещ производител на иновативни визионни системи, които играят важна роля в голям спектър индустриални, търговски
и обществени дейности в над 60 страни. Компанията доставя термографско оборудване и оборудване за нощно виждане за научната, индустриалната, правосъдната и военната дейност повече от 50 години“, заявиха от АСМ.
BAUR Pruef- und Messtechnik ще бъде представена на нашия пазар с апаратура за откриване на кабелни повреди, тестване и диагностициране на
кабели и изолационно масло. „Продуктите и услугите на BAUR се използват за установяване качеството на електрическата изолация и устройствата за доставка на енергия. Успехът на компанията се дължи на повече от 60 години интензивни изследвания и развойна дейност. Представена в 80 страни по света, с филиали в Германия, Англия, Франция, Испания
и др., компанията се стреми да удовлетвори изискванията на клиентите
си на всички континенти“, допълниха от АСМ.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂÎÂ“ÂÍ Ò ÌÓ‚ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
Отскоро фирма Телетек предлага на нашия пазар осветителни тела на
словенския производител Intra Lighting. Официалното представяне на продуктовата гама се състоя на 27 септември т. г. в учебния център на ТелеТек в столицата, в присъствието на архитекти, проектанти и партньори на компанията. Презентацията бе открита от Антонина Димитрова,
търговски директор на фирма ТелеТек, която представи Младенка Кирова,
регионален мениджър на Intra Lighting за България, и лекторите Мариян Ройц,
Томаш Комел и Ранко Сканси от словенската компания.
В рамките на семинарната програма г-жа Кирова очерта накратко историята и корпоративната структура на словенската компания. „Intra Lighting
произвежда богата гама интериорни осветителни тела за офисни и обществени сгради, хотели, магазини и центрове за развлечение. Продуктите
предлагат отлична енергийна ефективност, изключителен дизайн и технически характеристики, създадени в сътрудничество с водещи дизайнери“,
заяви г-жа Кирова.
Присъстващите на семинара имаха възможност да се запознаят с конкретни примери в областта на светлинните решения за търговски центрове. Представена бе и иновативна концепция за осветление на банков клон,
изградена на базата на хибридни осветителни тела, които съчетават
светодиодни и флуоресцентни лампи, и предлагат директно и индиректно
разпределение на светлината.

√¡»“

Ó„‡ÌËÁË‡ ƒÂÌ Ì‡ √ÂÏ‡ÌËˇ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
На 30 септември Германо-българската индустриално-търговска камара
(ГБИТК) организира „Ден на Германия в Пловдив“. Събитието се състоя в
рамките на Международния технически панаир в пресклуба на палата 8.
Референти на мероприятието бяха д-р Мариана Чолакова, почетен консул
на Федерална република Германия в Пловдив, Аника Патберг от Германската агенция за инвестиции и търговия, Кристине Стойкова от посолството на Федерална република Германия, Андреас Шефер, представител на
ГБИТК и др.
Инициативата имаше за цел да представи подробна информация за пазарните тенденции в Германия и възможностите за развитие на българогермански бизнес отношения. „Най-силната европейска икономика се разраства отново и предварителните прогнози обещават ръст от около 3%
през 2010 г. Немските компании отново търсят активно български доставчици и партньори. Тази инициатива цели да подпомогне разширяването
на двустранното сътрудничество между България и Германия и да представи възможностите, които предлага Германия като място за инвестиции“, заявиха домакините от ГБИТК. „Наблюдава се огромен интерес от
страна на немските компании към България. От началото на тази година
търсенето на български стоки в Германия е нараснало с 23%“, допълни г-жа
Стойкова от икономическия отдел на посолството на Федерална република Германия.
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Ò˙·ËÚËˇ

œÓ‚Â‰Â ÒÂ Ô˙‚ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ
Ì‡ »Õ“≈–Ã»Õ ≈ —œŒ
Паралелно с изложението се състоя конференция за развитието
на минната индустрия

Ã

еждународен панаир Пловдив,
съвместно с Българската минно-геоложка камара, организира първото
специализирано минно изложение
„ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010 – Всичко за
добивната индустрия“. В рамките
ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010, проведено
като част от Международен технически панаир между 27 септември до
02 октомври т. г., взеха участие
компании, предлагащи машини и оборудване за добив на полезни изкопаеми, такива, които се занимават с
геологопроучвателна дейност, проектиране и минно строителство, както и доставчици за минната индустрия и търговия с минерални суровини. През първите два дни на изложението се проведе и международна
конференция на тема „Устойчиво
развитие на минната индустрия в
Централна и Източна Европа“, организирана от ЕВРОМИН, Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма и Българската минно-геоложка камара.
В първото издание на ИНТЕРМИН
ЕКСПО участваха общо 9 фирми, производители и търговци. Фирма ССАБ
България, представител на SSAB,
предлагаща високоякостни, ударо- и
износоустойчиви стомани, бе сред
изложителите. „Оценяваме позитивно участието си на изложението. То
дава възможност минната индустрия да бъде показана в добра светлина“, споделя г-н Димитър Делчев, регионален управител България, SSAB.
„Форумът е полезен както за развиване на текущи контакти, така и за
създаването на нови партньорства
с български и чужди компании“, добавя той.
„Положителната оценка за успеха
на участието ни се измерва с реалните контакти“, разказва г-н Диан
Стефов, търговски мениджър на друга фирма-изложител - Калцит. „В рамките на ИНТЕРМИН 2010 успяхме да
осъществим контакт с над 30 фирми, като с 5 от тях вече водим конкретни разговори за съвместна работа. Затова и съм убеден, че при
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следващо издание на изложението бихме участвали със сигурност“, допълва г-н Стефов. Компанията е специализирана в
производството на негасена
вар, хидратна вар, калциев карбид, калциев карбонат, гасена
вар, хоросани, ацетилен.
Дейността си в областта
на лабораторната техника за
изследвания и качествения контрол представи фирма Медицинска техника инженеринг.
„Определяме участието си като ползотворно“, разказва г-жа Боряна Тонова-Люцканова, търговски директор
на компанията. „В рамките на изложението успяхме да осъществим контакти, които доведоха до реални
партньорства“, коментира тя.
„Минната индустрия отдавна се
нуждаеше от подобен форум, фокусиран върху проблемите на отрасъла и с международно представителство“, споделя пред сп. Инженеринг
ревю г-жа Ирина Георгиева, мениджър
външна търговия във фирма Марин
Батуров. „Оценяваме изключително
високо усилията на Българската минно-геоложка камара в популяризирането на нашия сектор и поставянето
на трудностите, с които ежедневно се сблъскваме, на дневен ред. Радваме се, че в ИНТЕРМИН ЕКСПО 2010
участваха както представители на
бизнеса, така и експерти от министерства и комисии. По време на
форума успяхме да обменим опит с
международните участници и да научим повече за добрите практики в
чужди предприятия. Надяваме се
ИНТЕРМИН ЕКСПО да се превърне в
ежегоден международен форум за
минната индустрия“, допълва г-жа
Георгиева. Компанията е производител на различни естествени камъни
от България, както и полигонални и
рязани плочи за настилки и облицовки, павета, стъпала и чела за стъпала, зидария, глиц зидария и други.
Сред изложителите бяха и компаниите: Flowserve, производител на
центробежни помпи и механични уплътнения; Геотрейдинг, които пред-

лагат гуми с широк спектър на приложение; БелАЗ София - дилър на белоруския автомобилен завод БелАЗ за
България, Гърция и Македония. Заводът е един от най-големите производители на механизация за открит
добив и едромащабни строителни
работи. „ЗАО Солигорский институт
проблем ресурсобережения с опътным
производством“ са специализирани в
областта на проектирането и производството на подемно-транспортно оборудване, изкопна и пробивна
техника, технологично-обогатително оборудване, научно-изследователска дейност. Асарел-ремонт предлагат ремонт и реконструкция на фабрично и руднично оборудване за рудодобивната промишленост, ремонт на
пътностроителна техника, изработване на резервни части и метални
конструкции.
„ИНТЕРМИН ЕКСПО влезе в календара на Международен панаир Пловдив заради огромното значение, което имат суровините в икономиката
на Европейския съюз. Сектори като
строителството, химическата, автомобилната, космическата индустрия и машиностроенето, които формират около 1 324 милиарда евро
добавена стойност и осигуряват заетост на приблизително 30 милиона
души в Европа, са зависими от достъпа до суровини“, посочват за сп.
Инженеринг ревю от Българската
минно-геоложка камара. „У нас тази
индустрия формира 5% от БВП, осигурява директна заетост на 30 000
души, а чрез свързани отрасли - на 120
хил. души“, заявяват те.
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ŸÂ Ì‡Î‡„‡ÏÂ Ï‡Í‡Ú‡ Systemair
Í‡ÚÓ ÒËÏ‚ÓÎ Ì‡ ¯‚Â‰ÒÍÓÚÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
Новият изпълнителен директор на
Системеър България - инж. Кристина Машонова,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Машонова, отскоро заемате позицията изпълнителен директор на Системеър България. Бихте ли
очертали основните приоритети в дейността си?

В България марката Systemair е
известна най-вече сред специалистите във вентилационния бранш. Моята амбиция е да направим Systemair
популярна за всички хора и те да я
разпознават като символ на шведското качество и надеждност.
В момента на фокус са здравето,
енергията и безопасността. Осъзнаването на необходимостта от вентилация, изискванията за енергийна
ефективност и за безопасност на
средата ще продължат да нарастват. Ние предлагаме решение за
всеки един от изброените аспекти,
като се водим от основните ни ценности за простота и надеждност,
непрестанно развитие и високо качество на произвежданите вентилационни продукти.
На каква пазарна политика смятате да заложите в настоящия момент и за в бъдеще?

Не фаворизирам нито продукт,
нито клиент, не ги деля на големи и
малки. Изделията ни намират широко приложение при изграждането на
метростанции и тунели, в индустриалния сектор, при големите обществени и административни сгради,
паркинги, гаражи, сервизни центрове,
здравни заведения, офиси, жилища,
магазини, училища, спортни клубове.
Нашата задача е да ги представим
адекватно и да стигнем до максимален брой потенциални партньори,
които от своя страна ще се радват
на високо ниво на обслужване, информираност и гъвкава ценова политика.
Какви маркетингови инициативи предвиждате с цел популяризация на продуктите на
Systemair сред основните ви
групи клиенти?
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В рамките на есенното издание
на Международния Технически Панаир в Пловдив проведохме обща продуктова презентация. Предстоят
ни по-тесни обучения и представяне на новостите за проектанти и
инсталатори, които ще се провеждат периодично във фабриките ни,
предимно в Швеция и Германия. С цел
да сме максимално експедитивни по
отношение на поддръжката на нашето оборудване, ще обучим и сертифицираме надеждни сервизни
партньори. Както е известно,
първото изделие се продава от
търговеца, но всяко следващо – от
сервизния техник. Ще присъстваме
активно на специализираните изложения. Крайната ни цел е да предоставяме навременна и пълна информация за нашите продукти и да спечелим доверието на специалистите
в бранша, респективно – на крайните потребители.
Как е организирана логистичната ви дейност и могат ли клиентите на Системеър България да разчитат на бързи доставки в цялата страна?

Гарантираме бързи доставки в
цялата страна. В София поддържаме
налични най-оборотните ни стоки.
Инициирах внедряване на ERP система за управление на процесите в
офиса. С нея си подсигуряваме актуална информация за наличностите
във всеки един склад на Systemair.
Изградили сме коректното партньорство с транспортни фирми.
Изделията ни достигат до клиентите за броени дни.
Бихте ли посочили някои от референтните обекти на компанията в страната?

Във всички магазини от веригата
Кауфланд с изпълнител фирма Хертнер е монтирано наше оборудване.
Също така, в Outlet Center на Цариградско Шосе в София и MALL Стара
Загора, с изпълнител фирма Термосист; MALL Сердика Център; завод
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Либхер; Народен театър Иван Вазов,
Административен център Litex, София и други.
Какви са новите предложения
в продуктовата ви гама и за
кои сектори са предназначени?

Непрестанно работим върху подобряване на изделията. Systemair разполага с 5 центъра за развой, 14 екипа и 80 специалисти в тази сфера.
Стремим се навременно да задоволим новото търсене. Ето, например,
хората все по-често изискват да
подсигурят домовете си не само с
качествено отопление и охлаждане,
но и с вентилация. В отговор на това
Systemair разработи компактна климатична камера с вградена термопомпа, посредством която се осигуряват вентилация, охлаждане, отопление, регулиране на дебита, смесване и филтриране на въздуха, енергийна ефективност. Монтажът е
изключително лесен, изисква единствено електрическо захранване и
връзка за конденза. Предимство се
явява и фактът, че не се монтират
външни тела по фасадата на сградата. Климатичната камера е подходяща за жилищни и административни сгради, сървърни помещения, хирургии, пекарни, офиси, магазини, банки и други.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

SMMS-i: —ÎÂ‰‚‡˘Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
—ÛÔÂ ÃÓ‰ÛÎÌ‡ ÃÛÎÚË —ËÒÚÂÏ‡
—ÎÂ‰‚‡ÈÍË ÛÒÔÂı‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Mini-SMMS, SMMS Ë
SHRM (Ò ÂÍÛÔÂ‡ˆËˇ), Toshiba ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÌÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ SMMS-i, ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ
Ì‡ —ÛÔÂ ÃÓ‰ÛÎÌËÚÂ ÃÛÎÚË —ËÒÚÂÏË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ‰Â·ËÚ
Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌËˇ ‡„ÂÌÚ, ÍÓËÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÚË ÌÓ‚Ó‚˙‚Â‰ÂÌËˇ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÒË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË 2 ËÎË 3 DC ‰‚ÓÈÌÓ ÓÚÓÌË ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ËÁˆˇÎÓ ËÌ‚ÂÚÓÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ‚˙Ì¯ÌË ÚÂÎ‡, SMMS-i ‡·ÓÚË Ò ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌËˇ ıÎ‡‰ËÎÂÌ
‡„ÂÌÚ R-410A. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÚÓÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ,
‡·ÓÚÌËˇ ÚÓ‚‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ-‡‚ÌÓÏÂÌÓ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â„ÛÎË‡˘Ó Â‰Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ.
¬ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔÂÒÓË Ë ÏÓ‰ÂÌËÚÂ
‚ÂÍÚÓÌÓ-ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌË ËÌ‚ÂÚÓË ÔÓÒÚË„‡Ú ‚ËÒÓÍ ÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËˇ (COP): 6.38 (ÔË ˜‡ÒÚË˜ÂÌ ÚÓ‚‡ 50%)

Първи в индустрията!
¬˙Ì¯ÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ò‡ Û‚ÂÎË˜ËÎË ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ë Ò‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÎË ‰ÓË Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÒË, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÏÔÂÒÓ‡, ‰Ó 3 ‚ ÚˇÎÓ, ‚ÒÂÍË ÓÚ Úˇı
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ò ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë DC ËÌ‚ÂÚÓË.
“‡Í‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÚÂÎ‡ 14 HP Ë 16
HP Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ÚË ‚ËÒÓÍÓ
ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ‰‚ÓÈÌÓ-ÓÚÓÌË ÍÓÏÔÂÒÓË ÔË Ô˙ÎÂÌ Ë
˜‡ÒÚË˜ÂÌ ÚÓ‚‡.
“ÂÁË ÌÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÌË‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ ÔË ‚ÒˇÍ‡ SMMS-i ÒËÒÚÂÏ‡.
“Ó‚‡ ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡
Ò„‡‰‡Ú‡ ‚˙ıÛ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.

Изключителна гъвкавост при
инсталиране и удължен тръбен път
Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ‚ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙·ÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡
Ò‡ Ì‡Ï‡ÎÂÌË, Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Ì‡ÈÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌÓÚÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÚˇÎÓ ÓÚ 235 ÏÂÚ‡ ÒÔˇÏÓ ‚˙Ì¯ÌÓÚÓ ÚˇÎÓ.

ŒÒË„Ûˇ‚‡ ÒÂ ‰ÓË ÔÓ-‰Ó·‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË „ÓÎÂÏË ‰ÂÌË‚ÂÎ‡ˆËË ÏÂÊ‰Û ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÚÂÎ‡.
SMMS- i ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ì‡ Toshiba Â ‚Ó‰Â˘‡ ‚ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰ÂÌË‚ÂÎ‡ˆËˇ ‰Ó 40 ÏÂÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “Ó‚‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Á‡ ‰‡ ÔÓÍËÂ 11 ÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡.
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Фино управление в
промяната на
оборотите
œÂˆËÁÂÌ ÔÓÏÂÌÎË‚ ÍÓÌÚÓÎ
Â„ÛÎË‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓ‡ ÔÓ˜ÚË ÔÎ‡‚ÌÓ Ò˙Ò ÒÚ˙ÔÍ‡ ÓÚ 0.1 Hz.
ŒÚ„Ó‚‡ˇÈÍË ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËˇ ÚÓ‚‡,
ÚÓÁË ÔÂˆËÁÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÔË ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ (Ó·ÓÓÚËÚÂ) Ë Ò˙Á‰‡‚‡ ÍÓÏÙÓÚÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ
ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
— ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂÎ‡ Ì‡ SMMS-i ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ‚
‡ÁÏÂ‡
Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ Ò‡
Ò‚Â‰ÂÌË
‰Ó ÏËÌËÏÛÏ Ë
Â ÛÎÂÒÌÂÌ ÔÓ·˙ÁËˇ
ËÏ ÏÓÌÚ‡Ê.
Õ Ó ‚‡Ú‡ SMMS-i ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò ‚ÒË˜ÍË ‚˙Ì¯ÌË ÚÂÎ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ SMMS ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡
Toshiba Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 80 ‚˙ÁÏÓÊÌË ÏÓ‰ÂÎ‡ ÔË ‡ÁÎË˜ÌË ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË.

bulgaria_info@carrier.gr, www.toshiba-ac.eu
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

»ÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÚÓÍ
Œ

Стефан Куцаров

сигуряването на нормалната
работа и желаните параметри на
все повече електронни схеми и устройства изисква те да съдържат източник на много стабилно постоянно напрежение (най-често положително), нерядко наричано опорно напрежение. Не са малко случаите и на
използване на източници на отрицателно напрежение, на положително
и отрицателно напрежение, както и
на стабилен ток. Независимо че ИС
на стабилно напрежение и ток съществуват вече 40 години (първата за
опорно напрежение е създадена от
Роберт Видлар през 1971 г.), приложенията им продължават да нарастват. Това налага не само нови
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технологични решения за подобряване на параметрите, на първо място
по-стабилно напрежение или ток и
по-малък собствен шум, но и осигуряване на възможност за регулиране на
напрежението на източниците и за
изключването им.
В статията се разглеждат съвременните интегрални схеми на източници на напрежение и ток и се дават характерни техни приложения.

Двуполюсни източници на
напрежение
Тяхното наименование (Shunt Voltage Reference, Shunt Regulator, Voltage
Reference Diode) показва наличието
на два извода, между които е стабилното напрежение. С това те наподобават стабилитроните (цене-

Фиг. 1.

рови диоди), което определя означенията им (фиг. 1) и наименованията
на изводите анод и катод.
Основни параметри. Смисълът им
е аналогичен на тези на стабилитроните - напрежение на стабилизация (Reverse Breakdown Voltage) VR или
V(BR)R, неговия производствен толеранс (Reverse Breakdown Voltage
Tolerance, Initial Voltage Accuracy, Initial
Tolerance) IT, промяната ∆VR на VR при
изменение на тока в определени граници (Reverse Breakdown Voltage Chan-
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
ge with Current), минималния (Minimum
Operating Current, Minimum Reverse
Current) IRmin и максималния (Maximum
Operating Current, Maximum Reverse
Current) IRmax работен ток. В посока
анод-катод протича токът в права
посока (Forward Current), като в каталозите се дава само неговата максимална стойност IF. Напрежението
VR се влияе от температурата, като
зависимостта обикновено е нелинейна, а при някои ИС дори не е монотонна (в определен температурен
обхват VR нараства с температурата, а в друг - намалява). Поради това
като параметър обикновено се използва средният температурен коефициент (Temperature Coefficient, Drift)
TCU = (VRmax - VRmin)/(Tmax - Tmin), където Tmin и Tmax са границите на работния температурен обхват, а VRmin и
VRmax - напреженията при тях. Полезно е да се има предвид, че почти
всички производители предлагат
разновидности на дадена ИС (с допълнение в означението) с различни
производствени толеранси и TCU.
При неизменни работни условия VR се
променя във времето, което се отчита с параметъра стабилност във
времето (Long-Term Stability, Drift) LTS,
представляващ относителното из-
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Фиг. 2.

менение в ppm за 1000 часа при неизменни работни условия. При промяна
на температурата на ИС и връщането й в първоначалната, нейното VR
не възстановява точно стойността
си. Това се оценява с параметъра хистерезис (HS), който е право пропорционален приблизително на корен
квадратен от промяната на температурата и се измерва в ppm или mV.
Два са параметрите, които имат
значение при свързването на двуполюсните източници в променливотокови схеми. Импедансът (Reverce Dynamic Impedance) ZR зависи силно от
честотата и намалява с нарастване
на IR, поради което в каталозите той
се дава при фиксирани стойности на
тези величини, а често има и съот-

ветните графики. Собственият шум
eN, генериран от ИС, намалява при
нарастване на честотата до около
1 kHz, след което остава почни неизменен. В каталозите се дава амплитудата от връх до връх в µVp-p на
нискочестотния шум (Low Frequency
Noise) в обхват 0,1 - 10 Hz или средноквадратичната стойност на широколентовия шум (обикновено 10 Hz 10 kHz) в µVRMS.
За много приложения е съществено да се знае начинът на установяване на VR след свързване на източника по подходящ начин към захранващо напрежение. Свързването то
се прави по схемата на фиг. 3а, а в
каталозите се дава преходната характеристика, пример за каквото е
фиг. 2. Освен това, като параметър
често се дават границите на захранващото напрежение VIN на схемите, в които се свързват двуполюсните източници.
Източници с фиксирано напрежение. Те са две разновидности в зависимост от използвания елемент
за осигуряване на VR. В класическата той е ценеров диод (Burred Zener
Type) с предимства голямата стабилност във времето (особено при
работа в тесен температурен об-

октомври 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2010

27

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 1. Двуполюсни източници с фиксирано напрежение
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V R , V ; (IT )
6 ,9 (-0 ,3 ; + 0 ,3 5 V )
2 ,0 4 8 ; 2 ,5 ; 4 ,0 9 6 ; 5 ,0 ;
8,192; 10,0 (0,1%)
7 ,2 (-0 ,2 ; + 0 ,3 V )
4 ,0 9 6 (± 1 % )
1 ,2 5 ; 2 ,0 4 8 ; 2 ,5 ; 3 ,0
(0 ,2 % )
1 ,0 (± 1 % )
2 ,5 ; 4 ,0 9 6 (0 ,0 5 % )
1 ,2 3 5 ; 2 ,5 (1 % )
1,225 (16mV)
3 (0,01%)

1

LM 329

Linear Technology

2

LM 4050

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

3
4
5
6
7
8
9
10

LTZ1000
Linear Technology
ZR C400
D io d e s I n c .
M A X 6006A
M A X IM
M A X 6009A
MP8200 MPS (Monolithic Power Systems)
LM 4030A
N a t io n a l S e m ic o n d u c t o r
LM 285
O N S e m ic o n d u c t o r
TS824-1.2
ST Microelectronics
R E F3233
Texas Instruments

a

б
в

Фиг. 3.

хват) и малък собствен шум и основен недостатък невъзможността
за получаване на VR под 5 V. Примери за такива ИС са дадени в редове
1 и 2 на табл. 1. За повишаване на
стабилността във времето и намаляване на TCU по-рядко се използват
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DV R (ï ð è IR )

I R (I F , m A )

12mV (0,6-15mA)

0,6-15mA (2)
41mA - 15mA
(10)
1 -5 m A
2 3 m A -5 m A (2 5 )

0,8-8mV (41mA-15mA)
8 0 (1 -5 m A )
1 ,6 m V (1 -5 m A )

TCU ,
p p m /o C
6
15-50
0 ,0 5
30

2mVmax (1,2mA - 2mA) 0,5mA-2mA (20)

30m ax

0,1-10mA
25ppm/mA (0,16-30mA)
0,12-30mA
10mV (10mA - 20mA) 10mA-20mA (10)
2,5mV (40mA - 20mA) 40mA-12mA (10)
-10-10mA (10)
0,2mV (0 - 10mA)

10
80
50m ax
10,5

ИС с вграден нагревател (Heated
Zener Type) за поддържане на постоянна температура на ценера - ред 3
на табл. 1. Втората разновидност
(Bandgap Type) е значително по-разпространена, използва се главно за
VR до 5 V и рядко до 10 V. При нея
разликата в напреженията на два PN
прехода осигурява през резистор
ток, който линейно нараства с температурата. Той протича през диод
с отрицателен температурен коефициент на напрежението си в права посока и така получената компенсация осигурява теоретически нулев
TCU. Допълнително предимство е
възможността за нормална работа
на ИС на този принцип с много малък
консумиран ток. Примери за ИС от
тази разновидност са в редове 410 на табл.1.
Добре познатата възможност за
изключване на една ИС, когато не се
използва, намира приложение и в двуполюсните източници. Един пример
е даденият в последния ред на табл.1.
За нормалната му работа на специален вход трябва да се подаде напрежение над 0,75 VIN, а за изключване-

ZR, W
HS
( ï ð è t o , o C ) ( ï ð è f, H z )
20 p p m
0 ,8
V
120 ppm (-400,¸7m
0
,
3
(120)
+125)
2mV
0 ,3
200p p m
150 ppm
2 ,2 m a x
(4 0 ¸ + 8 5 )
0 ,5
40 ppm
75p p m
1 ,8 (1 k )
20 p p m
0 ,6
120 ppm
55
25
LT S

e N , mV
( ï ð è f, H z )
7RMS (10-10k)
34RMS (10-10k)
1 , 2 p -p
90RMS (10-10k)
3 0 p -p
105p-p (0,1-10)
60RMS (10-10k)
20RM S
43p-p (0,1-10)

то му - 0-0,7 V.
При свързването на двуполюсните
източници в електронни схеми трябва да се има предвид, че стабилната
работа (без евентуално самовъзбуждане) на част от тях изисква успоредно свързване на кондензатор, което заедно с капацитета му е указано в каталога.
Основната схема на свързване на
източниците е дадена на фиг. 3а и
нейното действие и изчисление не се
различава от това на аналогичната
схема със стабилитрон. Подобни са
и приложенията й, например за осигуряване на опорно напрежение на
АЦП и ЦАП, но тук точността и
стабилността на VR са много по-големи, неговите стойности могат да
бъдат под минимума от 2,4 V на
стабилитроните и консумираният
ток е значително по-малък. Получаването на различно от VR напрежение Uo=(1+R1/R2)VR се осигурява от
схемата на фиг. 3б. Една от възможните схеми за двуполярно напрежение ±VR е дадена на фиг. 3в, като
резисторите Ra трябва да са с толеранс не по-голям от ±0,1%.
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Таблица 2. Двуполюсни източници с регулируемо напрежение

LT1009

Ï ðîèçâ îäèò åë
A n a lo g
D e v ic e s
L in e a r
Technology

MAX6177AASA

M A X IM

Ì î ä åë
ADR510

V R , V ; (IT )
[dV R ]
1 (± 0 ,3 5 % )
[± 0 ,5 % ]
2 ,5 (± 5 m V )
[± 0 ,2 % ]
3 ,3 (± 0 ,0 6 % )
[± 6 % ]

TCU ,
DV R
( ï ð è I R ) I R (I F , m A ) p p m / o C
3mVmax 0,1-10mA 70max
(0,1-10mA)
(2 0 )
0,4-10mA
2 ,6 m V
15
(10)
(0,4-10mA)
0 ,6 6 (0 0,32-10
1 ,5
10mA)

LT S
ppm

HS

-

50

20

-

0 ,2

-

50

120

-

9 ,3 R M S
(10-10k)

ZR,
W

e N , mV
( ï ð è f, H z )

0,3max 4p-p (0,1-10)

Таблица 3. Двуполюсни източници с програмируемо напрежение
V AK, V ;
(Iz, m A )
A H K432
AnalogicTech
1,24-20 (0,06-100)
ZX PE 060A
D io d e s I n c .
2,2-18 (0,3-15)
FAN431L
F a ir c h ild S e m ic .
2,5-36 (1-100)
MP8201
M PS
1,2-12 (0,06-20)
TLV431B ON Semiconductor 1,24-16 (0,055-20)
TS431A ST Microelectronics
1,24-6
D S4303
M A X IM
2 ,4 -3 ,6

¹

Ì î ä åë

1
2
3
4
5
6
7

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

V REF, V ;
(IT )
1,24 (±18mV)
0 ,6 (± 0 ,5 % )
2 ,5 (± 8 m V )
1 ,2 (± 0 ,5 % )
1,24 (±0,5%)
1,24 (±1%)
-

e N , mV
DV R E F /DV A K T C U R E F , Z , W
R
p p m /o C
( ï ð è f, H z )
(IR E F , m A )
-1mV/V (0,15)
56
0 ,0 5
8 5 m V / V (0 ,2 )
137
0 ,2 5
-1 m V / V (1 ,5 )
41
0,15
1
-0,6mV/V (0,15)
58
0 ,2
1,8mV/V (0,07) 127max
0 ,2
-4 m V / V
-13¸+28 5,5max 26RMS (10-1k)

a

б

a

в

б

Фиг. 5.

Фиг. 4.

Източници с регулируемо напрежение. Наименованията им в каталозите са същите, както източниците с фиксирано напрежение, а двете основни означения са на фиг. 4 а,
б. Регулирането означава промяна с
цел настройка на стабилизираното
напрежение (Output Adjustment
Range) в граници ±δV R около номиналната стойност VR. За целта се използва потенциометър с плъзгач или
цифров, свързан в съответствие
със схемата на фиг. 4в и съпротив-

ление, указвано в каталога на ИС.
Примери са дадени в табл. 2, като
ИС от ред 3 има допълнителен извод за постоянно напрежение, зависещо линейно от температурата
на чипа (температурен коефициент
1,9mV/°C). Това позволява използване на ИС и за измерване на температура.
Източници с програмируемо напрежение. Английските им наименования (Adjustable Voltage Reference
Diode, Adjustable Shunt Reference,

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

ERSA
ÑÒÀÍÖÈß ÇÀ ÇÀÏÎßÂÀÍÅ i-CON
åíåðãîñïåñòÿâàùà òåõíîëîãèÿ
standby ðåæèì
ïðîãðàìèðàíå ïðåç PC èëè
ñ äâà ôóíêöèîíàëíè áóòîíà
ôóíêöèÿ çàêëþ÷âàíå íà êëàâèàòóðàòà
3 ôèêñèðàíè òåìïåðàòóðè
3 åíåðãèéíè íèâà íà ðàáîòà
âãðàäåíî ìåíþ çà êàëèáðèðàíå
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Îáîðóäâàíå îò ôèðìè-ëèäåðè â òåõíîëîãèèòå
çà åëåêòðîíåí ìîíòàæ

TOTECH
ØÊÀÔÎÂÅ ÇÀ ÑÚÕÐÀÍÅÍÈÅ
ñèñòåìè çà çàùèòà è ñúõðàíåíèå
íà ÷óâñòâèòåëíè íà âëàãà
êîìïîíåíòè è ïðîäóêòè
ñòàíäàðò JEDEC-J-STD-033B
îòíîñèòåëíà âëàæíîñò ïîä 5%
íèñêè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè
àâòîìàòè÷íî ðåöèêëèðàíå íà
èçïîëçâàíèòå ìàòåðèàëè

Output Adjustable Regulator, Trimmed
Shunt Regulator Diode) не отразяват
достатъчно точно тяхната същност – напрежението им VAK (съответстващо на VR от предния вид)
се задава в широки граници чрез
външен резистивен делител,
свързван към входа им REF. Схемата
за това се дава в каталога на източника, а типичният й вид е на фиг.
5а, като VAK=(1+R1/R 2)VREF, а VREF е
напрежението на вградения в ИС източник на опорно напрежение. Типичната структура на тази категория източници е на фиг. 5б, като
в някои ИС транзисторът е MOS.
Поради много големия коефициент
на усилване на операционния усилвател, напрежението VREF реално е
между изводи REF и А на ИС.
Примери за ИС на такива източници са дадени в редове 1-6 на табл.
3. С Iz е означен токът на източника
и ∆VREF/∆VAK е промяната на напрежението VREF при изменение ∆VAK.
Специфичен представител на тази
категория е даденият в ред 7 с електронна настройка на VАК. Постоянното напрежение за настройка се
подава на специален вход на ИС и
променя VАК със стъпка 1 mV до достигане на желаната му стойност.
Съответстващото входно напрежение се преобразува от вграден АЦП,
полученото число се записва в памет
EEPROM на ИС и осигурява стойността на VАК в процеса на експлоатация без да има нужда от напрежението за настройка.
Приложения. Най-характерните
от тях са в захранващи блокове и
устройства, в АЦП и ЦАП, апарату-

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
òåë: +359 2 439 88 80; ôàêñ: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

Ïðåäñòàâèòåëñòâî

VISCOM
ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ AOI è AXI

ñèñòåìè çà âèñîêîñêîðîñòåí
îïòè÷åí êîíòðîë ñëåä:
- íàíàñÿíå íà ïàñòà
- ìîíòèðàíå íà åëåìåíòè
- ñïîÿâàíå
Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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Таблица 4. Триполюсни източници с фиксирано напрежение
¹
1
2
3
4
5

Ï ðîèçâ îÌ î ä åë
ä è ò åë
ISL21080-0,9 Intersil
LT6660-10 Linear Tech.
MAX6192A
M A X IM
MCP1541 Microchip
CAT8900330 ON Semic.

V O U T , V ; (IA );
IO U T
L R ,m V /V
[V D O , V ]
(IO U T S C ,m A ) (L d R ,m V /m A )
0 ,9 (± 0 ,7 % )
± 7 m A (3 0 )
3 0 (6 )
10(±0,2%);[1400]
(4 0 )
5 0 (2 0 )
2,5(±2mV);[100]
15 (140)
4,096(±1%);[137]
±8m A
107 (500)
3,3(±1mV);[1] ±10mA (40) 30 (100)

Фиг. 6.

ри с батерийно захранване, измервателни прибори, системи за управление и контрол на производствени
процеси и др.

Триполюсни източници на
напрежение
Наименованието им (Voltage Reference, Serie Reference) се дължи на
наличието на отделни вход за положително нестабилизирано напрежение V IN и изход за положително стабилизирано напрежение VOUT, като и
двете са спрямо третия извод. Тяхната структура (източник на опорно напрежение, усилвател на грешката и изходно стъпало), принцип на
действие и основна схема на свързване (фиг. 6) са аналогични на линейните триизводни стабилизатори на
напрежение. Основните разлики са
много по-малкият производствен
толеранс (Initial Accuracy) IA на VOUT,
малката разлика VDO=VIN-VOUT (Dropout Voltage), по-голямата стабилност на VOUT и малкият изходен ток
IOUT (или IL). Когато последният е

32

V IN , V
TCU ,
(I IN , m A ) p p m /o C
2 -5 ,5 (0 ,3 5 ) 5 0 m a x
(215)
10
2,7-12,6(27)
2
4 ,3 -5 ,5 (8 6 )
27
2 ,7 -5 ,5 (0 ,4 5 )
20

LT S ,p p m
(H S ,p p m )
60 (100)
100 (250)
5 0 (7 5 )
(115)
50 (100)

e N , mV
( ï ð è f, H z )
40p-p (0,1-10)
40RMS (10-1k)
60p-p (0,1-10)
145p-p (0,1-10)
50p-p (0,1-10)

Фиг. 7.

излизащ (режим Sourcing) се отбелязва като положителен, а когато е
влизащ (режим Sinking) – като отрицателен. Изходът обикновено е с
максималнотокова защита, която
определя параметъра изходен ток на
късо съединение IOUTSC. Значението
на параметрите коефициент на
стабилизация по вход (Line Regulation)
LR и коефициент на стабилизация по
изход (Load Regulation) LdR е както
при триизводните стабилизатори
на напрежение. Полезно е да се има
предвид, че за LR се използват еднаквите мерни единици µV/V и ppm/V, а
за LdR - µV/mA и ppm/mA. Класическите реализации на източника на
опорно напрежение са както при двуполюсните източници.
Разработена е технология с плаващ гейт (FGA Technology на Intersil),
при която под несвързан гейт на MOS
транзистор се натрупва електрически заряд, на който е пропорционално
опорното напрежение. Резултатът е
много малък температурен коефициент на това напрежение, малки него-

ви производствени толеранси и нищожна постояннотокова консумация.
Сред съществените параметри е
входният ток IIN - поради стремежа
за непрекъснато намаляване на стойността му и съответно на консумираната от ИС мощност.
Кондензаторите CIN и COUT на фиг.
6 не са задължителни – поставят се
за осигуряване на работа без самовъзбуждане и за намаляване на
изходния шум eN. Друга практическа
особеност е, че почти винаги производителите предлагат набор от ИС
с различни VOUT и евентуално IA и eN,
и еднакви останали параметри. За
много от приложенията съществено значение имат промените на изходното напрежение при скок на VIN
(Line Transient Response) и при рязка
промяна на IOUT (Load Transient Response). Те се оценяват чрез времедиаграми, давани в каталозите.
Източници с фиксирано напрежение. Тяхното напрежение се определя по време на производството и не
може да се променя след това. Примери са дадени в табл. 4.
Източници с регулируемо напрежение. Притежават специален извод,
обикновено означаван с TRIM, за настройка в тесни граници на напрежението им чрез външен потенциометър. Схемата на свързване се дава
в каталога, а типичният й вид е на
фиг. 7. Параметрите на тези източници са както на предните, но към
тях се прибавя обхватът на регулиране (Trim-Adjustment Range) ∆VOUT.
Примери са дадени в редове 1-2 на
табл. 4, като този в ред 2 може да
се използва и за измерване на темпе-

октомври 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Дистрибутор на оборудване и материали от водещи
световни производители за монтаж, почистване и лакиране
на печатни платки - от производството на прототипи и
ремонт до високоскоростни автоматични линии

ОПИТ И ТРАДИЦИЯ - ПОВЕЧЕ ОТ 35 ГОДИНИ СМЕ ВОДЕЩИ В БРАНША

АМТЕСТ ЕООД , 1421 София, бул. „Арсеналски“ № 81, вх. В, тел.: 964 1930, Факс: 963 1566, e-mail: bg.office@amtest.net, www.amtest.net

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2010

33

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 5. Триполюсни източници с регулируемо и програмируемо напрежение
¹
1
2
3
4
5

L R , m V /V
Ï ð î è ç â î - V O U T ,V ;(IA ); DV O U T /V O U T
IO U T
[V D O ,V ]
ä è ò åë
(V O U T m a x ) (IO U T S C , m A ) (L d R ,m V /m A )
A n a lo g
3
+ 3 0 ;-2 0 m A
A D R 433B
± 0 ,5 %
5 (15max)
Devices (±1,5mVmax)
(4 0 )
M A X 6250A
M A X IM
5 (± 1 m V )
± 50m V
±15mA
2 (1 )
T
e
x
a
s
R E F 5 0 5 0 -E R I n s t r u m e n t s 5 (± 0 ,0 5 % )
±15mV
±10mA (25)
0 ,1
S
T
M
i
c
r
o
TS4436
20
120 (175)
electronics
MAX6160
M A X IM
[0 ,2 ]
(V I N - 0 ,2 V )
±1
1 (0 ,3 5 )
Ì î ä åë

e N , mV
TCU ,
p p m / o C ( ï ð è f, H z )
3 , 5 p -p
4,5-18 (580)
1
(0,1-10)
8 -3 6 (2 0 0 0 )
1
3p-p (0,1-10)
V IN , V
(I IN , m A )

5,2-18 (800)

4

1,7-10 (150) 150max
2,7-12,6 (75)

15

15p-p (0,1-10)
15p-p (0,1-10)

Фиг. 8.

Таблица 6. Триполюсни източници с изключване
¹
1
2
3
4

V O U T ,V ;(IA );
V SH
Ï ðîèçâ î[V D O ,V ]
(V E N )
ä è ò åë
A n a lo g
3 ,3 ; (± 0 ,1 % );
< 0 ,7 V
A D R 3433
D e v ic e s
[0 ,0 5 ]
(> 0 ,8 5 V I N )
LTC6655B-1,25 TecLhinneoalor gy 1,25 ; (±0,025%) <(>02,8VV)
MAX6037A_ADJ MAXIM 1,(1±804,¸2V%IN); -[00,,0154V] ; <(>02,7VV)
N a t io n a l
1 ,8 ; (± 0 ,1 % );
< 0 ,3 5 V I N
LM4128A-1,8
S e m ic o n d .
[0 ,2 ]
> 0 ,6 5 V I N
Ì î ä åë

e N , mV
IQ S H mA
L R , m V /V
V IN , V
TCU ,
( t R , m s ) ( L d R , m V / m A ) ( I I N , m A ) p p m / o C ( ï ð è f, H z )
5m ax
3 ,5 -5 ,5
2 5 p -p
5 (10)
(7 5 0 )
(8 5 m a x ) 8 m a x
(0,1-10)
20m ax
0 , 2 5 p -p
5 (10)
3-13,2
1
(4 0 0 )
(0,1-10)
0,00015
2 ,5 -5 ,5
6 p -p
8 (120)
6
(7 5 )
(2 0 0 )
(0,1-10)
2 ,2 -5 ,5 7 5 m a x
170p-p
3
3 0 (2 5 )
(6 0 )
(0,1-10)

ратура - постоянното напрежение на специален изход е
UT = 2,64t°[°C] + 0,509V, където t° е температурата на
чипа на ИС. В схемата за получаване на опорното напрежение в този на ред 1 е използвана технологията XFET,
осигуряваща много стабилно VREF - то е пропорционално
на разликата на напреженията на запушване на два полеви транзистора с PN преход.
Източници с програмируемо напрежение. Чрез външен
делител от прецизни резистори, свързван към специален
извод на ИС, тяхното VOUT се установява в границите
от VREF на ИС до VIN минус няколко десети от V. Схемата на свързване, изчислението на съпротивленията на

делителя и V OUT се дават в каталога.
Два примера за такива източници са
в редове 4 и 5 на табл. 5, а схемата
на свързване на делителя на последния
е на фиг. 8.
Източници с изключване. Притежават вход (ENABLE или STDN) за изключването им чрез подаване на напрежение за изключване (Shutdown Voltage)
VSH и установяване на нормалната работа чрез напрежение за включване (Enable Voltage) VEN. Освен тези напрежения допълнителни параметри са токът на ИС в
изключено състояние (Quescent Current in Shutdown) IQSH и
времето за включване (Turn-On Time) tR. Примери за такива източници са дадени в табл. 6, като този в ред 3
е и с регулируемо VOUT.
Приложения. Все по-тесните писти на печатните
платки означават нарастване на съпротивлението им
и на напрежението върху тях от протичащия ток. Поради това, за осигуряване на VOUT в точка отдалечена от
изхода OUT на ИС се използва свързването на фиг. 9а
(Kelvin Connection), което осигурява стабилно напрежение върху товара RL. Съществуват триполюсни източници (например даденият в ред 2 на табл.6) с два изхода
F и S, позволяващи свързването на фиг. 9а без допълнителен операционен усилвател. Една от възможните схеми за отрицателно VOUT е на фиг. 9б.
Основните области на приложение на триполюсните
източници са в захранващи блокове (включително зарядни устройства), АЦП и ЦАП до 24 разреда, измервателни и медицински прибори, комуникационни устройства,
индустриални системи за управление.

Източници на ток
Предназначението им е да осигурят стабилен постоянен ток през товар RL с изменящо се напрежение, но
приложенията са значително по-редки от тези на източниците на напрежение.
Интегрални схеми. Те са твърде малко, като типичен
пример е REF200 на TI. Тя съдържа два независими източника 100 µA±0,25% с типично изходно съпротивление 100
MΩ и температурен коефициент на тока 25 ppm/°C,
които могат да се свързват в схеми със захранващо напрежение VS между 2,5 и 40V. В каталога на ИС има много
схеми за приложение, една от които за IOUT=0,1(N+1), mA
е дадена на фиг. 10а. Друг пример е LM134 на National
Semiconductor, чийто ток се задава чрез външен резистор. В основната схема на фиг. 10б токът е
ISET[mA]=0,22Т/RSET [kΩ], където Т е температурата в
келвини на ИС, а ISET може да е между 2 µA и 5 mA. Очевидно приложение на ИС е за измерване на температура.
Реализация с ИС на източници на напрежение. Те са
много по-разпространени от ИС на източници на ток,
като на фиг. 11 са дадени схеми с двуполюсен източник
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a
Фиг. 9.

б

a

Фиг. 10.

б

a

б

Фиг. 11.

a

Фиг. 12.

б

с напрежение VR . Тази на фиг. 11а осигурява ток IOUT=(V R
- 0,6)/R върху RL≤(VIN - VR - 2)/IOUT, като за пренебрегване
на тока на източника на напрежение спрямо I OUT трябва
Ra≥k(VIN - VR)/IOUT при k≥20. Схемата на фиг. 11б създава
IOUT=VR/R върху RL≤(VIN - VR - 1)/I OUT, а резисторът Rа
определя ток на двуполюсния източник IR=IOUTRL/Ra. Схемата с триполюсен източник на фиг. 12а е желателно
да има IOUT≥20IR, като IOUT=VR/R и RL≤(VIN - VR - 1)/IOUT.
Регулиране на IOUT от 0 до VR /R се осигурява от схемата
на фиг. 12б чрез потенциометъра Р, който може да е
цифров за получаване на програмируем източник на ток.
Необходимото RL е както в предната схема.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

”Â·
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ ‚
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡
Възможности за реализация на поле за управление в
индустриалните автоматизирани системи

¬

˙‚ ‚Â˜Â ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ÒÚ‡ÚËË ‚ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛,
Ó·˙Ì‡ıÏÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌˆÂÔˆËË Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò ÛÂ·
ÔËÎÓÊÂÌËˇ. –‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ·ˇı‡ ÓÚ-

‰ÂÎÌËÚÂ Í‡ÚÂ„ÓËË ÛÂ· ÚÂıÌÓÎÓ„ËË - ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ‡ıËÚÂÍÚÛ‡
Ë ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ, ÔËÌˆËÔËÚÂ Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËË Ë ˜Ó‚ÂÍÓ-Ï‡¯ËÌÌËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒ (◊Ã»).
Ó„‡ÚÓ ‚ „ÎÓ·‡ÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÒÂ

ÔÓˇ‚Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÔËÚÂÊ‡‚‡˘‡ ÛÂ· ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ,
‚ÒË˜ÍË Ò‚˙Á‡ÌË Ô‡ÌÂÎË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÍÓÏÔ˛ÚË Ò
‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ËÌÚ‡ÌÂÚ ËÎË »ÌÚÂÌÂÚ, Ó·‡ÁÛ‚‡Ú Ú. Ì‡. ÔÓÎÂ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ÕÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒÎÓÊ-

TO-PASS® Ðåøåíèÿ çà òåëåêîíòðîë îò

Ôàìèëèÿòà ïðîäóêòè TO-PASS® å ñúçäàäåíà çà áåçæè÷íî ïðåäàâàíå íà ñèãíàëè è ñúîáùåíèÿ.
Ñèñòåìàòà ïîçâîëÿâà âðúçêà êúì êîìïþòðè, õàíä õåëä óñòðîéñòâà, óåá ñúðâúðè, ìîáèëíè òåëåôîíè,
ôàêñ, e-mail, ñòàöèîíàðíè òåëåôîíè. Êîìóíèêàöèÿòà ñå îñúùåñòâÿâà ïðåç GSM ìðåæà (GPRS, CSD,
SMS). TO-PASS® ìîäóëèòå çà òåëåêîíòðîë ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè çà:
• ïîñòîÿííà îíëàéí âðúçêà
• ñëåäåíå íà àëàðìåí ñèãíàë

• ñëåäåíå íà âåëè÷èíè îò ðàçñòîÿíèå
• àðõèâèðàíå íà äàííè
• ìîäóë çà òåëåêîíòðîë

Ïðè óïðàâëåíèå íà ïðîöåñè TO-PASS® ìîäóëèòå çà òåëåêîíòðîë ïðåäëàãàò äî:
• 8 x öèôðîâè èçõîäà ñ êàïàöèòåò äî1 A
• 2 x àíàëîãîâè èçõîäà 0/4 … 20 mA.
• 8 x öèôðîâè âõîäà
• 4 x àíàëîãîâè âõîäà
Âúçìîæíîñò çà ïåðìàíåíòíî çàïèñâàíå íà äàííè íà MySQL ñúðâúð, êàêòî è çà
îíëàéí óåá âèçóàëèçàöèÿ.

www.wago.com
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ„‡ÏÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË
‰‡È‚ÂË. —ËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡
Ì‡ ◊Ã» Ò ÛÂ· ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÒËÎÌÓ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÔË ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÚÂ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ Ì‡ Â‰ÌÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ
ÏˇÒÚÓ - ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¬ÒË˜ÍË Ì‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÏÂÌË ‚
ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ú ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ÍÓÈ Â ÚÓ˜ÌËˇÚ
ÔÓÂÍÚ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ Â‰Ì‡ ËÎË ‰Û„‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÛÂ· ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Í‡ÚÓ Ethernet, TCP/IP Ë HTTP.
«‡ÚÓ‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚËÚÂ Á‡ ◊Ã», ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÛÂ· ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, ·ÂÁ
ÔÓ·ÎÂÏË ÒÂ ‚„‡Ê‰‡Ú ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ IT ‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ·ÂÁ
‰‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏÓ‰ÛÎË ËÎË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.

Елементарна реализация
на управление и
наблюдение чрез
използване на HTML
Õ‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ Ô‡ÍÂÚ‡ ÓÚ HTML ÒÚ‡ÌËˆË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ HTML Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Â‰‡ÍÚÓË,
˜ÂÁ ÍÓËÚÓ Û‰Ó·ÌÓ Ë ÎÂÒÌÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÂ· ÒÚ‡ÌËˆË. œË
ÚÓ‚‡ ÚÂıÌËˇÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÒÂ ÔÓÒÚË‡ ÓÚ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌËÚÂ, ÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË (Ú. Ì‡.
Freeware), ‰Ó ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. HTML
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Á‡
ÒÚ‡ÚË˜ÌË ÒÂ‚ËÁÌË ÒÚ‡ÌËˆË.
«‡‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡ ËÎË Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌË ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ·ÂÁ „ÓÎÂÏË ‡Á-
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ıÓ‰Ë Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ HTML ÒÚ‡ÌËˆË. ƒ‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ Ú‡·ÎË˜Ì‡ ÙÓÏ‡, ‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚ÂÊ‰‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÙÓÏÛÎˇË.
»ÌÚÂÂÒÂÌ Â ‚˙ÔÓÒ˙Ú ÔÓ Í‡Í˙‚
Ì‡˜ËÌ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ
‚„‡Ê‰‡Ú ‚ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡. Õ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡, ÚÓ‚‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú‡„Ó‚Â. Õ‡
ÏˇÒÚÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ‚ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÚ
SPS ‰‡ÌÌË, ÒÂ Á‡ÔËÒ‚‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
Ú‡„Ó‚Â. Õ‡ÔËÏÂ Ú‡„˙Ú %PDP
îMW100,dî ÓÔÂ‰ÂÎˇ, ˜Â Ì‡ ÚÓ‚‡
ÏˇÒÚÓ ‚ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ‡ 100 ‚ ‰ÂÒÂÚË˜Ì‡
ÙÓÏ‡. Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ ·˙‰Â
ËÁ‚ËÍ‡Ì‡ ÓÚ ·‡ÛÁ˙‡, ÛÂ·
Ò˙‚˙˙Ú ‚˙ÚÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‚Âˇ‚‡ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ Ú‡„Ó‚Â Ë „Ë Á‡ÏÂÌˇ Ò ÔÓÏÂÌˇ˘ËÚÂ ÒÂ
ÚÂÍÛ˘Ë SPS Ô‡‡ÏÂÚË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡
Ú‡ÁË ÒÚ‡ÌËˆ‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ Ì‡ ·‡ÛÁ˙‡.
ŒÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡
SSI (Server Side Includes). “ˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
»ÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡
ÔÓ‰Ó·Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡, ÒÂ ÙÓÏË‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡ ÓÚ Ò˙‚˙‡.
—ÎÂ‰ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ ‚
·‡ÛÁ˙‡, Úˇ ÔÓ‚Â˜Â ÌÂ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ.

Визуализация с Java
функционалност
œÓ„‡ÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÂÚÓ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˜ÂÁ ÂÁËÍ‡ JavaScript
ËÁËÒÍ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË.
¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „‡ÙË˜ÌË
Â‰‡ÍÚÓË, Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡˘Ë ÍÓÏÙÓÚÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÂÚÓ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. œÓ‰Ó·ÌË Â‰‡ÍÚÓË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ÛÂ· ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡-

ˆËˇ, Ì‡ÔËÏÂ S-Web Editor. “ÓÈ
ÔÂ‰Î‡„‡ ÏÌÓ„Ó ¯ËÓÍ Ì‡·Ó ÓÚ
ÚËÔË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ˆÂÎËÚÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú Ë ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ Ò‡ÏÓ
ÓÚ Ô‡‡ÏÂÚËÁË‡ÌÂ. œËÏÂÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ò‡
ˆ‚ÂÚÌ‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡, ÔÓÎÂÚ‡ Á‡ Â‰‡ÍÚË‡ÌÂ Ì‡ SPS ÔÓÏÂÌÎË‚Ë,
„‡ÙË˜ÌË ıËÒÚÓ„‡ÏË Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë Ô‡‡ÏÂÚË, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë
ÙÛÌÍˆËË Á‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ÚÂÌ‰Ó‚Â.
‡ÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ S-Web Â‰‡ÍÚÓ˙Ú
ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÓÚ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ. œËÌˆËÔÌÓ ‡ÁÎË˜ÂÌ Ó·‡˜Â
Â ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÚÓÈ „ÂÌÂË‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ò˙Á‰‡‚‡ Â‰ËÌ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ Ù‡ÈÎ‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÙÓÏ‡Ú, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓÎÂÚÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ÷ÂÎÂ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ (Ô‡ÌÂÎ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÎË ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙) ËÌÚÂÔÂÚË‡ ÚÂÁË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë „Ë ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
ˆÂÎÂ‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ‰‡ "‡Á·ÂÂ" Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ.
“Ó‚‡ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ÒÓÙÚÛÂÂÌ
ÍÎËÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ Í‡ÚÓ
Ò˙ÒÚ‡‚Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
ËÎË Í‡ÚÓ Run-Time ÏÓ‰ÛÎ (Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÎËˆÂÌÁÂÌ) Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙.
S-Web Â‰‡ÍÚÓ˙Ú ‡·ÓÚË ‚
ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘‡ ÓÚ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡
Java ÔÓ„‡ÏÌ‡ ÒÂ‰‡. “ˇ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ÓÚÍËÚË ÛÂ·
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë ËÏ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
‰‡ ‡·ÓÚË Ì‡ Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ÔÎ‡ÚÙÓÏË - ÍÓÏÔ˛ÚË ÔÓ‰ Windows
Œ—, Macintosh Ë Linux/Unix ÒËÒÚÂÏË. œË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ‡ÔÎÂÚÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, Java Â ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ ‡‚ÚÓ-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ï‡ÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë ÚˇıÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
ˆÂÎÂ‚Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙. ¿ÔÎÂÚ˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Java ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÚ ·‡ÛÁ˙‡ Ì‡ ˆÂÎÂ‚Ëˇ ÍÓÏÔ˛Ú˙. Õ‡ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÔÂÔ‡ÚÍ‡ Ì‡
‡ÔÎÂÚ. ¿ÍÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÓÚ‚ÓË Ú‡ÁË HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡, ·‡ÛÁ˙˙Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Á‡ÂÊ‰‡
‡ÔÎÂÚ‡ Ë „Ó ÒÚ‡ÚË‡. ¬Â˜Â Á‡Â‰ÂÌ, ‡ÔÎÂÚ˙Ú ËÏ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
‰‡ Á‡ÂÊ‰‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ù‡ÈÎÓ‚Â Ë ‰‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÛÂ·
Ò˙‚˙‡.
œË Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ S-Web, ÚÓÈ
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ HTML ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡
(ÒÚ‡ÚÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡) Ò ÔÂÔ‡ÚÍ‡ Í˙Ï Java ‡ÔÎÂÚ Ë Í˙Ï
Ù‡ÈÎÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ Ì‡
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËËÚÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ÓÒÚ‡‚‡ Ò‡ÏÓ ‰‡
ËÁ‚ËÍ‡ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Ú‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ ‚
·‡ÛÁ˙‡. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë, ÔË ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËË Ò
ÛÂ· ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚÒÍËˇ ÒÓÙÚÛÂ - ÔÓ‰
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÔÎÂÚ ÚÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ Á‡ÂÊ‰‡ ÓÚ Ò˙‚˙‡ Ë ÒÂ
ÒÚ‡ÚË‡. œÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ‚˙ÚÂ ‚ ÔÓÎÂÚÓ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ÔÎÂÚ˙Ú Á‡ÂÊ‰‡ ÓÚ
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â Ò˙Ò ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÂÍ‡ÌËÚÂ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‡ÔÎÂÚ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ „‡‡ÌÚË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ. œÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡ÌÓ ÔÓÎÂÚÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ËÎË Ì‡ Ô‡ÌÂÎ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Ò‡ÏÓ ‰‡ ÒÂ ÁÌ‡Â URL ËÎË ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ IP Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ŒÚÔ‡‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ë Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚ÂÒËË Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë Ì‡ ÔÓ„‡-
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ÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Комбинация
от различни способи
за представяне
ÕÂÍÓÂÍÚÌÓ Â ÔÓÎÂÚÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò ÛÂ· ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
‡Á„ÎÂÊ‰‡ ËÁÓÎË‡ÌÓ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ
‚Â‰Ì˙Ê Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡, ÛÂ· ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ‰ÓÔ˙Î‚‡Ì‡ Ò ‰Û„Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÂÎÂÏÂÌÚË. Õ‡ÔËÏÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ HTML
ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á·ËÚ‡ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË, Ì‡Â˜ÂÌË ÙÂÈÏÓ‚Â, Í‡ÚÓ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÙÂÈÏ ‡·ÓÚË
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ ÛÂ· ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ò Â‰Ì‡
ÛÂ· ÒÚ‡ÌËˆ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ - ÔËÏÂÌÓ Â‰ËÌËˇÚ ÓÚ
ÙÂÈÏÓ‚ÂÚÂ ‰‡ ·˙‰Â ÂÁÂ‚Ë‡Ì Á‡
Ì‡‚Ë„‡ˆËˇ Ë ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
- Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ.
— ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÛÂ· ÒÚ‡ÌËˆË ‚
HTML ÙÓÏ‡Ú ÏÓ„‡Ú Ó˘Â ‰‡ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ÏÛÎÚËÏÂ‰ËÈÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡
ËÎË Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ‰‡
ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂ ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë ÎÂÒÌÓ
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘‡Ú‡ ÙËÏ‡, ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡ Á‡ ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË Ë
Ú.Ì.

Ethernet Powerlink
Ethernet Powerlink ËÎË EPL, ‚ÒÂ
ÔÓ‚Â˜Â Ì‡‚ÎËÁ‡ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡
ÏÓ˘Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
EPL ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÚÓÍÓÎ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Ethernet IEEE802.3,
ÍÓÈÚÓ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ ‚
ÏËÍÓÒÂÍÛÌ‰ÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ
Ethernet
IEEE802.3 Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ Ò Ó„ÎÂ‰
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò

‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ethernet. —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú
„‡‡ÌÚË‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍËÚË˜ÌË ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ ‰‡ÌÌË ‚ Í‡ÚÍË
ˆËÍÎË Ò ÍÓÌÙË„ÛËÛÂÏË ‚ÂÏÂ‚Ë
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÚÓÈ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÏÂÊÓ‚Ë ‚˙ÁÎË (ÌÓ‰Ó‚Â) ‚ ÒÛ·ÏËÍÓÒÂÍÛÌ‰ÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. œÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
ÍËÚË˜ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÂÁÂ‚Ë‡Ì, ‡ÒËÌıÓÌÂÌ Í‡Ì‡Î. Õ‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ‚ÂÒËË Ì‡ EPL
ËÏ‡Ú ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ˆËÍ˙Î‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ 200 µS Ë Ù‡ÁÓ‚‡
„Â¯Í‡ (‰ÊËÚÂ) ÔÓ‰ 1 µS.

Механизъм на
комуникация
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‡·ÓÚ‡ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú ÍÓÌÙÎËÍÚË ‚ Ethernet. «‡
ˆÂÎÚ‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÒÂ
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ‚˙ÁÂÎ MN
(Managing Node - ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘
‚˙ÁÂÎ). ŒÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‚˙ÁÎË ËÎË
Ú.Ì‡. CN (Controlled Nodes - ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌË ‚˙ÁÎË), ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËÂ, ˜Â Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÔÓÍ‡Ì‡ ÓÚ
MN.
¬ÒÂÍË ˆËÍ˙Î Á‡ÔÓ˜‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÚÂÎÂ„‡Ï‡, Ì‡Â˜ÂÌ‡ SoC
(Start of Cyclic - Ì‡˜‡ÎÓ Ì‡ ˆËÍ˙Î).
—ÎÂ‰‚‡ ÔËÚ‡ÌÂ ÓÚ MN ‰Ó ‚ÒÂÍË
‚˙ÁÂÎ ˜ÂÁ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂÚÓ PReq (Poll
Request - ËÒÍ‡ÌÂ Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ), Ì‡
ÍÓÂÚÓ CN ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ ËÁÔ‡˘‡ÈÍË
PRes (Poll Response - ÓÚ„Ó‚Ó Á‡
Û˜‡ÒÚËÂ). —˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ PRes ÒÂ
ËÁÔ‡˘‡Ú ÔÓ Ethernet Multicast,
Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú ÓÚ„Ó‚Ó‡. ¬˙ÁÏÓÊÌ‡ Â Ë
‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ CN.
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ÙËÏÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ŒÙËˆË‡ÎÌÓÚÓ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡Ì‡Ë ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
ŒÙËˆË‡ÎÌÓÚÓ Û˜‡ÒÚËÂ Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡Ì‡Ë ‚ œÎÓ‚‰Ë‚ Ì‡È-‚‡ÊÌ‡Ú‡ ÒÂ˘‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÒÂÍÚÓ Ì‡
¡‡ÎÍ‡ÌËÚÂ, ‚ÒˇÍ‡ „Ó‰ËÌ‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ ÁÌ‡˜ËÏËÚÂ ÔÓˇ‚Ë ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì‡ »Ú‡ÎË‡ÌÒÍËˇ »ÌÒÚËÚÛÚ Á‡ ¬˙Ì¯Ì‡ “˙„Ó‚Ëˇ. Õ‡ Ó·˘‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ 360 Í‚. Ï »Ú‡ÎËˇ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 20 ÙËÏË, Â‰Ì‡ “˙„Ó‚ÒÍ‡ Ô‡Î‡Ú‡ - œÓ·ËÍÒËˇ ÓÚ „. ¡Â¯‡, Ë Â‰Ì‡ Œ·Î‡ÒÚ - œÛÎËˇ, Ò ÍÓˇÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ Ë œ‡Ì‡Ë˙Ú
‘ËÂ‡ ‰ÂÎ ÀÂ‚‡ÌÚÂ Ë ÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÍÎ˙ÒÚÂ‡: ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, ÓÍÓÎÌ‡
ÒÂ‰‡ Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ‘ËÏËÚÂ ÓÚ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ô‡Î‡Ú‡ Á‡ ÔÓÂ‰ÂÌ Ô˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ëı‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ¯Â‰ÂË Á‡
„ÓÒÍÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Á‡ ‚‡ÚË Ë ÔÓÚ‡ÎË,
Ï‡¯ËÌË Á‡ ÂˆËÍÎË‡ÌÂ Ë ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡; ËÌÊÂÌÂËÌ„ Ì‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÌË ˆÂÌÚ‡ÎË. ‡ÚÓ ‡ÍˆÂÌÚ˙Ú ‚ ÓÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ ·Â¯Â
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ‚˙ıÛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ë Â¯ÂÌËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ "ÃÓÏÂÌÚ˙Ú Â ÚÛ‰ÂÌ" - ÒÔÓ‰ÂÎË ‘‡·ËˆËÓ
‡Ï‡ÒÚ‡, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ »◊≈ —ÓÙËˇ - "‚
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÔ‡‰ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ë ‚ÌÓÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Ì‡ ÙÓÌ‡ Ì‡ Ó·˘ÓÚÓ Ò‚Ë‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙ÒÂÌÂÚÓ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡ ËÌ-

‚ÂÒÚËˆËÓÌÌËÚÂ ÒÚÓÍË. «‡ÚÓ‚‡ ÓˆÂÌˇ‚‡Ï ‰‚ÓÈÌÓ ÔÓ‚Â˜Â ÛÒËÎËˇÚ‡ Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍËÚÂ ÙËÏË, ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ı‡ ‚ Ú‡Á„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍËˇ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡Ì‡Ë. «‡
Ì‡Ò Â ‚‡ÊÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ ÌË
Ì‡ Ô‡Ì‡Ë‡: ÚÓ‚‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍÓÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÂ‰ ÙËÏËÚÂ ÓÚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ¡‡ÎÍ‡ÌÒÍËˇ Â„ËÓÌ Ë ‰‡
ÌÂ ÔÓÔÛÒÌÂÏ Ú‡Í‡ ÊÂÎ‡ÌËˇ
‚˙ÁıÓ‰ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ë ÔÓ‰ÂÏ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ".
Õ‡È-‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ Ì‡¯‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÒËÌÚÂÁ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ,
·Â¯Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÔÂ‰ ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌËˇ ˘‡Ì‰ "Made in Italy",
ÔÓÁËˆËÓÌË‡Ì Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ,
Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÓÚÍÓˇ‚‡¯Â ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Gran Turismo Ì‡ Maserati, Â‰ËÌ ÓÚ
ÏÌÓ„ÓÚÓ ÒËÏ‚ÓÎË, ÍÓËÚÓ »Ú‡ÎËˇ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ë ËÁÌ‡Òˇ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡.
«‡ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÚÂ »◊≈ Ò˙Á‰‡‰Â ÔÓÚ‡Î‡
www.italtrade.com, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ
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На 28 октомври т. г. в хотел
Хилтън в София се състоя официалното представяне пред българска
аудитория на книгата „Модерна
Югоизточна Европа. Ръководство за
инвеститори и мениджъри“. Редакционният екип на изданието включва
г-н Петер Симон - ABB, г-н Вернер Е.
Щайн - Stein & Partner Management
Consulting, и д-р Сузане Мюлер от
Cross-Culture Publishing Frankfurt/Main,
Германия, автор и редактор на книгата.
Това издание е 11-ото от поредицата Икономика и култура. То определя икономическото и културно развитие на някои страни от Югоизточна Европа, като включва и двете найнови държави-членки на ЕС - Румъния
и България. Книгата отговаря на
въпроси относно промените в Румъния и България след почти петгодишното членство в ЕС, сътрудничеството на чуждите и местни мениджъри, профила на новия вид мениджъри на национално ниво, на новите
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служители и новите
клиенти в съвременна
Югоизточна Европа.
В книгата мениджъри, които активно са
участвали в преходния
период в Румъния и
България, както и някои
от действащите мениджъри в десет страни в Югоизточна Европа представят своя
опит в бизнеса и ръководенето. Съдържанието е допълнено със статии по икономика и култура.
„Книгата представя региона като
интересна дестинация за инвестиции. В нея се представят реалистично както положителните страни,
така и автентичната бизнес среда,
с нейните предизвикателства, капани и рискове и се предоставят практични знания за това как да се преодолеят“, разказаха организаторите.

октомври 2010

„Тя съдържа информация и за ЕС – от гледна
точка на Югоизточна
Европа, културния подход в региона, възможностите и предизвикателствата за местни
инвестиции, стила на
управление в Югоизточна Европа, факторите за успех и други
теми от широк интерес“, допълниха те. „Заедно с редакторите,
много известни личности от присъстващите в книгата страни
имат принос със статии за лидерство, държави и хора, както и за
бизнеса и бизнес културата, като по
този начин правят това издание
практично и полезно ръководство –
от мениджъри за мениджъри, от инвеститори за инвеститори, от хора
на бизнеса за хора на бизнеса“, убедени са издателите.
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Част II. Хидравлични дросели, регулатори на дебит, клапани за
съотношение на дебити

¬

много приложения е необходимо да се променя скоростта на
хидравличните изпълнителни механизми (хидроцилиндри и хидродвигатели), което се осъществява чрез
изменение на подавания към тях дебит. Сред методите за управление
на скоростта е използването на регулируеми помпи (variable displacement pump). Решението е подходящо за хидравлични системи с един
изпълнителен механизъм, както и за
системи с няколко механизма, от
които във всеки момент работи
само един. В повечето приложения,
обаче, хидравличните системи
имат няколко изпълнителни механизма, част от които работят едновременно. В тези случаи, за управление на скоростта се използват клапани за дебит (flow control valves).
Известно е, че принципно дебитът
може да се променя по различни начини, включително чрез промяна на
проходното сечение, промяна на диференциалното налягане в хидравлично съпротивление или чрез разделяне на дебита. В съответствие
с това са разработени няколко вида
клапани за дебит, най-разпространените от които са обект на разглеждане в статията. Предимства на
клапаните за дебит са: елементарна конструкция, надеждна работа,
добра динамична устойчивост и
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висока точност на регулиране. Найсъщественият недостатък са относително високите енергийни загуби,
съпътстващи работата им.

Хидравличните
дросели
(throttle valves) са устройства, с които се изменя проходното сечение,
а с това и хидравличното съпротивление в определен тръбопровод или
канал на хидравличната система. Те
са най-елементарните устройства
за управление на скоростта на хидравличните изпълнителни механизми. Хидравличните дросели са и основен елемент в конструкцията на
повечето хидравлични управляващи
устройства.
Дроселите се разделят в две основни групи – постоянни и регулируеми. Постоянните дросели се изпълняват като бленди (шайби). Както личи от наименованието им, те
представляват отвори с дължина
по-малка от диаметъра им, дълги
отвори с малък диаметър, капилярни тръбички, винтови канали и др.
При регулируемите дросели се изменя проходното сечение или
дължината на дроселния канал. Те се
подразделят според вида на отвора или затвора. На базата на този
критерий съществуват следните
видове дросели, включително: иглени (конусни), плунжерни, пластинкови, винтови, шлицови, жлебови (прорезни) и др. Според движението на

Фиг. 1.

затвора – с паралелно изместване
(вентилни) и със завъртане (кранови).

Линейни и нелинейни
дросели
Друга класификация на дроселите
е в зависимост от характера на
течението в дросела и възникващите хидравлични загуби. В линейните
дросели загубите на налягане се определят най-вече от вискозитета,
т. е. от хидравличното триене при
протичане през дълги канали. Загубите на налягане са линейна функция на
протичащия дебит. Течението е ламинарно, затова тези дросели се
наричат още ламинарни. Недостатък на този тип дросели е, че
вискозитетът, а следователно и
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Фиг. 2.

хидравличните съпротивления, са силно зависими от
температурата на работната течност.
В нелинейните дросели загубите (падът) на налягане
се определят основно от деформацията на потока и вихрообразуването, като сравнително слабо зависят от
вискозитета, т. е. от температурата. При пренебрежими загуби от вискозно триене, падът на налягане зависи само от квадрата на дебита. Подобни дросели се
наричат квадратични или турбулентни. Техните характеристики практически не зависят от температурата на флуида. Много често в конструкцията им е интегриран и успоредно включен обратен клапан за протичане
в обратна посока без дроселиране. Става въпрос за т.
нар. дросел с обратен клапан (throttle check valve). Произвеждат се и сдвоени дросели с обратен клапан (double
throttle check valves). Те могат да управляват дебита едновременно в два канала и представляват два симетрично разположени дросела с обратен клапан в общ корпус.
На фиг. 1 е показана съвременна конструкция на дросел с обратен клапан. Примерът е типичен за хидравличен клапан, който е предназначен за монтаж непосредствено на тръбопровода (in-line mounting). При протичане с дроселиране (посока от дясно на ляво), клапанът
5 се притиска от налягането и пружината към седлото. При това флуидът постъпва през отворите 3 към
дроселиращото сечение 4, образувано между корпуса 2
и регулиращата гилза 1. В обратното направление течността отваря клапана 5 и протича свободно, без дроселиране. Малка част от дебита минава и през дроселиращото сечение, осигурявайки ефект на самопочистване. На фиг. 1 са показани и условните означения
(от ляво на дясно) на постоянен дросел, регулируем
дросел и дросел с обратен клапан.
На фиг. 2 може да се види основната характеристика на един дросел, т. е. зависимостта на пада на налягането ∆p от дебита Q при различни фиксирани положения на регулиращия елемент (обороти, ъгъл на завъртане и т.н., в зависимост от конструкцията на клапана).
На фиг. 3 a, б, в са показани трите принципни схеми за
управление на скоростта чрез използването на дросели.
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Фиг. 3.

а

Първа схема на
управление на скоростта
В първата схема дроселът е включен на входящия тръбопровод (meterin control). Промяната на скоростта
се реализира като резултат от
съвместното действие на дросела
и предпазно-преливния клапан. Както
бе изяснено вече, предпазно-преливният клапан поддържа постоянно налягане p1 на входа на дросела. Съответно, налягането p2 след дросела
се определя от съпротивлението,
което преодолява хидравличният
двигател. Следователно, при посто-
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б

в

янно натоварване на хидродвигателя, падът на налягането в дросела
∆p = p1 - p2 също е постоянен. От
характеристиката на дросела (фиг.
2) е видно, че при постоянен пад ∆p,
с промяна на дроселното сечение
(позицията на дросела) се постига и
изменение на дебита. Ако сечението намалява (в конкретния пример
чрез по-малки обороти на регулиращата гилза), дебитът през дросела,
съответно и скоростта също намаляват. Останалата част от дебита протича към резервоара през
предпазно-преливния клапан, т. е. в

случая той изпълнява функцията на
преливен клапан.
Схемата осигурява възможност за
фино регулиране на скоростта и плавен пуск на хидродвигателя, но не е
подходяща, когато външното натоварване съвпада с посоката на движение, например спускане на товар.
Проблеми възникват и при внезапно
пълно разтоварване. Ако, все пак, методът се използва за подобни приложения, във връщащия тръбопровод на
хидродвигателя се монтира подпорен клапан, който създава определено противоналягане. Това, обаче,
води до допълнително повишаване на
работното налягане в системата и
до намаляване на ефективността й.

Втора схема на
управление на скоростта
Втората схема на управление се
реализира чрез т. нар. дроселиране
на изхода (meter-out control). Принципът й на работа не се отличава
съществено от вече описания, с
тази разлика, че налягането p1 на
входа на дросела се определя от настройката на предпазно-преливния
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клапан и външното натоварване. Съответно, налягането p2 е близко като стойност до атмосферното. В идеалния случай падът ∆p = p1 - p2 е постоянен. Описаната
схема е широко разпространена, защото подпорното
налягане, създавано от дросела, осигурява плавно движение на задвижвания механизъм, особено при знакопроменливо или пулсиращо изменение на съпротивителната сила. Недостатък на решението е, че в началния момент при тръгване, скоростта нараства скокообразно
над стойността, която има при установено движение.
Причината е, че съответното противоналягане във
връщащата област не може да се създаде веднага.

Трета схема на управление
на скоростта
Третата схема е с дросел, включен успоредно на хидродвигателя. Тази схема е позната още като дросел в
отклонение (bleed-off control). Дебитът, подаван от помпата, се разделя на две части – единият поток се насочва към хидродвигателя, а другият - през дросела към
резервоара. При затворен дросел скоростта е максимална. С отварянето му скоростта намалява, тъй като
част от течността се връща директно в резервоара.
Ако при напълно отворен дросел съпротивлението му е
по-малко от характерното за клона към хидродвигателя, той спира работа и целият дебит се отвежда в резервоара.
Предпазно-преливният клапан в тази схема е нормал-

но затворен и се използва единствено за защита от
претоварване. Налягането на помпата се определя единствено от натоварването на хидродвигателя, което
определя по-голямата ефективност на решението, в
сравнение с първите две схеми. Методът не е подходящ за приложение при натоварване в посоката на
движение. Освен това, в даден момент е възможно
управление на скоростта само на единия изпълнителен
механизъм.
Характерно и за трите схемни решения е, че с намаляване на скоростта, нараства количеството течност,
която се връща в резервоара, без да извърши полезна
работа, т. е. нарастват загубите на мощност и се намалява енергийната ефективност на системата.
Използването на дросели не може да осигури постоянна скорост на движение при променливо натоварване. С изменение на натоварването се променя падът
∆p, което при фиксирана позиция на дросела означава и
изменение на дебита през него. Това е причината дроселите да са известни още като клапани за дебит без
компенсация по налягане (non-pressure-compensated flow
control valve).

Регулаторите
на дебит
са устройства, които управляват и поддържат постоянен протичащия през тях дебит, независимо от изменението на налягането в системата. По тази причина те
са известни и като клапани за дебит с компенсация по
налягане (pressure-compensated flow control valve). Използват се в случаите, при които е необходимо да се поддържа постоянна скорост на движение на хидродвигателя, независимо от промяната на съпротивителното
усилие.
Регулаторът на дебит представлява комбинирано
устройство, включващо дросел и клапан, който поддържа
автоматично постоянна разлика между наляганията на
входа и на изхода от дросела. Както вече бе изяснено,
при постоянна разлика (пад) на налягането, през дросела
протича постоянен дебит. На практика отклоненията
на дебита не превишават ±3% от максимално управлявания дебит. В зависимост от начина на свързване на
дросела и клапана за постоянна разлика - последователно или паралелно, се различават два типа регулатори двупътни и трипътни.

Двупътни регулатори
на дебит
В тях (2-way flow control valve) клапанът за постоянна
разлика се включва последователно - преди или след дросела. Клапанът за постоянна разлика представлява нормален редукционен клапан, което се отразява и в условното му обозначение. На фиг. 4 е показана принципна
схема на двупътен регулатор на дебит с клапан за постоянна разлика от плунжерен тип, разположен пред
дросела. Илюстрирани са и двата символа – и подробният, и опростеният. Видно е, че от лявата страна на
плунжера действат силата на пружината FF и силата
p3 Ak, резултантна от налягането на изхода на дросела.
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От дясната страна на плунжера действа силата p2 Ak,
която се дължи на налягането на входа на дросела. В
установен режим на работа, плунжерът се намира в
равновесие. След изравняване на действащите сили се
получава, че падът на налягане в дросела е равен на: ∆p
= p2 - p3 = FF/Ak. На практика пружинната сила FF представлява константа, както и сечението на клапана Ak.
Следователно, падът на налягане в дросела е постоянен и конструктивно зададен. Обикновено при проектиране на клапани от този тип се приема пад на налягане 0.2 – 0.3 MPa. Ако по някаква причина налягането
p3 на изхода се повиши, регулиращият елемент (плунжерът) на клапана се измества надясно, при което се
увеличава дроселното сечение, хидравличното съпротивление на клапана намалява, а налягането p2 на входа
на дросела също се повишава. Резултатът е възстановяване на пада ∆p в дросела. При повишаване на налягането p1 на входа на регулатора, налягането p2 на входа
на дросела също се повишава, но това предизвиква изместване на плунжера наляво. Съответно, дроселното
сечение на клапана намалява, а хидравличното съпротивление нараства. Резултатът е понижение на налягането p2 до първоначалната си стойност, т. е. падът ∆p
в дросела се възстановява, т.е. дебитът остава постоянен.
Предимство на двупътните регулатори е възможността дебитът да се регулира чрез въздействие върху
течението и на входа, и на изхода (фиг. 3а и 3б). При
използването им с една помпа могат да се захранват

Фиг. 4.

няколко хидродвигателя. Основен техен недостатък е
фактът, че в процеса на регулиране излишният дебит
преминава през предпазно-преливния клапан, който е
постоянно отворен и определя налягането в системата. Следователно, двупътните регулатори на дебит
имат по-ниска енергийна ефективност в сравнение с
дроселите.

Трипътни регулатори на дебит
На фиг. 5 са показани принципна схема и условните
означения на трипътен регулатор на дебит (3-way flow
control valve). Той се състои от регулируем дросел, който задава дебита, и клапан, осигуряващ постоянен пад
на налягането в него. Клапанът за постоянна разлика е
сходен като конструкция и действие с предпазно-преливните клапани. Падът на налягането в дросела зависи само от пружинната сила и сечението на клапана, т.
е. е константа. Дебитът на помпата Q се разделя на
две части: дебит Q1 през дросела към хидродвигателя
и дебит QR , преминаващ през клапана за постоянна
разлика към резервоар. Видно е, че налягането p1 на
входа на регулатора е равно на налягането на входа на
дросела. При повишаване или намаляване на съпротивителната сила се изменя налягането p2, при което клапанът за постоянна разлика се притваря или отваря,
променяйки дроселирането на потока към резервоар.
Съответно, налягането p1 пред дросела се повишава
или намалява, което запазва постоянен пада, а следователно и дебита през дросела към изхода на регулатора.
Важна специфика на трипътния регулатор е, че налягането на помпата p1 следва изменението на налягането
p2 в хидродвигателя. Затова трипътните регулатори
се отличават с по-голяма енергийна ефективност в
сравнение с двупътните регулатори.
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Фиг. 5.

Предпазно-преливният клапан на системата е настроен на максимално допустимо налягане и е затворен по
време на движението на хидродвигателя. Съществуват
редица значителни ограничения в приложната област на
разглеждания елемент. Трипътният регулатор на дебит
се включва винаги на входа на хидродвигателя. Тъй като
налягането p1 се променя в зависимост от съпротивителната сила в съответния хидродвигател, трипътните регулатори на дебит не могат да се използват за
управление на няколко хидродвигателя, захранвани от
една помпа.
Известно е, че вискозитетът на хидравличното масло се променя с температурата. Затова изходящият
дебит на регулаторите се изменя с промяната на температурата. При повишени изисквания към точността
трябва да се използват регулатори с температурна
компенсация. Характерно за тях е, че в регулируемия им
дросел е вграден термочувствителен елемент, който
коригира допълнително дроселното сечение и компенсира изменението на температурата. Добра температурна компенсация се получава само при работна течност
с определен вискозитет.

Клапаните за съотношение на дебити
поддържат постоянно зададено съотношение между
дебитите в три присъединени към тях тръбопровода,
независимо от изменението на наляганията в тръбопроводите, т. е. това също са клапани за дебит с компенсация по налягане. Прилагат се за синхронизация на
движението на хидродвигателите и се изпълняват в
различни варианти.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.
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"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

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

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

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

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

ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ АД
Божурище 2227, ул. "Мура" 10
тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57
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≈ÎÂÍÚÓËÌ‚ÂÌÚ Ò ÌÓ‚‡ „‡Ï‡
ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ "ELAS"
√‡Ï‡Ú‡ A— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ELAS Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ¿— ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË. √‡Ï‡Ú‡ ÒÂ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ Ò ·ÂÁ˜ÂÚÍÓ‚Ë ÒËÌıÓÌÌË ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË
Ï‡„ÌËÚË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 0,55ÍW ‰Ó 11,0kW Ë Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÂˆËÁÌË ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË, Ó·ÓÚË Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÌË Â‰ÌÓÓÒÌË Ë ÏÌÓ„ÓÓÒÌË
ÔÓÁËˆËÓÌË‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË.
«‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ; ‚ËÒÓÍË ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË (ÔË ÛÒÍÓÂÌËÂ Ë ÔË ÒÔË‡ÌÂ); Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏË Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÒÍÓÓÒÚ, ÏÓÏÂÌÚ Ë ÔÓ ÔÓÁËˆËˇ; Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÌÌË
Á‡˘ËÚË „‡‡ÌÚË‡˘Ë ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌ‡ ‡·ÓÚ‡; Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡;
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌÓ - ËÁıÓ‰ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Ò ˆËÙÓ‚Ë Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â Ë ËÁıÓ‰Ë. —Â‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ËÏ‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ë Í‡ÚÓ ‡‚ÚÓÌÓÏÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò
ÔÓÁËˆËÓÌË‡˘ ÍÓÌÚÛ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË Ò‡:
ï„‡Ï‡Ú‡ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ
0,55kW ‰Ó 11,0ÍW
ï„‡Ï‡Ú‡ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ‚ ÚË „‡·‡ËÚ‡: DA; DB; DC;
ï„‡Ï‡Ú‡ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ:
ï200 - 230V 1; 50/60Hz - Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 0,55kW ‰Ó 1,1 ÍW
ï200 - 230V 3; 50/60Hz - Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 0,55kW ‰Ó 5,5 ÍW
ï380 - 400V 3; 50/60Hz - Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 0,75kW ‰Ó 11,0 ÍW
ï¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ > 1:5000 (1: 8192)
ï„‡Ï‡Ú‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ DSP (Digital Signal Processor).
ïÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Â‡ÎËÁË‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÂÊËÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ:
ïÂÊËÏ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÒÍÓÓÒÚ (˜ÂÁ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ıÓ‰; Ô‡‡ÏÂÚË; MODBUS);
ïÂÊËÏ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÏÓÏÂÌÚ (˜ÂÁ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ıÓ‰; Ô‡‡ÏÂÚË; MODBUS);
ïÂÊËÏ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÔÓÁËˆËˇ (˜ÂÁ ËÏÔÛÎÒÂÌ ‚ıÓ‰; Ô‡‡ÏÂÚË; MODBUS);
ï‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË:
ï‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ÓÚÓ‡ (Initial rotor positioning)
ïÌ‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÓÌ‡ ÚÓ˜Í‡ (ZRN - zero return mode)
ïÒÚ˙ÔÍÓ‚Ó ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ (STEP)
ïÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ˆËÙÓ‚Ë Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ‚ıÓ‰Ó‚Â Ë ËÁıÓ‰Ë
ïÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ - RS232/RS485; ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ
MODBUS ÔÓÚÓÍÓÎ
ïÍÓÏÔÎÂÍÒ ÂÎÂÍÚÓÌÌË Á‡˘ËÚË
ïÔÂ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ (Overcurrent)
ïÔÂ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌoÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (Overvoltage)
ïÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (Undervoltage)
ïÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ (Overheat)
ïœÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔË‡˜ÂÌ ÂÁËÒÚÓ (Regeneration error)
ïœÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂÚÓ‚‡‚‡˘ ÚÓÍ (Overload)
ï√Â¯Í‡ Ì‡ ÂÌÍÓ‰Â‡ (Encoder error)
—Â‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÓÚ ÔËÎÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂËˇ ELAS Ò‡ ÔÛÒÌ‡ÚË ‚
ÂÍÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë ÙËÏË Í‡ÍÚÓ Ì‡
¡˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ Ë “ÛˆËˇ.
√‡Ï‡Ú‡ ¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ELAS Â ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓ ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË Ë ˆÂÌË Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÙËÏË.
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‘ËÏ‡ "≈À≈ “–Œ»Õ¬≈Õ“" ŒŒƒ Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ÔÂÁ 1990 „Ó‰ËÌ‡ Ë Â ËÁˆˇÎÓ Ò ˜‡ÒÚÂÌ Í‡ÔËÚ‡Î.
ŒÒÌÓ‚ÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ë
ÒËÎÓ‚‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡:
ï◊ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË (U/f Ë
‚ÂÍÚÓ ÍÓÌÚÓÎ) Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌË ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË;
ï¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Á‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË;
ïœÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË
ÏÓ‰ÛÎË Á‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ì‡ ÒËÎÓ‚‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ (ÏÓÌÚ‡Ê Ë ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ);
ïPCB ÏÓÌÚ‡Ê - ÎËÌËˇ Á‡ SMD & TH ÏÓÌÚ‡Ê;
ïÃÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÂÎ. Ú‡·Î‡;
ï¬ÌÓÒ Ë ÔÓ‰‡Ê·‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË Ë ÂÎ. ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
Á‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ;
œÓ‚Â˜Â ÓÚ 10 „Ó‰ËÌË "≈ÎÂÍÚÓËÌ‚ÂÌÚ" ŒŒƒ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚‡ Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ “ÂıÌË˜ÂÒÍË œ‡Ì‡Ë ‚ œÎÓ‚‰Ë‚. Õ‡ Ú‡Á„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ 66-ÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ “ÂıÌË˜ÂÒÍË œ‡Ì‡Ë œÎÓ‚‰Ë‚, ÙËÏ‡ ≈ÎÂÍÚÓËÌ‚ÂÌÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ËÁˆˇÎÓ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡ ¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ≈LAS. œÓ‰ÛÍÚ˙Ú ·Â¯Â ‚ËÒÓÍÓ ÓˆÂÌÂÌ Ë ·Â¯Â ÓÚÎË˜ÂÌ Ò˙Ò «Î‡ÚÂÌ ÃÂ‰‡Î Ë ƒËÔÎÓÏ.

–‡Á‡·ÓÚÂÌ‡Ú‡ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÓÚ ÙËÏ‡ "≈ÎÂÍÚÓËÌ‚ÂÌÚ" ÌÓ‚‡ „‡Ï‡ ¿— ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ≈LAS Â ÂÁÛÎÚ‡Ú
Ì‡ Ì‡ÚÛÔ‡ÌËˇ ‚˙‚ ÙËÏ‡Ú‡ ÏÌÓ„Ó„Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Â„ÛÎËÛÂÏË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë Ë ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÎ. Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÔÓ‚Ë¯ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ Ë ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ë
ÔÂˆËÁÌË Ï‡¯ËÌË - ÔÓ-¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÏÌÓ„Ó
‚ËÒÓÍË ÒÚ‡ÚË˜ÌË Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÌÓ‚Ë ÏÓ‰ÂÎË ÂÎ. ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ˆÂÌË Ò˙˘Ó Ò˙Á‰‡‚‡Ú Â‡ÎÌ‡
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÌÓ‚Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò Úˇı.

1407 София, п.к. 74, бул. „Черни връх“ 43
тел.: (+359 2) 862 14 06; 862 30 96; 868 70 65; 862 24 06
факс: (+359 2) 962 52 63
e-mail: office@elinvent.com

www.electroinvent.com
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

‡·ÂÎË ÒÂ‰ÌÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
Видове съвременни силови кабели СрН

œ

Ë ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÂÌÓÒÌË Ë
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÏÂÊË Á‡ —Õ,
ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Î‡„‡ Ì‡ ÛÚËÌÌË
ÔÓÂÍÚË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË
Ò ÓÒÚ‡ÂÎË ÚËÔÓ‚Â ËÁÓÎ‡ˆËË Ò‡ÏÓ
Á‡‡‰Ë ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡. ¬ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ‚ÒÂÍË ÌÓ‚ ÔÓÂÍÚ Ë Ó·ÓÒÌÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Í‡·ÂÎË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡
Á‡‚Ó‰‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌËˇ ËÁ·Ó Ë
Ì‡˜ËÌ Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ.
¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇÚ ‚ÒË˜ÍË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ë ÔË
Ì‡Ô‡‚‡ Ì‡ ÏÛÙË Ë Í‡·ÂÎÌË „Î‡‚Ë Ò
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡
ÚÓ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰·ÂÂ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ Ò
ˆÂÎ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ËÏ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Á‡
‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ ÂÁÂ‚ Á‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË. ÕÂ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËˇ ‚ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎ Ò ÏÓ‰ÂÌË ÚËÔÓ‚Â
ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÒÂ ‚˙Á‚˙˘‡Ú ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ Ò Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ
ÔË ÚÓ‚‡ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡.
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Кабели силови с пропита
хартиена изолация
“‡ÍË‚‡ Í‡·ÂÎË ‚ÒÂ Ó˘Â ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú. —ÎÛÊ‡Ú Á‡ ÔÂÌÓÒ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ ÔÓÏÂÌÎË‚Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ: 1 kV, 6 kV, 10 kV, 20 kV Ë
35 kV. “ÓÁË ‚Ë‰ Í‡·ÂÎË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ‡ÈÓÌË Ò
ıÎ‡‰ÂÌ, ÛÏÂÂÌ Ë ÚÓÔË˜ÂÒÍË ÍÎËÏ‡Ú. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ÁÂÏÂÌ ËÁÍÓÔ ËÎË ‚
ÔÓ‰ÁÂÏÌË Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË, ‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë Ì‡ ÓÚÍËÚÓ
Ì‡ Î‡‚ËˆË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë Í‡·ÂÎÌË ÎËÌËË, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ,
‰˙Î„‡ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÂËÁÚË˜‡˘‡Ú‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÔË‚‡ÌÂ, Í‡·ÂÎËÚÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú ÔÓ‰ ÔÓ-„ÓÎˇÏ
Ì‡ÍÎÓÌ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡.
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÚË- Ë ˜ÂÚËËÊËÎÌËÚÂ Í‡·ÂÎË Ò
ÔÓÔËÚ‡ ı‡ÚËÂÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰Ó 10 kV ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚
ÚÓ‚‡, ˜Â Á‡‡‰Ë ÒÂÍÚÓÌ‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ÊËÎ‡Ú‡, Í‡·ÂÎ˙Ú ËÏ‡ ÔÓÏ‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Í‡·ÂÎ
Ò˙Ò Ò˙˘ÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ò Í˙„ÎË ÊËÎ‡
Ë ÔÓÎËÏÂÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ. “Ó‚‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÍÓÌÓÏËÒ‚‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÔË ÏÓÌÚ‡Ê
Ë ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

Кабели силови с изолация
от "зашит" полиетилен
за напрежение 10 kV
ƒ˙Î„Ë „Ó‰ËÌË ‚ Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡
Í‡·ÂÎËÚÂ Á‡ —Õ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ú‡-

ÍË‚‡ Ò ÔÓÔËÚ‡ ı‡ÚËÂÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ
(œ’»). “Ó‚‡ ÒÂ Â Ò‚˙Á‚‡ÎÓ Ò Ù‡ÍÚ‡,
˜Â ı‡ÚËˇÚ‡ ÒÂ Â ˇ‚ˇ‚‡Î‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‚Ë‰ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Á‡ ‰‡‰ÂÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. — ‚ÂÏÂÚÓ Ò‡
Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÏÂÌ‡ ÍÓÏÔÓÁËˆËˇ, ÍÓËÚÓ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡
Á‡ÏÂÌˇÚ œ’». œÓ‰Ó·ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ‡ Â
Ú.Ì‡. Á‡¯ËÚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ («œ≈).
‡·ÂÎËÚÂ Ò ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÓÚ «œ≈ Ò‡
ÔËÁ‚‡ÌË ‰‡ Á‡ÏÂÌˇÚ ÏÓ‡ÎÌÓ ÓÒÚ‡ÂÎËÚÂ Í‡·ÂÎË Ò œ’ ËÁÓÎ‡ˆËˇ. ¬
Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÚÓ ÏÌÓ„Ó ‰˙Ê‡‚Ë
Ì‡Ô˙ÎÌÓ Ò‡ ÔÂÏËÌ‡ÎË Í˙Ï ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Í‡·ÂÎË. Õ‡ÔËÏÂ ‚ —¿Ÿ Ë ‡Ì‡‰‡ ÚÂÁË Í‡·ÂÎË
Á‡ÂÏ‡Ú 85% ÓÚ Ô‡Á‡‡, ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ
Ë ƒ‡ÌËˇ - 95%, ‚ flÔÓÌËˇ, ‘‡ÌˆËˇ,
‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ Ë ÿ‚ÂˆËˇ - 100%. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË –ÛÒËˇ Ò˙˘Ó ÒÂ ÓËÂÌÚË‡ Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÎÓ‚Ë Í‡·ÂÎË ÓÚ
Á‡¯ËÚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ.
ÿËÓÍÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÒÂ
Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ÓÚ:
l ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÔË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
l Õ‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ Í‡·ÂÎÌË
ÎËÌËË;
l ÕËÒÍË ‰ËÂÎÂÍÚË˜ÌË Á‡„Û·Ë (ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‰ËÂÎÂÍÚË˜ÌËÚÂ
Á‡„Û·Ë Â 0,001 ‚ÏÂÒÚÓ 0,008);
l œÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÚÓÍÓÔÂÌÓÒÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ÔÓ‡‰Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊËÎ‡Ú‡ - ÔË ÔÓ‰˙ÎÊË-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Типични примери на силови кабели СрН
Пример на силов кабел е NA2XS/F/2Y с изолация от ЗПЕ, екраниран,
водонепроницаем, едножилен (алуминиев проводник) и ПВХ обвивка. Като
структура кабелът е:
l Многожичен алуминиев проводник според DIN VDE 0295;
l Изолация на жилото – студено вулканизиран полиетилен;
l Електрическа защита – екран от медна лента;
l Сепаратор – водозащитна лента;
l Външната обвивка е от ПВХ изолация.
Високата надеждност на кабела се обезпечава от комбинираната
изолация. Той се полага в закрити помещения, в кабелни канали, във
въздуха, под земята в промишлени и комутационни системи на подстанции. Единственото ограничение е при полагането му в земята,
външната ПВХ обвивка да не бъде повредена под въздействието на
големи механически натоварвания. Технически характеристики на кабела са: съответствие с DIN VDE 0276; работен температурен диапазон от -5 до + 90 °С; номинални напрежения 6/10 kV, 12/20 kV и 18/30
kV; минимален радиус на огъване до 15 х Ф на кабела.
Друг пример на силов кабел СРН е N2XSY с изолация от ЗПЕ, екраниран, едножилен (меден проводник) и ПВХ обвивка. Като структура кабелът е:
l Многожичен меден проводник според HD 383;
l Изолация на жилото – студено вулканизиран полиетилен;
l Външното проводниково покритие е здраво заварено при екструдирането;
l Лента от проводящ материал;
l Електрическа защита – екран от медна лента;
l Вътрешно покритие или изолационна лента;
l Външна обвивка от ПВХ изолация;
Кабелът се използва за полагане в закрити помещения, в кабелни
канали, във въздуха, под земята в промишлени и комутационни системи на подстанции. Подходящ е за полагане при сложни условия на инсталация. С цел изключване на смущения е снабден с проводим слой от
концентрично навит меден проводник, гарантиращ ниска степен на
смущения и токови утечки. Техническата му спецификация обхваща
съответствие с DIN VDE 0276 и IEC 60502; температура при инсталиране до -5° С; номинални напрежения 6/10 kV, 12/20 kV и 18/30 kV;
температура на проводника при КС – 250° С (време на КС не повече от
5 s); минимален радиус на огъване до 15х диаметъра на кабела; дебелина
на ПВХ обвивката – 2,5 mm; дебелина на изолацията на жилото – 6/10
kV – 3,4 mm; 12/20 kV – 5,5 mm; 18/30 kV – 8,0 mm.
ÚÂÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ 90∞ — ‚ÏÂÒÚÓ 70∞ —;
ÔË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ - 130∞ — ‚ÏÂÒÚÓ
90∞ —.
l œÓ-‚ËÒÓÍ ÚÓÍ Ì‡ ÚÂÏË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÔË Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ 250 ‚ÏÂÒÚÓ 200∞ —;
l ¬ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚Â‰Ë;
l ÕËÒÍ‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÔË ÔÓÎ‡„‡ÌÂ ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÂÌ
ÔÓ‰„Â‚ (-20∞ — ‚ÏÂÒÚÓ 0∞ —);
l ÕËÒÍ‡ ıË„ÓÒÍÓÔË˜ÌÓÒÚ;
l œÓ-Ï‡ÎÍÓ ÚÂ„ÎÓ Ë ÔÓ-Ï‡Î˙Í ‡‰ËÛÒ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ ËÏ;
l œÓ-ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ˜ËÒÚË ÔË ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ (·ÂÁ ÓÎÓ‚Ó,
Ï‡ÒÎÓ Ë ·ËÚÛÏ).
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œË Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË Ò ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÓÚ
«œ≈, ÔËÓËÚÂÚÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔË
ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ËÏ‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ Ó·ÂÏ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË; ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎË Ë ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓÚÓ ËÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó.
¬ ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ Ô‡Á‡ÌÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÁË Í‡·ÂÎË, Ì‡ÔËÏÂ ‚ –ÛÒËˇ
Ë ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ŒÕƒ, ÒÂËÓÁÌÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏ‡Î‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡ÍÛÔÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÎËÌËË, Ú.
Â. ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÌÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË —Õ, ÌÓ Ë Ì‡
‰Û„Ë ËÁ‰ÂÎËˇ ÓÚ «œ≈. “‡ÁË

‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‚˙Á‚˙˘‡ÂÏÓÒÚ
Ì‡ Í‡ÔËÚ‡ÎËÚÂ, ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú
ÌÂ„‡ÚË‚ÌËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÓÚ ÔÂÒÚÓˇ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚
ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡.

Съществуват два
основни метода за
"зашиване" на
полиетилена
"«‡¯Ë‚‡ÌÂ" Ì‡ œ≈ ‚ ÒÛı‡ ÒÂ‰‡
(ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÓÚÂÌ ÔÂÍËÒ). «‡¯Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ œ≈ ÔÓ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ Â Ì‡ÏÂËÎÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ‚
Ò‚ÂÚ‡ ÒÂ ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡Ú ÒÚÓÚËˆË
ÎËÌËË Á‡ „‡ÁÓ‚‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË —Õ Ë
¬Õ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ÚÂÁË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡
Ô˙ÎÌËˇ ÒË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ. —ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÎËÌËË Á‡
„‡ÁÓ‚‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡
ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡.
–‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ ËÁËÒÍ‚‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó (ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ) Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò „ÓÎˇÏ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡, Ò ÛÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‚
Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ë ‚ Í‡ˇ Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡.
≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡
Â‰Ì‡ ÎËÌËˇ Á‡ „‡ÁÓ‚‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ
Ò‡ ‚ËÒÓÍË Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Á‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁË‡˘ËÚÂ Ú˙·Ë
‰Ó 300 - 400∞ — Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡
ÔÓÚÂ·ˇ‚‡ÌËˇ ÚÂ˜ÂÌ ‡ÁÓÚ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÎËÌËˇ Á‡ „‡ÁÓ‚‡ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‰Û„Ë ËÁ‰ÂÎËˇ, ÓÒ‚ÂÌ Í‡·ÂÎË
—Õ Ë ¬Õ, Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡. Õ‡ÔËÏÂ
Ì‡ ÎËÌËˇÚ‡ Â ÒÎÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚Ë ËÁÓÎ‡ˆËˇ ‚˙ıÛ ÊËÎ‡ Ò˙Ò ÒÂÍÚÓÌ‡ ÙÓÏ‡ Á‡ ÒËÎÓ‚Ë Í‡·ÂÎË ÕÕ, ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁÓÎË‡ÌË ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ò Í˙„ÎË ÊËÎ‡ Â ÌÂÂÌÚ‡·ËÎÌÓ.
“ÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÒËÎ‡ÌÓÎÌÓ "Á‡¯Ë‚‡ÌÂ" Ì‡ œ≈. “‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË —Õ
ËÏ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ „‡ÁÓ‚‡ ‚ÛÎÍ‡ÌË-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Á‡ˆËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡
ÒËÎ‡ÌÓÎÌÓ "Á‡¯Ë‚‡ÌÂ" Ì‡ œ≈ Â ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ‡ Á‡ Í‡·ÂÎË ÕÕ. œÓ-ÒÎ‡·ËˇÚ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎË
—Õ ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, Ë Ò
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ È ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ˇ˘ËÚÂ ÍÓÏÔÓÁËˆËË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ,
ÌˇÏ‡ Ë Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË Ì‡Û˜ÌÓ-ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍË ‡Á‡·ÓÚÍË, Í‡Ò‡Â˘Ë
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒËÎ‡ÌÓÎÌÓ "Á‡¯Ë‚‡˘Ë" ÒÂ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË,
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ë ÂÒÛÒÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÎ‡ÌÓÎÌÓ "Á‡¯Ë‚‡˘" ÒÂ œ≈ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÔËÎ‡„‡ÌË Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Í‡·ÂÎË Á‡ —Õ.
¿Ì‡ÎËÁ˙Ú Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ "Á‡¯Ë‚‡ÌÂ" Ì‡ œ≈ ËÁÓÎ‡ˆËˇ, ÔËÎ‡„‡Ì‡ Í˙Ï Í‡·ÂÎËÚÂ —Õ, ˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË
Ì‡ Á‡‚Ó‰ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡
ËÁ·Ë‡Ú Â‰Ì‡Ú‡ ËÎË ‰Û„‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

Силови кабели с
поливинилхлоридна
(ПВХ) изолация

ÔÓ ÏÓÒÚÓ‚Â Ë ‚ ·ÂÚÓÌÌË ·ÎÓÍ˜ÂÚ‡;
l ¬ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌË Ë ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË

œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Ò‡ Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ
Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
Á‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ ÔÓÏÂÌÎË‚Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ: 0,66 kV, 1,0 kV Ë 6 kV. ‡·ÂÎËÚÂ
ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚
‡ÈÓÌË Ò ÛÏÂÂÌ, ÒÚÛ‰ÂÌ Ë ÚÓÔË˜ÂÒÍË ÍÎËÏ‡Ú. “Â Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌËÚÂ ÒË ‡·ÓÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔË ÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚˙ıÛ ÁÂÏˇÚ‡, ‚ ÂÍË Ë ÂÁÂ‡ ‰Ó 4300 Ï Ì‡‰
ÏÓÒÍÓÚÓ ‡‚ÌË˘Â. ‡·ÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú:
l ¬ ÁÂÏˇÚ‡ - ÔË ÔÓ˜‚Ë Ò ÌËÒÍ‡,
ÒÂ‰Ì‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ;
l ¬˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡;
l ¬ ÒÛıË ËÎË ‚Î‡ÊÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
(ÚÛÌÂÎË), Í‡Ì‡ÎË, Í‡·ÂÎÌË ÔÓÎÛÂÚ‡ÊË, ¯‡ıÚË, ÍÓÎÂÍÚÓË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Á‡ÎÂÚË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÒÂ‰‡ Ò˙Ò ÒÎ‡·‡, ÒÂ‰Ì‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ;
l Õ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Í‡·ÂÎÌË ÂÒÚ‡Í‡‰Ë,

ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ;
‡·ÂÎËÚÂ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
ÔÓÎ‡„‡ÌÂ ‚˙ıÛ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË, Ì‡ÍÎÓÌÂÌË Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡.
ÕÂ·ÓÌË‡ÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡ ÏÂÒÚ‡, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË. ‡·ÂÎËÚÂ ÌÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú „ÓÂÌÂÚÓ ÔÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ÒË.
»Á‡·ÓÚÂÌË ‚ ÚÓÔË˜ÂÒÍÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÚÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÎÂÒÂÌÌËÚÂ
„˙·Ë˜ÍË. ƒÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓÍÓÔÓ‚Ó‰ÌËÚÂ ÊËÎ‡ ‚ ‡‚‡ËÂÌ ÂÊËÏ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡
+80∞ — Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡ ‚ ‡‚‡ËÂÌ ÂÊËÏ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 8 ˜‡Ò‡ ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ, ÌÓ ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 1000 ˜‡Ò‡
ÓÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ËÏ ÒÓÍ (30
„Ó‰ËÌË). ƒÓ·ÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡
ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÂÌ ÔÓ‰·Ó Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.

- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН
- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели
- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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ÃÓÚÓÌË Á‡˘ËÚË
Част I. Специфики на релейните защити за електродвигатели

–

ÂÎÂÈÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ËÏ‡ Á‡ Á‡‰‡˜‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‰‡ ÓÚÍËÂ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡, ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎË ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ
Ë ‰‡ ËÁÍÎ˛˜Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. œÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ˆÂÎË ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡Ú ˜ÂÁ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ Ë ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÚÓÍ‡, Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‚ÂÏÂÚÓ. œË ÔÓ‚Â‰‡ ËÎË

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ËÁ‚˙Ì ÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ô‡‡ÏÂÚË,
Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚ‡, Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Â‡„Ë‡
ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡.
¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË, ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ˆËÙÓ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, ÔÓÒÚ˙ÔËÎ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ ÒÂ Â„ËÒÚË‡, Ó·‡·ÓÚ‚‡ Ë
ÙÛÌÍˆËËÚÂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ÓÚ Â‰ÌË Ë Ò˙˘Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. “ÂÏËÌ˙Ú
ìÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡î ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ, ‚˙ÔÂÍË
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˜Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ‚Â˜Â Ò‡ ‰Û„Ë.
‘ÛÌÍˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÚÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú, Ó·‡˜Â, ÌÂ Ò‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌËÎË.

Повреди и извън
нормални режими
ÕÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Â
ÚÓÁË, ÔË ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡
Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ú. Â. Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ ÔË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ Ò
ÌÓÏËÌ‡ÎÌË ËÎË ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡˘Ë ÒÂ ‚
‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ „‡ÌËˆË ÒÚÓÈÌÓÒ-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚË, ‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â ÌÂ
ÔÂ‚Ë¯‡‚‡Ú ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
Ó„‡ÚÓ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ (Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË)
‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÂÊËÏË, ÔË ÍÓËÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ë ÚÓÍ˙Ú
ÒÂ ÓÚÍÎÓÌˇÚ ÓÚ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ „‡ÌËˆË, ÌÓÏ‡ÎÌËˇÚ ÂÊËÏ ÒÂ Ì‡Û¯‡‚‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë Ò‡ Í˙ÒËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ (Í. Ò.).
œÓ‚Â‰ËÚÂ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Í. Ò. Ë
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ì‡Û¯ÂÌËˇ ‚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡Î‡„‡Ú
·˙ÁÓÚÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ.
ŒÒ‚ÂÌ ÔÓ‚Â‰Ë ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú Ë
ÂÊËÏË Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡
ËÁ‚˙Ì ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË Ô‡‡ÏÂÚË. ˙Ï Úˇı ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‚ÒË˜ÍË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ
ÌÓÏ‡ÎÌËˇ ÂÊËÏ ÔË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡Ì ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÂÊËÏ Â ÚÓÍÓ‚ÓÚÓ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
œË ÌÂ„Ó ÔÓÚË˜‡ ÚÓÍ ÔÓ-„ÓÎˇÏ
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ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ, ÍÓÈÚÓ ÔË˜ËÌˇ‚‡
ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë
ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡. ƒÛ„ ı‡‡ÍÚÂÂÌ ÌÂÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Â ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡. “ÓÁË ÂÊËÏ ÒÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚË„
Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ „ÂÌÂ‡ÚÓ ÌˇÍ˙‰Â ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. “ÂÚË
ı‡‡ÍÚÂÂÌ ÌÂÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Â
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ.
œÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÂ ÔË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
„ÓÎÂÏË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡. œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â ÓÔ‡ÒÌÓ Á‡
ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ.
œÓ‚Â‰ËÚÂ Ë ÌÂÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ ÂÊËÏË Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. ŒÚÍË‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Á‡ ˜‡ÒÚË ÓÚ ÒÂÍÛÌ‰‡Ú‡ Ë ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë
Ò‡ÏÓ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Í‡Í‚ËÚÓ Ò‡ ÂÎÂÈÌË-

ÚÂ Á‡˘ËÚË. ¬ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË Ò‡ÏÓ ÒË„Ì‡ÎËÁË‡Ú
Á‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÌÂÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
‡·ÓÚ‡.

Основни изисквания
към релейните
защити
˙Ï ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ÒÂ ÔÂ‰ˇ‚ˇ‚‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡:
l —ÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ;
l ◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ;
l ¡˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ;
l Õ‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
—ÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ËÎË ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË,
Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ‡ ËÁÔ‡‚ÌËÚÂ ‰‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ.
ƒÌÂÒ ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò „ÓÎˇÏ ·ÓÈ Ë
ÏÌÓ„Ó ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË ‚ ÒÎÓÊÌË ÒıÂÏË,
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÌÂ Â ÎÂÒÌÓ.
◊Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË Í˙Ï Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ ÔË
‡‚‡Ëˇ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÌÂ Ò‡·ÓÚ‚‡Ú ËÁÎË¯ÌÓ Â ËÎ˛ÒÚË‡Ì‡ Ì‡
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Фиг. 1.

ÙË„. 1. ‡ÚÓ ÔËÏÂ Â ‡Á„ÎÂ‰‡Ì‡
Á‡˘ËÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â‡„Ë‡ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ ÔÂÁ ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. Õ‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â, ÔË
ÍÓËÚÓ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
Ò‡·ÓÚ‚‡, Ò‡ ÚÓÍÓ‚ÂÚÂ ÔË ÌÂÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ, ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏË ÂÊËÏË.
“ÓÍ˙Ú, ÔË ÍÓÈÚÓ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ IÁ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ
ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÌÂÌÓÏ‡ÎÌË, ÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏË ÚÓÍÓ‚Â, ‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
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ÏÛ Í˙Ï Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ ÓÚ Úˇı ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÍÒ.
“ÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ
Â‰ËÌËˆ‡, Í‡ÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ Á‡‚ËÒË ÓÚ „Â¯ÍËÚÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚËÚÂ ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÚ‡Ú‡, ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‡ÏËÚÂ ÂÎÂÚ‡, ÌÂÚÓ˜ÌÓÒÚË ÔË ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Ë Ú. Ì.
«‡˘ËÚ‡Ú‡, Ó·‡˜Â, Úˇ·‚‡ ‰‡

Ò‡·ÓÚ‚‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÔË Í.Ò.,
‰ÓË Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÍÓ‚ÂÚÂ Ò‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌË. “‡ÁË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ ˜ÂÁ Ú. Ì‡. ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˜, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ Ì‡ Í.Ò. Ikcmin Ë
ÚÓÍ‡ Ì‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ IÁ. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Í˜ Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ„ÓÎˇÏ ÓÚ Â‰ËÌËˆ‡. ÓÂÙËˆËÂÌÚËÚÂ
Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ÍÓÌÍÂÚÌÓ Á‡
‚ÒÂÍË Á‡˘ËÚ‡‚‡Ì Ó·ÂÍÚ Ë ‚ÒÂÍË ‚Ë‰
Á‡˘ËÚ‡.
—ÔÓÂ‰ ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÒË, Á‡˘ËÚËÚÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ÏË„ÌÓ‚ÂÌË Ë Ò˙Ò Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ. —ÚÂÏÂÊ˙Ú Â
‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Í. Ò.
¡˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡ Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÔÂËÓ‰ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ - 0,02 s.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë Á‡˘ËÚË, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÛÏË¯ÎÂÌÓ Á‡·‡‚ˇÌÂ,
Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
«‡Í˙ÒÌÂÌËÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
Á‡˘ËÚËÚÂ ÔË ÔÓ‚Â‰Ë ‚ „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡Ú‡ Á‡ Úˇı ÁÓÌ‡ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÚÂ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡·ÓÚ‚‡Ú ËÁÎË¯ÌÓ ‚ ÂÊËÏËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ. Õ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
Ì‡ ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ÒÂ Ó·˙˘‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.
“ÂÏËÌ˙Ú "ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡" Â Ò
ÏÌÓ„Ó ¯ËÓÍ ÒÏËÒ˙Î. “ÂÁË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú
Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ï‡¯ËÌË (ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, „ÂÌÂ‡ÚÓË, ¯ËÌË Ë ¯ËÌÓÔÓ‚Ó‰Ë, ‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë Í‡·ÂÎË Ë ‰Û„Ë ‚‡ÊÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ). Œ·ÂÍÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Â‰Ó‚Â Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË, ‡ ËÏÂÌÌÓ Ú.
Ì‡. ÏÓÚÓÌË Á‡˘ËÚË. “Â Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ÓÚ ‡‚‡Ëˇ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ.

Повреди и извън
нормални режими на
електрически двигатели
«‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‡„Â„‡ÚË (ÔÓÏÔË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ÍÓÏÔÂÒÓË, ÏÂÎÌËˆË Ë
‰.) ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. Ã‡ÒÓ‚Ó
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ
ÓÚÓ. œÓ-ˇ‰ÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒËÌıÓÌÌËÚÂ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ÏÂÍË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò‡
ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚˙Ì¯ÌË Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ
·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ÔÓ‚Â‰Ë
ËÎË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ÓÚ ÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ ËÏ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë
Ò‡:
ÃÂÊ‰ÛÙ‡ÁÌË Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂ Ò‡ ‰‚ÛÙ‡ÁÌË, Í‡ÚÓ
Í˙ÒÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ
Ù‡ÁÌË Ì‡ÏÓÚÍË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
ÔÂÁ ÍÓÔÛÒ‡. œË „ÓÎˇÏ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ÚÓÍ˙Ú
Ì‡ Í. Ò. ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ.
¬ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë, ÔÓ‡‰Ë „ÓÎˇÏÓÚÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÓÚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Í.
Ò. ‰Ó Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, ÚÓÁË
ÚÓÍ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
Ï‡Î˙Í. ÃÂÊ‰ÛÙ‡ÁÌËÚÂ Í. Ò. ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ Ë
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ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ¯ËÌË,
Í˙Ï ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË ‰Û„Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ÔÓÎÛ˜‡‚‡˘Ë ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. œË ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ·˙ÁÓ ‰‡
ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‡Ú.
˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û Ì‡‚Ë‚ÍËÚÂ Ì‡ Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡
Ù‡Á‡. œË Úˇı ÚÓÍ˙Ú Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ ‚ Á‡ÒÂ„Ì‡Ú‡Ú‡
Ù‡Á‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ú‡ÁË ÔÓ‚Â‰‡ ÔÂ‡ÒÚ‚‡ ‚ ÏÂÊ‰ÛÙ‡ÁÌÓ Í. Ò.
≈‰ÌÓÙ‡ÁÌË ÁÂÏÌË ÍÓÔÛÒÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. “‡ÁË ÔÓ‚Â‰‡ Â ÓÔ‡ÒÌ‡ Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡ÁÂÏÂÌ Á‚ÂÁ‰ÂÌ ˆÂÌÚ˙. “‡Í‡‚‡ Â ÚËÙ‡ÁÌ‡Ú‡ ˜ÂÚËËÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÏÂÊ‡ 380/220 V. “ÓÍ˙Ú Ì‡
ÍÓÔÛÒÌÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Á‡ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ë ÓÚ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ ÓÚ ÏˇÒÚÓÚÓ
Ì‡ Í. Ò. ‰Ó Á‡ı‡Ì‚‡˘Ëˇ ËÁÚÓ˜ÌËÍ. «‚ÂÁ‰ÌËˇÚ ˆÂÌÚ˙
Ì‡ ÏÂÊËÚÂ 6 kV Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ËÁÓÎË‡Ì ËÎË Á‡ÁÂÏÂÌ
ÔÂÁ „‡ÒËÚÂÎÂÌ Â‡ÍÚÓ Ë Á‡ÚÓ‚‡ ÚÓÍ˙Ú Ì‡ ÍÓÔÛÒÌÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Â Ï‡Î˙Í. œËÂÚÓ Â ÔË ÚÓÍ Ì‡ ÁÂÏÌÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ 10 ¿, ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‰‡ Ò‡ Ò
‚„‡‰ÂÌ‡ Á‡˘ËÚ‡.
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÛÒÍ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‚ ÒÚ‡ÚÓÌËÚÂ ËÏ Ì‡ÏÓÚÍË ÔÓÚË˜‡ „ÓÎˇÏ ÚÓÍ (ÔÛÒÍÓ‚ ÚÓÍ
IÔ, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ÓÚ 4 ‰Ó 8 Ô˙ÚË ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ I‰‚ Ì). “ÓÁË ÚÓÍ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡ ‰Ó ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ
Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌË Ó·ÓÓÚË. œÛÒÍ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ‰Ó
ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚÍË ÒÂÍÛÌ‰Ë.
ƒÓÔÛÒÚËÏËˇÚ ÚÓÍ Ì‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â: IÔ ‰ÓÔ

= (1,6 ÷ 1,8).—Ô. I‰‚ Ì. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ô ËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÓÚ 4 ‰Ó 8.
–ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ, ËÁ‚˙Ì ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡:

Режим на претоварване
“ÓÁË ÂÊËÏ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ ÚÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ú. œË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÓÚË˜‡˘ËˇÚ ÚÓÍ ÔÂÁ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Â ÔÓ„ÓÎˇÏ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ËÏ ÚÓÍ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ
Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ ËÏ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡Ú Ì‡‰ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ „‡ÌËˆË. ŒÔËÒ‡ÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ ÔÓÚË˜‡ ·‡‚ÌÓ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ
‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ËÏ‡Ú ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Í‡ÚÍÓÚ‡ÈÌË ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡˘ËÚ‡Ú‡
ËÏ ÒÂ˘Û ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò˙Ò
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏÓ Á‡·‡‚ˇÌÂ, Í‡ÚÓ ‚ÂÏÂÚÓ È Á‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ú. Â. ‰Ó·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡˘ËÚË Ò˙Ò
Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓÍ‡ Á‡·‡‚ˇÌÂ. ƒÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ T‰ÓÔ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡:
T‰ÓÔ = ¿/(K2 - 1), s,
‚ ÍÓˇÚÓ = I‰‚/I‰‚ ÌÓÏ Â Í‡ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ ‚ ÒÚ‡ÚÓ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ I‰‚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ
ÏÛ ÚÓÍ I‰‚ ÌÓÏ; ¿ Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ, Á‡‚ËÒÂ˘ ÓÚ ÚËÔ‡ Ë
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. «‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò
„ÓÎˇÏ‡ Ï‡Ò‡ Ë „‡·‡ËÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ Á‡ÍËÚÓ ¿=250,
‰ÓÍ‡ÚÓ Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Á‡ ÓÚÍËÚ ÏÓÌÚ‡Ê ¿=150.

Режим на работа на две фази
’‡‡ÍÚÂÂÌ Â Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË
Ò ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË Ò˙Ò ÒÚÓÔˇÂÏË ‚ÎÓÊÍË ËÎË Ò‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË Í˙Ï ÎËÌËË, Á‡˘ËÚÂÌË Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË. –ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Â Ù‡ÁË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÚÓ‚‡, ˜Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂÚÓ ÒË, ÌÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡Ú
‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Ô˙ÎÌÓˆÂÌÌÓ ÓÎˇÚ‡ ÒË Í‡ÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. œÂÁ ‰‚ÂÚÂ Ù‡ÁÌË Ì‡ÏÓÚÍË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡, ÔÓÚË˜‡Ú ÚÓÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡Ú Ò˙Ò 70 - 80% ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ.
¿ÍÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ, ÔÂ‰Ë ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‰‚Â Ù‡ÁË, Â ·ËÎ
Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ ÔÓ‰ 0,6 - 0,65 ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÏÛ ÚÓ‚‡,
ÚÓÈ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‰‚Â
Ù‡ÁË, ·ÂÁ Í‡Í‚‡ÚÓ Ë ‰‡ Â ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ.

Работа при понижаване на
напрежението на захранващата
мрежа
“ÓÁË ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË Í. Ò. ‚ ÏÂÊ‡Ú‡
ËÎË ÔË ÔÛÒÍ Ì‡ ÏÓ˘ÌË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË. œÓÌËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌËˇ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Á‡‚ËÒË
ÓÚ Í‚‡‰‡Ú‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ U, ËÎË Ã‡‰
= . U2. œË Í. Ò., Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú Ó·ÓÓÚËÚÂ ÒË
- n (Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÒÂ ıÎ˙Á„‡ÌÂÚÓ s) ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ ÌÂ
ÒÂ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë ‡‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌËˇ Ã‡‰ Ë
Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËˇ ÃÒ (Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï)
ÏÓÏÂÌÚ, ËÎË Ã‡‰ = ÃÒ. ¿ÍÓ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ, ˜Â Ã‡‰ Ï‡ı = ÃÒ
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Фиг. 2. Влияние на захранващото напрежение върху двигателния момент и
хлъзгането на асинхронен двигател.

(ÚÓ˜Í‡ "‚" Ì‡ ÙË„. 2), ÚÓ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ì‡ „‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ Â ‰ÓÒÚË„Ì‡ÚÓ ÍËÚË˜ÌÓÚÓ
ıÎ˙Á„‡ÌÂ sÍ (ÙË„. 2).
œË ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ó ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ ÒË ‰Ó Ô˙ÎÌÓ ÒÔË‡ÌÂ. «‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË Ò˙Ò Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ (ÃÒ1 ÓÚ ÙË„. 2), „‡ÌË˜ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ U„, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ
Á‡Ô‡Á‚‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡, ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ËÁ‡Á‡:
Ã‡‰ Ï‡ı/Ã‡‰ Ì = UÌ2/U„2, Í‡ÚÓ ÒÂ
ÓÚ˜ÂÚÂ, ˜Â Ã‡‰ Ï‡ı/Ã‡‰ Ì ≈ 2. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ U„ = 0,7.U Ì .
≈ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ú ÏÂı‡ÌËÁÏË Ò˙Ò Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, Á‡‚ËÒÂ˘ ÓÚ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ (ÃÒ2 ÓÚ ÙË„.2),
Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË
ÔÓ-ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò‡ÏÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ. “ÓÁË ÔÓˆÂÒ Â ÔÓÚÂÊ˙Í ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËˇ ËÏ ÔÛÒÍ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‡Á‚˙Ú‡Ú Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ‚ÒË˜ÍË Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÛÒÔÂ¯ÂÌ Ò‡ÏÓÔÛÒÍ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛˇÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
l ƒ‚Ë„‡ÚÂÎÌËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ ‰‡ Â ÔÓ„ÓÎˇÏ ÓÚ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌËˇ;
l «‡˘ËÚ‡Ú‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ ÓÚ
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ÔÛÒÍÓ‚Ëˇ ÚÓÍ Ë ‰‡ ÌÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ò‡ÏÓÔÛÒÍ.
fl‚ÎÂÌËÂÚÓ Ò‡ÏÓÔÛÒÍ Â ‰Ó·Â ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÓ. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ˆÂÌÚ‡ÎË Ò‡ÏÓÔÛÒÍ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÔË
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 0,55.UÌ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ
Ì‡ 30 - 35 s. “ÂÁË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÔË ËÁ·Ó‡ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÚÓÌËÚÂ Á‡˘ËÚË.

Специфики на
извъннормалните
режими при синхронните
електродвигатели
œÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡.
œÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚ Ù‡ÁËÚÂ
Ó·‡˜Â ÌÂ Ò‡ÏÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÚÓÍ‡ Ì‡
ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Ù‡ÁË, ÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÚÓ‚‡,
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ ‰‡ ÓÚÔ‡‰ÌÂ ÓÚ ÒËÌıÓÌËÁ˙Ï.
—ËÌıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÌÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ÒË ÔË ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ, ÌÓ
‚˙Úˇ˘ËˇÚ ËÏ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡,
‡ ÚÓ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ ÓÚ ÒËÌıÓÌËÁ˙Ï Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ‚ ‡ÒËÌıÓÌÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. “˙È Í‡ÚÓ ‚ ÚÓÁË ÂÊËÏ ÔÂÁ
Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔÓÚË˜‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÚÓÍÓ‚Â, ÚÓÈ ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

ŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ
Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡
Част I. Нормативни изисквания и избор на осветители Ех изпълнение

Œ

Ò‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ
Á‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚˙‚ ‚˙Ì¯ÌË Ë
‚˙ÚÂ¯ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ËÏ‡
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â, Ô‡Ë, ‡ÂÓÁÓÎË Ë
Ô‡ıÓ‚Â. “‡ÍË‚‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ËÏ‡ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ú‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ıËÏËˇ Ë ÌÂÙÚÓıËÏËˇÚ‡, „‡ÁÓ‚‡Ú‡ Ë
Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ,
ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡, Û‰Ó‰Ó·Ë‚‡ Ë ‚˙„ÎÂ‰Ó·Ë‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ¿ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ‚ ÚÂÁË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌÂÌ‡ ÔË ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
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ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ËÎË ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ËÒÍ‡,
ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÂÌ ‡Áˇ‰, Î˙˜ÂÌËÂ
Ë ‰. — ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÂÍÒÔÎÓÁËË Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡
‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ÔË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÂÌ
ËÒÍ ÓÚ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡,
ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡Á‚‡Ú ËÌÒÚÛÍˆËËÚÂ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
Ë ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰·Ë‡Ú
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ. »Á·Ó˙Ú ËÏ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡ÁË Ò Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Ë ÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÁÓÌË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ë
‚˙Ì¯ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÂ
˘Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú.
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Нормативни изисквания
към осветлението,
предназначено за
експлоатация в
потенциално експлозивна
атмосфера
’‡ÏÓÌËÁË‡ÌÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚
ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÓÚ Õ‡Â‰·‡Ú‡, ‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9/
≈— (ATEX). “ˇ Â ‚ÎˇÁÎ‡ ‚ ÒËÎ‡ ÓÚ
2003 „. Ë Â ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ˜ÂÁ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ («“»œ). «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡ÏÍ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÒÂ ÙÓÏË‡
Ë ÓÚ ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË
Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â Á‡˘ËÚÌË ËÁ-
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Ô˙ÎÌÂÌËˇ ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ ¡ƒ— EN
60079, Ò Ó·˘ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ¡ƒ— EN
60079-0. ’‡ÏÓÌËÁË‡ÌÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡
‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ÔË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÂÌ
ËÒÍ ÓÚ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Â
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÓÚ ƒËÂÍÚË‚‡ 1999/
92 ≈— (¿“≈’ 137).
ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9 ≈— (ATEX) Â
‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Í‡ÚÓ ìÕ‡Â‰·‡ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë
ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ Á‡˘ËÚ‡,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚
ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡î. ¬ ÌÂˇ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. —˙„Î‡ÒÌÓ ‡ÁÔÓÂ‰·ËÚÂ Ì‡ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡, ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Úˇ·‚‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ Õ‡Â‰·‡Ú‡,
‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9/≈—.
ƒËÂÍÚË‚‡ 1999/92 ≈— (¿“≈’
137), ÓÚÌ‡Òˇ˘‡ ÒÂ ‰Ó ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ
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ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Â ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Í‡ÚÓ Õ‡Â‰·‡ 11 ÓÚ 2004 „. ¬ÒË˜ÍË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡
‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÍËˇÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
Õ‡Â‰·‡Ú‡, ‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ ƒËÂÍÚË‚‡
94/9/≈—, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â Á‡˘ËÚÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ ÓÚ ÒÂËˇÚ‡ ¡ƒ— EN 60079.
«‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ‰Ó ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ÓÔ‡ÒÌËÚÂ
ÁÓÌË, ÚÂ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ¿“≈’ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
ÔÓ ÔÓˆÂ‰Û‡ ì»ÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡
ÚËÔ‡î Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ (ÒÂÚËÙËÍ‡Ú,
Ó‰Ó·ÂÌËÂ Ì‡ —”
Ë ‰.) ÓÚ
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘‡ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÍÓÌÚÓÎË‡˘‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ ÔË‰ÛÊÂÌË ÓÚ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ, ËÁ‰‡‰ÂÌ‡
ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, Ë ÔÓ‰Ó·Ì‡
ËÌÒÚÛÍˆËˇ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.

Класификация на
взривоопасните зони
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÌÓÏ‡ÚË‚Ë, Í˙Ï ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
ÁÓÌËÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ‚˙Ì¯ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‚ ÍÓËÚÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. ¿ÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Â
ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ËÎË ‡‚ÌÓ Ì‡ 5% ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌËˇ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Á‡
ÓÔ‡ÒÌ‡ ÁÓÌ‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ˆÂÎËˇÚ Ó·ÂÏ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ¿ÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Â
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ 5% ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌËˇ Ó·ÂÏ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÓÔ‡ÒÌ‡ Â ÁÓÌ‡Ú‡
‚ „‡ÌËˆËÚÂ ‰Ó 5 m ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ
Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ
ËÏ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ‰‡ ÓÚ‰ÂÎË „ÓËÏË
„‡ÁÓ‚Â, Ô‡Ë ËÎË ‡ÂÓÁÓÎË. œÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
ËÁ‚˙Ì ÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÁÓÌË Â Ò ÌÓÏ‡ÎÌ‡
ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. Î‡ÒËÙËˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÓÌËÚÂ Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÓ ‚ ¡ƒ— EN 60079-10, ‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡
Ì‡ ÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÁÓÌË Ò ÌË‚‡Ú‡ Ì‡ Á‡-
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
˘ËÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Â ‰‡‰ÂÌ‡ ‚
¡ƒ— EN 1127-1.

Избор на осветители за
потенциално експлозивна
атмосфера
«‡ Ô‡‚ËÎÌËˇ ÔÓ‰·Ó Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ
ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Ò˙˘ËÚÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Ô˙ÎÌ‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË - Ï‡ÍËÓ‚Í‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Õ‡Â‰·‡Ú‡, ‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡
ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9/≈—, Ë ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡
Ï‡ÍËÓ‚Í‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡, ‰ÓÍ‡Á‚‡˘‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Ò˙Ò Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡, ‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9/≈—, ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë
ÒËÏ‚ÓÎ‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ —≈. ˙Ï
ÌÂ„Ó ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÌÓÏÂ Ì‡ ÌÓÚËÙËˆË‡ÌËˇ
Ó„‡Ì, ËÁ‚˙¯ËÎ ÓˆÂÌÍ‡Ú‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË
Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ‚ Á‡‚ËÒË-
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ÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÒË ÒÂ
‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË.
¬ Ô˙‚‡Ú‡ (I „ÛÔ‡) ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
ÔÓ‰ÁÂÏÌË ‚˙„ÎË˘ÌË Û‰ÌËˆË Ë Ì‡‰ÁÂÏÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. —˙˘ËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ÒÂ‰‡ ÓÚ „‡Á
ÏÂÚ‡Ì Ë ‚˙„ÎË˘ÂÌ Ô‡ı. ŒÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ÓÚ Ú‡ÁË
„ÛÔ‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ‰‚Â Í‡ÚÂ„ÓËË.
¬ Ô˙‚‡Ú‡ (Ã2) Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡, ‡ ‚˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡
Í‡ÚÂ„ÓËˇ (Ã1) - ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ÔË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓ ÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÒÂ
Ò‡ÏÓËÁÍÎ˛˜‚‡Ú.
¬˙‚ ‚ÚÓ‡Ú‡ „ÛÔ‡ (II „ÛÔ‡) ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚˙‚
‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË ÏÂÒÚ‡, ‡Á‰ÂÎÂÌË
‚ ÚË Í‡ÚÂ„ÓËË - 1G(„‡Á)/
1D(Ô‡ı), 2G(„‡Á)/2D(Ô‡ı) Ë
3G(„‡Á)/3D(Ô‡ı). ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ
ÓÚ Ô˙‚‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Á‡ ÁÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÔË˜ËÌÂÌ‡ ÓÚ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò „‡ÁÓ‚Â, Ô‡Ë,
‡ÂÓÁÓÎË ËÎË Ô‡ıÓ-‚˙Á‰Û¯ÌË ÒÏÂ-
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ÒË, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÎË Á‡
‰˙Î„Ë ÔÂËÓ‰Ë ÓÚ ‚ÂÏÂ (>100 ˜‡Ò‡
Ì‡ „Ó‰ËÌ‡). ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ÓÚ ‚ÚÓ‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Á‡
ÁÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ
ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ (ÏÂÊ‰Û
10 Ë 100 ˜‡Ò‡ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡). ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ÓÚ ÚÂÚ‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Á‡ ÁÓÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡
ÌˇÏ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÔÓˇ‚Ë, ËÎË
‡ÍÓ ÒÂ ÔÓˇ‚Ë, ÚÓ‚‡ ÒÚ‡‚‡ ˇ‰ÍÓ Ë
Ò‡ÏÓ Á‡ Ï‡ÎÍË ÔÂËÓ‰Ë ÓÚ ‚ÂÏÂ
(<10 ˜‡Ò‡ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡).
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡ ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ËÏ ‡·ÓÚÂÌ ËÌÚÂ‚‡Î (ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡), Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË Ò‡ÏÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇ˘‡Ú‡
ÒÂ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю, в който ще бъдат
разгледани видовете източници на светлина, предназначени за Ех осветители, примерни конструкции и технически решения за
осигуряване на защитата.
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»ÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Управлението на технологичните процеси е невъзможно без
коректно измерване на температурата

¬

настоящия брой продължаваме
темата за измерване на температура в индустриални условия, стартирана в брой 2/2010 на Инженеринг
ревю, с представяне на използваните методи и технически средства,
някои от които бяха разгледани в
първата част на материала.
В зависимост от материала на
термоелектродите и работния им
температурен обхват, термодвойките се разделят на няколко типа.
Всеки от тях се характеризира с
различна чувствителност на термоелектродвижещото напрежение
по отношение на температурата.
Според ANSI, термодвойките се класифицират в следните типове: E
(CrNi-CuNi), J (Fe-CuNi), K(CrNi-Ni), N
(NiCrSi-NiSiMg), R (PtRh13%-Pt), S
(PtRh10%-Pt), B (PtRh30%-Pt Rh6%) и C
(WRe5%-WRe26%). Съответно, по
ГОСТ термодвойките са следните
типове: ХК, ХА, ПП (13% Rh), ПП (10%
Rh), ППр (30%Rh-6%Rh) и ВР. Зависимостта на ЕДН от температурата и температурния обхват за различните типове термодвойки е нелинейна. Затова, за всеки тип термодвойка е разработена градуировъчна таблица или нелинейна функция,
по която се извършва линеаризация
и отчитане на температурата, в
зависимост от измерването. За
аналитична апроксимация на табличните данни, обикновено се използва полином от вида: Т = а0 + а1 V +
а2V 2 + …+ аnVn, където V е измереното напрежение в микроволти; Т е
температурата в °С; а0...аn са коефициенти на полинома, които са
индивидуални за всеки тип термодвойка. За стандартните термо-
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двойки тези коефициенти са строго установени.

Температурата на
свободните краища
следва да е постоянна
Градуировъчните таблици и коефициентите за полиномите се задават за температура на студения
край на термодвойките равна на 0
°С. По тази причина свободните краища на термодвойките трябва да
имат стойност 0 °С. В случай че
това не е възможно, се поддържа
друга, но постоянна стойност на
температурата, която трябва да се
компенсира. Ако свободните краища
се разположат в клемната кутия на
чувствителния елемент – там където свършват термоелектродите,
не е възможно да се осигури постоянната им температура. Тогава
възниква необходимост от удължаване на термоелектродите без да се
деформира термоелектродвижещото напрежение, за да се отведат
свободните краища до място, в което ще бъде удобно те да се термостатират или да се постави устройство за автоматична корекция. Тъй
като температурата на клемната
кутия на чувствителния елемент и
на околната среда е много по-ниска
от измерваната, то не е задължително удължаващите проводници да
бъдат изработени от материала на
термоелектродите.
Важно условие е удължаващи проводници да създават термоелектродвижещо напрежение, което е равно на характерното за термодвойката, към която са свързани, в температурния интервал от 0 до 200
°С. При свързване на удължаващите
проводници към термоелектродите,

Фиг. 1.

задължително трябва да се спазва
полярността. В противен случай ще
се появят паразитни термодвойки,
които ще доведат до грешки в показанието на измервателния уред. В
таблица 1 са показани грешки, наблюдавани при обратна полярност на
свързване или при свързване с друг
тип удължителни проводници.

Структурата на
термоелектрически
термометър
има вида, показан на фиг. 1. Основен
елемент от конструкцията на термометъра е термоелектрическият
измервателен преобразувател (ТИП),
т.нар. термодвойка. От нейните
метрологични качества се определят и качествата на термометъра.
Значително влияние върху точността на измерване оказва и коригиращият измервателен преобразувател
(КИП). Той има за задача да внесе необходимата корекция в резултата от
измерването, породена от ненулевата температура на студения край на
термодвойката. Полученото термоелектродвижещо напрежение, което
съответства на градуировъчната
характеристика на термодвойката,
постъпва на входа на измервателен
преобразувател (ИП).
В съвременните термоелектри-
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Таблица 1.

Фиг. 2.

чески термометри изходната величина на ИП е или преместване α(θх)
на показалец(стрелка) по градуирана
скала, или цифрово показание N(θх).
Входна величина на коригиращия измервателен преобразувател е температурата θ0 на студения край на
термодвойката, а изходна - напрежението, което съответства на градуировъчната характеристика
ЕАБ0(θ0 ). Обикновено коригиращият
измервателен преобразувател е
вграден в термоелектрическия термометър.

Съвременните
коригиращи
преобразуватели
използват различни термочувствителни елементи, включително: терморезистори, термистори, термодиоди и термотранзистори. Конструктивно се осигурява еднаква температура на термочувствителните
елементи и студените краища на
термодвойката във всеки момент
по време на измерването. Самите
термоелементи се включват в подходящи електрически схеми, които
позволяват на изхода на коригиращия
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преобразувател да се създаде необходимото напрежение. Обикновено
се използват мостови схеми в неравновесен режим. Принципна електрическа схема на коригиращ преобразувател може да се види на фиг. 2. Тя
представлява мостова схема, която
се захранва с постоянно напрежение.
Трите рамена на моста R1 , R2 и R3
се изработват от манганов проводник, който има много нисък температурен коефициент на съпротивление, а четвъртото R4 – от меден
проводник. При температура 0 °С
мостът се намира в равновесие. Ако
температурата на моста се отличава от 0 °С, между точките а и b
възниква потенциална разлика Uab,
като следва да е изпълнено условието: Uab = Е(θ0,0), mV.
Променливите резистори се използват както за коригиране на сигнала Uab , така и за преминаване от
един тип термодвойка към друг.
Коригиращият измервателен преобразувател е свързан последователно
към термоелектрическия преобразувател така, че поправката ЕАВ0(θ0 )
се сумира с термоелектродвижещото напрежение на термодвойката.

По такъв начин на изхода се получава сигнал, равен на Е(θ,0), който се
преобразува в преместване на стрелката или в цифрова стойност на
дисплея.

Резисторни термометри
Принципът на действие на терморезистора се основава на зависимостта на съпротивлението на метален проводник от температурата.
На базата на тази зависимост, проследявайки изменението на съпротивлението на терморезистора, се
отчита температурата на средата, в която той е поставен. Следователно, изходен параметър на устройството е електрическа величина,
която може да се измери с достатъчно висока точност (до 0.02°С), да
се предаде на голямо разстояние и
непосредствено да се използва в
системите за контрол и управление.
Функционалната връзка между съпротивлението и температурата е: RT
= R0 (1+a 1T +a 2 T2 +…+anT n). Тук RT е
съпротивлението при T 0C; R0 - съпротивлението при 0 °C ai са константи. Броят на членовете в разлагането зависи от използвания материал,

октомври 2010

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
температурния интервал и необходимата точност на измерване.
Тези термометри най-често се
изработват от платина, никел, мед,
желязо и полупроводници. За да се
представят характеристиките им
с висока точност в ограничен диапазон на температурата от 0 до 100
°C, са необходими две константи ai
за платина и три константи a i за
никел и мед. Сравниелно добра точност се получава при използване на
израза RT = R0(1+aT).
Важен параметър при терморезисторите е R0, т. е. стойността на
съпротивлението при 0 °C. Този параметър се включва и в обозначението на терморезисторите, а именно: 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100,
Pt500, Pt1000 и др.

Две групи точност на
терморезисторите
Според точността си, терморезисторите се разделят в две основни групи: А - 0.15+0.002|t|, °C и В 0.3+0.005|t|, °C. Предлагат се и терморезистори с по-висока точност,
но те се използват за лабораторни
нужди и за калибриране.
В първите години на съществуването си, резисторните термометри се изработвали с меден провод-
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Термоелементи от
платина

Фиг. 3.

ник. За да се постигне високо съпротивление, обаче, било необходимо да
се осигури много голяма дължина на
проводника. Затова, в съвременните
терморезистори най-широко приложение намират резисторните термометри от платина. При температура под 20 K се използва родий. Този
материал се характеризира с по-висока чувствителност по отношение
на температурата в сравнение с
платината. Все още намират приложение и елементи, изработени от
никел и негови сплави, което се дължи
на ниската им цена и достатъчно
високо съпротивление. На фиг. 3
може да се види крива на зависимостта на съпрoтивилението от температурата.
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Платината се използва и в жични,
и в слоести елементи. Елементи от
чиста платина се получават чрез
използване на бездеформационни намотки. Зависимостта на съпротивлението от температурата за платинов елемент в температурния
интервал [-183 °C, +630 °C] се определя посредством формулата на Календер - Ван Дюзен: R T = R0 + R0α[Tδ(0.01T-1)(0.01T) - β(0.01T -1)(0.01T)3],
където α, δ и β са константи (следва
да се има предвид, че β има различнa
стойност за температури над и под
0°C). Стойността на α определя изменението на съпротивлението на
елемента при 100 °C, β - изменението на характеристиката при температура под 0 °C, обикновенно при
T = -182.96 °C (точка на кипене на
кислорода). По константата δ се
съди за изменението на съпротивлението при температура над 100
°C. Типични стойности на константите са: α = 0.00392 °C-1, β = 0,T>0
°C или β = 0.11,Т<0 °C, δ = 1.49, R0 =
100 Ω.
Температурата се пресмята като
редуцирано съотношение и към нея
се прибавя малка температурна поправка ∆T. Като правило тя не над-
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a

б

Фиг. 4.

вишава 0.05 °C. Константата б зависи от чистотата на платината,
използвана в елемента, и нараства с
повишаването й. Съпротивлението
на елементите на резисторния термометър се изменя приблизително в
диапазона от 10 до над 25 000 Ω.
Платината се използва в работен
температурен диапазон от -267.78
°C ...+1010 °C; медта в диапазона от
-195.56 °C ... +260 °C; никелът - от 195.560 °C ... +426.67 °C.
Конструкцията на терморезистор е показана на фиг. 4. За да се
осигури добра защита и възможност
за бърза смяна, измервателният елемент в уредите за промишлено приложение се поставя в измервателна
вложка. Тя се разполага в защитна
гилза . Измервателната вложка се
фиксира с винтове в клемната кутия
на терморезистора. Измервателният резистор се свързва посредством
изводи 10, изолирани с керамични
пръстени към клемен цокъл. Закрепването към обекта се реализира посредством щуцера.

Разлики от медните и
платинените
терморезистори
За разлика от тях, медните терморезистори имат чувстителен елемент от изолиран меден проводник
с диаметър 0.1 mm, навит на няколко слоя върху цилиндрично - метално
или пластмасово тяло. Намотките
са свързани помежду си и към тялото посредством лаково покритие.
Към двата края на проводника се
запояват медни изводни проводници
с диаметър 0.75 - 1 mm. Чувствителният елемент е поставен в защитна гилза.
Чувствителният елемент на платинените терморезистори включва
две или четири платинени спирали,
разположени в каналите на керамично тяло (фиг. 5). Каналите между тях
се запълват с керамичен прах, който
служи за изолация и осигурява устойчивост на вибрации в процеса на
експлоатация. Към краищата на спиралите се запояват изводни проводници, изработени от сребро или платина. Чувствителният елемент се
херметизира със специална глазура.
Друг метод, използван за изработване на платинови терморезистори,
е прахово отлагане на тънък слой
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

платина върху порцеланова подложка. Тази технология позволява да се
изработят чувствителни елементи
с изключително малки размери и с
минимален разход на платина. По
този начин платината запазва свойствата си, сред които устойчивост
към високи температури, термостабилност и практически линейна температурна зависимост от съпротивлението.

Схеми на свързване с
измервателните
устройства
При измерване на температура с
терморезистор, чувствителният
елемент се свързва към измервателния уред чрез съединителни проводници. Следователно, включеното към
измервателния уред съпротивление
е по-голямо от съпротивлението на
чувствителния елемент. Затова
съпротивлението на съединителните проводници трябва да бъде коригирано.
В зависимост от диапазона на
измерване и изискванията за точност, терморезисторите се
свързват към измервателните устройства по дву-, три- или четирипроводна схема на свързване. За тази
цел се използват измервателни вложки с две, три и четири вътрешни
линии. Ако съпротивленията на
вътрешните линии са пренебрежимо
малки, е възможно използването на
измервателна вложка с две вътрешни линии в три- и четирипроводни
схеми на свързване.

Специфики на схемите на
свързване
При двупроводната схема на
свързване, съпротивлението на терморезистора и съпротивленията на
съединителните проводници се
включват последователно в един от
клоновете на мостова измервателна схема (фиг.6а). Уредите, предназначени за работа по двупроводна

схема, трябва да бъдат градуирани
със съпротивление на линиите, имащо постоянна стойност. За тази цел
се измерва съпротивлението на линиите, като към него се добавя допълнително съпротивление с цел осигуряване на тази постоянна стойност.
С цел намаляне на грешката, внасяна от съединителните проводници, се използва трипроводна схема на
свързване (фиг. 6б). При тази схема
съединителните проводници се
свързват към измервателния клон,
сравнителния клон и източника на
захранване. При симетричните измервателни схеми, в които съпротивленията на измервателния и
сравнителния клон са еднакви, промяната в стойността на съпротивлението на съединителните проводници не оказва влияние върху точността на измерване.
Четирипроводната схема на
свързване на чувствителния елемент се използва в приложения, към
които са поставени изисквания за
висока точност.
При измерване на стойността на
съпротивлението на терморезистора трябва да се отчита влиянието,
което оказва протичащият през
него ток. Съгласно със закона на
Джаул-Ленц, се отделя топлина, която нагрява чувствителния елемент
до температура, по-висока от измерваната и съответно, променя съпротивлението му. Ако уредът работи
в промишлени условия, измервателният ток се пресмята така, че грешката от самонагряване да не бъде поголяма от 0.1% от стойността R0.

Полупроводниковите
резистори, познати като
термистори
Термисторът представлява термочувствителен резистор, изработен от полупроводников материал
(агромерирана смес от сулфиди, селениди, никелов окис, манган, желязо,
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Фиг. 7.

кобалт, мед, магнезий, титан, уран
и други метали). Тази смес се оформя
във вид на малки топчета (мъниста),
дискове, сърцевини (обикновено херметизирани със стъкло или епоксидна смола) и шайби.
Повечето термистори се характеризират с относително високо
съпротивление и висок отрицателен
температурен коефициент на съпротивление, т. е. съпротивлението им
намалява с увеличаване на температурата. Високата стойност на коефициента на съпротивление позволява използването на термистори за
регистриране на малки температурни изменения, които не могат да
бъдат наблюдавани с помощта на
резисторен датчик за температура
или с термодвойка. С цел постигане
на по-висока чувствителност, се
губи от линейността на характеристиката. Затова при термисторите зависимостта на съпротивлението от температурата е силно нелинейна.
Предлагат се и термистори с
положителен температурен коефициент на съпротивление, изработени от смес на бариев титанат и
стронций. Тези термистори често
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се наричат термисторен превключвател за специфични зависимости
на съпротивлението от температурата. Характерно за тях е, че при
увеличаване на температурата,
съпротивлението остава практически постоянно, докато не се достигне до температурата на превключване (т. нар. точка на Кюри).
След нея всяко допълнително повишение води до увеличаване на съпротивлението. Температурата на
превключвателя може да се изменя
от -20 до +125 °C. Термисторите с
положителен коефициент на съпротивление намират приложение найчесто като термостатиращо реле
за контрол и регулиране на температурата в пещи.

Измервателни преобразуватели, индикатори и
регистратори за
температура
С развитието на микропроцесорните технологии в измервателната
техника, аналоговите измервателни прибори все повече отстъпват
място на цифровите уреди. Цифровите преобразуватели, индикатори,
контролери и регистратори имат
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подобни входни измервателни преобразуватели. Различават се по изходния си сигнал, който би могъл да
бъде токов, цифров, индикация, команда към изпълнителен механизъм
или регистрация на измерваната
температура.
На фиг. 7 е показана принципна
схема на микропроцесорен преобразувател за температура. Към входа
му е възможно включването на термосъпротивления по дву-, три- и четирипроводна схема, термодвойки
от различен тип, потенциометри,
двойка терморезистори или двойка
термодвойки за измерване на температурна разлика. Входната величина от датчика (съпротивление
или електродвижещо напрежение) се
преобразува в аналогово-цифров преобразувател и постъпва в микропроцесор. Следва галванично разделяне
и последваща обработка. Изходният
токов сигнал, който е пропорционален на измерваната температура,
се получава в цифрово-аналоговия
преобразувател и може да се използва за индикация и управление. Чрез
програмно осигуряване се конфигурира типът на входа, схемата на
свързване, вътрешната или външната компенсация на студения край (за
термодвойки), градуировката на
чувствителния елемент, обхватът
на измерване.
Грешката на преобразувателите
е от порядъка на 0.2÷0.3 °С за термосъпротивления и 0.5÷1 °С за термодвойки. Грешката от въздействието на околната среда е 0.01% от
обхвата на измерване. Предлагат се
преобразуватели, поддържащи цифрови сигнали по различни индустриални мрежови стандарти.
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Част II. Методи за предварителна обработка на водата
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предишен брой на сп. Инженеринг ревю стартирахме темата за
проблема с корозията в отоплителните инсталации. Бяха представени
част от методите за предварителна обработка на водата като превантивна мярка за защита на отоплителната инсталацията от негативното въздействие на съдържащите се в нея вещества като деаериране на водата в деаератори. Разгледани бяха и част от процесите за
химична обработка на водата –
сулфатиране и фосфатиране. Към
химичната обработка на водата се
причислява и третирането й с инхибитори.

Третиране на водата с
анодни и катодни
инхибитори
Известно е, че инхибиторът (от
лат. Inhibeo – задържам, спирам) е
вещество, което потиска даден химичен процес. Инхибиторите, използвани за предпазване на металите
от корозия, са химически съединения,
които в неголеми количества водят
до забавяне на процеса на корозия на
металите, поставени в агресивни
среди. Тяхното защитно действие е
обусловено от изменение на състоянието на металната повърхност,
дължащо се на адсорбция или образуване на трудно разтворими съединения с йоните на метала. Резултатът
е образуването на повърхностен

ПОЛИМАТ ООД

тънък слой, който е със съществено
по-малка дебелина от използваните
защитни покрития.
Добавката на инхибитори във
водата предотвратява корозионните процеси върху металните
повърхнини, независимо от съдържанието на кислород. В зависимост от
начина на образуване на защитния
предпазен слой, инхибиторите се
определят като катодни или анодни.
Анодните инхибитори могат да забавят анодното разтваряне и да
предизвикат пасивност на метала.
Също така е добре да се има предвид, че те са с по-лоши експлоатационни качества. Недостатъчната
концентрация на инхибитор във водата не само не осигурява защита

KLINGER Quantum
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остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
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на метала, но дори може да доведе до активизиране на
корозията. Това усложнява използването им и налага
постоянен контрол на концентрацията им.
Използването на катодни инхибитори води до намаляване на скоростта на катодните процеси. За да бъде
ефективно действието на инхибиторите, е необходимо
да има контакт между тях и метала. Само тогава защитният слой върху металната повърхност би бил стабилен. Поради тази причина се препоръчва преди системата да се подложи на обработка с инхибитори предварително да се почисти от отлагания.
Ако отоплителната система включва тръби, изработени от различни метали, следва да се използват продукти, съдържащи комплекс от инхибитори, за да се
осигури защитата на всяка метална повърхност. Също
така е добре да се има предвид, че някои от използваните инхибитори за вода, например, съдържащи хром и цинк,
са токсично и екологично опасни.
Сред използваните методи за предпазване на металните елементи в отоплителните инсталации е и

електрохимичната обработка
Характерно за нея е, че в специален съд се предизвиква катодна реакция на кислорода с активирана метална
плоча. Тя е от цинк или стомана с покритие от легиращи материали.
Недостатък на метода на електрохимична обработка е фактът, че големи зони от инсталацията се оставят на действието на корозията, преди да бъде отделен кислородът.

Твърдост на водата в отоплителните
системи
Важен показател за приложимостта на водата за
захранване на отоплителни инсталации е нейната
твърдост. Тя се определя от общата концентрация на
калциевите и магнезиевите йони във водата. Означава
се с Н. В зависимост от анионния състав на водата,
твърдостта е карбонатна и некарбонатна. Сумата от
двете дава общата твърдост.
Нивото на твърдост на водата в природата би могло да варира в широки граници. Калциевите и магнезиевите компоненти са относително неразтворими във
водата и са склонни към утаяване. Това води до образуване на накип и утайки, поради което директното използване на такава вода не е препоръчително.

Негативни последици от образуване на
накип
Накипът, по-широко познат като котлен камък, представлява твърда плътна маса с ρ = 2,5 g/cm3, която се
образува при кристализацията на едно или няколко малко
разтворими съединения. В зависимост от това дали
кристализацията протича при по-ниска или по-висока
температура от кипенето на водата, се различават
нискотемпературно и високотемпературно накипообразуване.
Образуването на накип при загряване на водата е в
пряка зависимост от нейната твърдост. В основата на
процеса е получаване на СаСО3 при нарушаване на СО2
равновесие. Протичащата реакция се описва като:
Са(НСО3) → СаСО3 + СО2 + Н2 О.
Накипът се отлага по повърхностите на котлите,
топлообменниците и тръбите, което води до негативни последици. Образуването на накип в котела, напри-
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мер, води до намаляване на неговата
топлинна мощност. Според специалисти, дори 1 mm накип може да
доведе до увеличаване енергопотреблението с повече от 10%. Също така,
накипът води и до увеличаване на
повърхностната температура до
50% над изчислителната стойност.
Резултатът е корозия, намаляване на
ефективността на котела и преразход на гориво. Отлагането на накип
зависи и от повърхностната температура, като с нейното повишаване
интензитетът на отлагане нараства.

Предотвратяване
образуването
на накип
За предотвратяване образуването на накип се предприемат различни мерки. Като един от най-сигурните начини за предотвратяване образуването на накип се приема омекотяването на водата. Целта на
този процес е предварително да се
отделят калциевите и магнезиевите
йони от водата. Обикновено процесът протича в отделни съдове,
които са запълнени с йонообменни
материали – йонити (с минерален и
органичен произход). В съдовете се
редуват обратими процеси в стехиометрични количества:
l омекотяване с отделяне на Са и
Mg;
l обезсоляване с отделяне на катионите и анионите;
l декарбонизация с отделяне на
НСО3.
Използван метод за омекотяване
на водата е и добавяне на реагенти,
които свързват йоните, наречени
накипообразуватели в лесно разтворими комплекси. Практикува се и
обработване на подхранващата вода
в магнитно, ултразвуково или високочестотно електрическо поле, които изменят условията на кристализация и йоните се отделят като
утайка.

Методи за отстраняване
на накипа
В приложения, в които не се практикува предварителна обработка
на водата, с цел ограничаване на накипообразуването, се предприема
периодично отстраняване на образувалия се накип. Освен механичното отстраняване, което е приложимо предимно за лесно демонтируеми детайли, се използва и химическо очистване с реагенти. То се практикува за отделяне на накипа от
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детайли, при които механичното
отстраняване е трудно приложимо.
Процесът на химично отстраняване, при който накипът се разтваря,
следва да бъде внимателно проследяван, тъй като е възможно този процес да предизвика корозия на металите. В технологията за химично
очистване се включват и предварително промиване с вода с цел отстраняване на утайки и примеси,
алкално изваряване (NaOH, Na2CO3) за
обезмасляване и основно очистване
с киселини - солна и лимонена, или
реагенти с ниско рН като трилон,
например.

Решаване на проблема
с утайките
Допълнително негативно последствие от корозията върху металните повърхности е образуването на
утайки (шлам). Съществуването на
утайки в системата за централно
топлоснабдяване предизвиква редица нежелани ефекти. В зависимост
от проведената химическа очистка,
утайката може да съдържа различни
по големина кристали, които циркулират или се утаяват в системата.
Циркулиращите в системата частици могат да доведат до повишено
износване и поява на неравномерност в работата на помпите.
Възможно е да окажат влияние и
върху пластините на топлообменниците. Утаяваните частици се натрупват в ниската част на тръбите, помпите и топлообменниците,
което, освен че влошава експлоатационните характеристики на съоръженията, води до т.нар. повърхностна корозия, появяваща се под слоя
утайка.
Предприемането на мерки за отделяне на образувалия се шлам подобрява експлоатационните условия и
намалява скоростта на корозия. Предотвратява се отлагането на шлама по повърхността на топлообменниците, помпите и измервателните
уреди.
За да се осигури циркулиране на
вода без шлам в отоплителната
инсталация, се препоръчва механично и магнитно филтриране на топлоносителя.

Пълно и частично
филтриране на водата
Водата може да бъде подложена
на пълно или частично филтриране.
При пълното филтриране, 100% от
водата преминава през филтъра.
Използва се във вторични циркулаци-

онни кръгове за предпазване на термостатичните вентили, помпите,
регулиращите вентили, топлообменниците и радиаторите. Необходимо
е да се осигурят условия за нормално
топлоснабдяване при замърсяване на
филтъра.
При частичното филтриране,
през филтъра преминава само от 5
до 15% от общото количество вода.
Прилагането му е свързано с намаляване на експлоатационните разходи.
Сред използваните филтри за
механично пречистване в големите
топлоснабдителни системи са
ръкавни филтри, които задържат
частици с размери от порядъка на 5
– 10 µm. Те са с малък разход на енергия, тъй като само несъществено
количество от водата преодолява
съпротивлението на филтъра. Почистването на ръкавните филтри е
лесно и не се налага изключване на
циркулационните помпи.

Дебелината на слоя накип
- критерий за
обработката
Изискванията, на които трябва да
отговаря водата в топлоснобдителните системи, работещи с температура на топлоносителя в границите от 35 до 80 оС, се свеждат предимно до нейното предварително
омекотяване и деаериране или
напълно деминерализиране и деаериране.
Като критерий, определящ необходимата обработка на водата за
отоплителните инсталации, се използва допустимата дебелина s (mm)
на слоя накип. Обикновено се приема,
че отлагането е равномерно по цялата нагревна повърхност, при което за определяне на допустимата
дебелина s на накипа се използва изразът s = 1,6Vинс/Qта , mm. В него с е
концентрацията на Са(НСО3) 2 във
водата (mol/m3), Vин - водният обем
на инсталацията (m3), Qта - топлинната мощност на котела или топлообменния апарат (kW). Условието е
дебелината да бъде s = 0,05 mm, като
се предполага десетократна неравномерност на слоя. Следователно, за
максималния обем на загряваната
вода V max, без да се повиши недопустимо дебелината на накипа, се получава Vmax = Vин + Vдоп = 0,0313Q та/c
(m3 ), където Vдоп е обемът на водата, с която се допълва инсталацията през експлоатационния период
(m3). За измерване на този обем обикновено се използва самостоятелен
водомер.
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Видове, конструкция, използвани материали, ефективност,
изисквания към системата

отлите са стационарни съоръжения, използвани за
добив на топлина в отоплителни, вентилационни и климатични системи. В ролята на топлоносител обикновено се използва вода или пара. Благодарение на непрекъснатото усъвършенстване на конструкцията им, ефективността и екологичността на отоплителните котли достига и дори надхвърля 90%. На българския пазар се
предлага голямо разнообразие от промишлени котли с
различни характеристики. Обект на разглеждане в настоящата статия са котлите с два и три хода на димните газове, които се използват в промишлеността за
подготовка на пара или топла вода.

тещи с газ или течно гориво. Котлите на твърдо гориво не намират толкова широко приложение. Двуходовите и триходовите котли се предлагат с различни мощности, подходящи както за бита, така и за промишлеността.
В зависимост от топлопроизводителността си,
отоплителните котли се разделят в три категории:

Класификация
на отоплителните котли
Класификацията на котлите се осъществява на базата на различни признаци. Разделянето им на двуходови и
триходови котли се базира на траекторията на пламъка и движението на димните газове в котела. Двуходовите и триходовите котли са сред най-масово предлаганите и използваните в практиката. Сред причините за
това е високият им коефициент на полезно действие.
Следва да се отбележи, че някои производители предлагат и четириходови котли, но те все още не са широко
разпространени на пазара.
Характерно за конструкцията на двуходовите и триходовте котли е наличието на горивна камера. Те разполагат и с отделни димни канали или тръби, през които
преминават горещите димни газове. Загряваната вода
се намира от външната страна на горивната камера. В
зависимост от конструктивното си изпълнение, котлите могат да бъдат с хоризонтално или вертикално изпълнение.
Двуходовите и триходовите котли работят с
твърдо, течно или газообразно гориво, както и с електрическа енергия. Според вида на използваното гориво се
определят някои специфични особености в конструкцията на котела. Най-често използвани са котлите, рабо-
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затът се връща по два
долни надлъжни колектора.
Основното предимство на
тези котли са лесните им
монтаж и демонтаж. Чугунените котли могат да се
доставят сглобени или да
се сглобяват на място, в
зависимост от спецификите и размерите на котелното помещение. Също
така, при необходимост
Фиг. 1. Принципна схема на двуходов пламъчнотмощността на котела би
ръбен котел с инверсия на пламъка в горивната
камера.
могла лесно да се увеличи
чрез добавяне на допълнималки отоплителни котли - до 60 kW,
телни секции. Важно е да се познасредни отоплителни котли – до 600 ват и недостатъците на чугунениkW, и големи отоплителни котли – те котли. При твърде бързо разганад 600 kW. Двуходовите и трихо- ряне, както и при студен пуск, чугудовите котли се предлагат и в три- неният котел би могъл да се пукне.
те диапазона, като използваните в
Секционните котли работят с вииндустриални приложения могат да сок КПД, но чугунените секции на
достигнат много високи мощности,
този тип котли не гарантират
от порядъка и дори над 30 - 40 MW.
безопасна работа при високи наляОсновни материали, използвани
гания на парата. Използването на
за изработване на топлоразмерни- специални сплави, устойчиви на
те повърхности на двуходовите и топлинни разширения и изменения,
триходовите котли, са чугунът и увеличава дълготрайността им. За
стоманата. Обикновено чугунените да се намалят топлинните загуби,
котли се използват при по-ниски котлите се изолират. Коефицимощности, докато използването на ентът им на полезно действие обикстоманените е препоръчително при новено е около 90%, като конкретпо-високи мощности.
ните стойности зависят от използваното гориво.

Котли, изработени
от чугун
Предимство на чугуна е устойчивостта на корозия и дългият живот
на материала. Негови недостатъци
в сравнение със стоманата са помалката устойчивост на удари и
механични повреди, дължащи се на
крехкостта му. Като недостатък на
чугунените котли се приемат и ?поголемите им габарити в сравнение
със стоманените при една и съща
мощност.
Както вече бе споменато, използването на определен материал за
изработване на котела определя някои специфични особености в конструкцията му, например техническото изпълнение на отделните ходове. При чугунените котли отделните ходове се реализират чрез специални секции. Отделните чугунени
секции са със сложна конфигурация и
голямо външно оребряване. Посредством секциите се формират горивна камера, скара, ходове на димните газове и водно пространство. В
големи котли от този тип парата
от всяка секция постъпва в надлъжен горен колектор, а конден-
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Котли, изработени
от стомана
Стоманените котли, използвани в
промишлеността, обикновено са с
цилиндричен корпус, по дължината на
който са разположени пламъчната
тръба и димогарните тръби, които
образуват нагревната повърхност
на котела и съответно втория и
третия им ход. Димогарните тръби
могат да бъдат разположени симетрично около горивната камери или
над нея. Широко разпространени са
стоманените котли с елипсовидна
форма, благодарение на която се
постига по-малка ширина на котела.
Това подпомага неговото транспортиране и монтаж в котелното помещение. В този случай димогарните тръби обикновено се разполагат
над горивната камера, което спомага за намаляване на образуването на
конденз.
За изработване на съвременните
модели дву- и триходови котли често се използват специални легирани
стомани, отличаващи се с висока
корозионна устойчивост. Това допринася за удължаване на експлоата-

ционния живот на котлите. По-голямата пластичност на стоманата в
сравнение с чугуна осигурява по-добри възможности за оптимизиране и
усложняване на конструкцията на
котела. По този начин се постига
постигането на по-ефективен топлообмен.

Видове котли
според обръщателната
камера
В конструктивно отношение двуходовите и триходовите котли могат се класифицират и в зависимост
от вида на задната обръщателна
камера. На базата на този критерий
се предлагат два вида конструкции.
Едната обхваща пламъчнотръбен
котел с т. нар. суха конструкция, при
който обръщателната камера, използвана за насочване на димните газове от пламъчната тръба към димогарните тръби, е външна. С тази
конструкция се осигурява лесен
достъп до всички вътрешни зони на
котела, включващи тръби, горелка,
пещ и др. Това предопределя лесната
поддръжка и по-ниските им експлоатационни разходи.
Втората конструкция е с вътрешна водноохлаждаема обръщателна
камера. С тази конструкция се постигат по-ниски експлоатационни
разходи, независимо от по-трудното
поддържане и почистване на котела.
Също така, пламъчнотръбните котли с такава конструкция са по-склонни към отлагането на утайки във
вътрешната им част.

Дву- и триходови
котли за производство
на пара
Двуходовите и триходовите котли намират най-широко индустриално приложение за производството на
пара с ниско и високо налягане. Затова и са познати като парни котли.
Принципно, парният котел е съд под
налягане, в който водата се нагрява,
превръщайки се в пара. Характерни
за парните котли са високата производителност, икономичността и
малките загуби на топлина.
Гамата от дву- и триходови парни котли включва модели, покриващи
широк мощностен диапазон, производителност и работно налягане. Сред
масово предлаганите модели дву- и
триходови котли са тези с работно
налягане до около 12 или 15 bar. Произвеждат се и модели с максимално
допустимо налягане 22 bar. Произво-
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дителността на пара при различните модели обикновено варира в диапазона от 120 kg/h до 20 000 kg/h,
но може да достигне и много по-високи стойности - от порядъка на
55 000 kg/h.

Двуходови и триходови
котли за производство
на топла вода
Двуходовите и триходовите
котли се приемат като много подходящи и за подготовка на топла
вода. Голяма част от използваните
двуходови и триходови котли са нискотемпературни и произвеждат
топла вода с температура, не повисока от 115 °С. Допустимото
работно налягане при тази температура на водата обикновено не
превишава 0,6 МРа. Подобни котли
са подходящи основно за работа в
закрити системи за топлоснабдяване. Предпочитани са за използване
в големи отоплителни и вентилационни системи, за горещо водоснабдяване на промишлени, административни, комунално-битови и други
обекти, както и за осигуряване на
топлинна енергия за технологичното оборудване в дадено производ-
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ство. Предлагат се и котли, произвеждащи топла вода с по-висока
температура.
За поддържане ефективността на
работа на водогрейните котли следва да се има предвид необходимостта от контрол на температурата
на връщащата се в котела вода.
Препоръчително е тя да е с температура над 50 - 55 °С.
Сред препоръките за оптимална
поддръжка на котлите е всекидневно измерване на нивото на водата в
системата. При констатиране на
понижение на нивото, котелът се
допълва, като условието е това да
не се прави, докато системата е
гореща. Ако в системата има течове, те трябва да бъдат отстранени
незабавно.
Някои модели водогрейни котли
биха могли да се използват и през
топлите месеци за производство на
гореща вода. Ако котелът не се използва дълго време, например през
летните месеци, се препоръчва той
да бъде включван 1 - 2 пъти в месеца
за по 5 минути. По този начин се
избягват възможни проблеми с циркулационните помпи, причинени от
твърдостта на водата.

октомври 2010

За необходимостта от
използване на
разширителен съд
За да се компенсират температурните разширения на водата във водогрейните котли и инсталациите
към тях, се монтира разширителен
съд. Между него и котела не трябва
да има спирателни и регулиращи органи. Подходящо е използването както
на отворени, така и на затворени
разширителени съдове. В инсталации,
в които се предвижда отворен разширителен съд, е добре височината
на хидростатичната колона да бъде
поне 3 m над капака на котела. Капацитетът й следва да позволява увеличаване на обема на водата в инсталацията. Някои специалисти препоръчват използването на тесни съдове
поради по-малката повърхност, която
влиза в контакт с въздуха, т. е. подобни съдове се характеризират и с
по-малко изпарение.
Използването на затворен разширителен съд изисква изчисляване на
капацитета на съда в зависимост
от общия обем на водата в инсталацията, максималното работно налягане на инсталацията, максималното
работно налягане на разширителния
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Фиг. 2. Принципна схема на секционен чугунен котел: а) с турбулизатори; б) без турбулизатори.

съд. Предимство на затворените
разширителни съдове е възможността за предотвратяване на натрупване на прах и варовик. Причината е,
че те запазват постоянно ниво на
водата в системата, чрез което
отпада необходимостта от добавянето на прясна вода.

Триходовите котли са с
вентилаторни горелки
Характерна конструктивна специфика на триходовите котли е използването на вентилаторни горелки,
т. е. въздухът в тях се подава принудително. Предварително образуваната в горелката горивна смес от
въздух и гориво се нагнетява под
налягане, създавано от вентилатора
в горивната камера.
Сред недостатъците на котелния
агрегат, включващ триходов котел
и вентилаторна горелка, е шумът, с
който понякога е съпроводена работата му. Източник на шума е не
толкова вентилаторът на горелката, колкото факелът, който излиза
от нея под налягане. За решаване на
проблема с шума, някои производители включват в конструкцията на
котелния агрегат редица технически мерки, включително шумозаглушители. Шумозаглушителят обикновено се монтира в мястото на свързване на димохода с котела.
Основни параметри, на основата
на които се избира вентилаторна
горелка са: мощност на котела, аеродинамично съпротивление на горивната камера и габарити, с отчитане на размерите на вече изградено
котелно помещение.

КПД на дву- и
триходовите котли е над
90%
Както вече бе подчертано, коефи-
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циентът на полезно действие на
двуходовите и триходовите котли
обикновено е над 90%. Сред конструктивните им специфики, оказващи
влияние върху ефективността, са
пламъчната тръба и запазването на
турбулентността на димните газове. С цел постигане на по-високо КПД
производителите разработват различни технически решения, например
използване на вълнисти пламъчни
тръби. Чрез профилиране на пламъчната тръба се постига увеличаване
на нейната повърхност, облекчава се
поемането на термичните удължения и се подпомага запазването на
турбулентността на газовия поток.
Използването на гладки пламъчни
тръби се приема като не особено
добро техническо решение, поради
сравнително по-лошите им характеристики. Запазването на турбулентността на димните газове в димогарните тръби също се явява фактор, оказващ влияние върху тяхната
ефективност. За да се запази турбулентния режим, в димогарните
тръби се поставят завихрители
(турбулизатори), което спомага за
увеличаване интензивността на
топлообмена и за повишаване на
коефициента на полезно действие на
котела.
Друго често използвано техническо решение за постигане на по-висока ефективност е и възможността
за инверсия на пламъка в горивната
камера. Пламъкът, който горелката
произвежда в горивната камера, се
обръща по периферията й към предната част, откъдето димните газове навлизат в димогарните тръби.

значение за доброто функциониране
и безопасността на котела. Това налага използването на специални системи за тяхното регулиране и обработка. В много големи инсталации
използването на необработена вода
за отоплителната инсталация е недопустимо. Предварителна обработка е необходима и при повишена
твърдост на водата, както и при
чести вливания на нова вода в инсталацията В случай на необходимост от
частично или цялостно изпразване на
инсталацията, се препоръчва пълненето й след това с обработена вода.
Сред най-честите проблеми,
дължащи се на използваната питателна вода, са: натрупване на котлен камък и корозия на металните
повърхности на котела, която се
дължи на разлагането на желязото на
йони. В този процес е много важно
наличието на разтворени газове и
особено на кислород и карбонен анхидрид. Ако се използва омекотена
и/или деминерализирана вода, вероятността от натрупване на котлен
камък е почти нулева, но опасността от корозия остава.
Котлен камък обикновено се образува в места, в които температурата на стената е най-висока. Отлагането му възпрепятства топлообмена между димните газове и водата, което води до повишаване на
температурата и би могло да доведе до спуквания.
Сред мерките, които се предприемат за предотвратяване попадането на варовик и други вещества в
котела или от котела в канализацията, е поставяне на филтри на входа
и на изхода на системата.

Проблемът с корозията
Химичните характеристики на
водата в инсталацията и допълнително вливаната вода са от важно

Автоматизация на дву- и
тритръбните котли
Дву- и триходовите котли не пра-
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вят изключение по отношение на строгите изисквания
към използваните предпазни устройства, арматура и
контролни уреди. Необходимо е да се гарантира висока
експлоатационна надеждност чрез програмируема система за контрол и автоматично регулиране. Системата за управление, защита и контрол на работата на
автоматизираните котли трябва да осигурява възможност за автоматично поддържане на зададения топлинен режим, за регулиране на мощността в установени
граници, а също така и за автоматично изключване на
котела при аварийни ситуации или когато стойността на температурата или налягането на флуида в котела достигне максимални допустими работни стойности.
В съответствие с нормативните изисквания, минималният набор от средства за измерване, които е необходимо да бъдат монтирани на котела, включва манометър за измерване налягането на флуида вътре в
котела. Той следва да бъде с клас на точност до 1,6 и
горна граница на обхват в диапазона от 1,5 пъти до 2,5
пъти по-голям от максималното работно налягане. Системите се оборудват и с термометър за измерване
температурата на водата, с която се захранва котелът, като за водогрейните котли е необходим и
термометър за измерване температурата на водата,
излизаща от котела. Парните котли трябва да бъдат
оборудвани с нивопоказатели. Котлите на течно и газообразно гориво са оборудвани още с: манометър за
измерване налягането на горивото пред горелката на
котела, както и с термометър за измерване температурата на мазута пред горелката на котела. Необходимо е всички средства за измерване да бъдат защитени от висока температура, вибрации и други вредни
въздействия, както и да са достъпни и безопасни за
обслужване.

гато котелът работи през лятото. Максималната температура в котелното следва да не превишава 32 °С.
Освен от прегряване, котелното е добре да бъде защитено и от замръзване.

Изхвърляне на отпадъчните продукти
от горенето
Каналът за димните газове и свръзката с димоотводната тръба трябва да бъдат реализирани в съответствие с действащите законови норми. За целта се използват здрави тръби, устойчиви на висока температура, конденз, механични напрежения, които са с подходящ
размер. Неподходящи или не добре оразмерени димоотводни тръби и канали могат до доведат до: по-висок шум
при горенето, да създадат проблеми с конденза и да
повлияят отрицателно на горивния процес. Коминът
следва да е изолиран. Неизолираните тръби за отвеждане на димните газове са потенциален източник на опасности. Спойките трябва да бъдат направени от материали, устойчиви на температура от порядъка и по-висока от 250 °С. В участъка на свързване на котела с
димоотводната тръба се препоръчва предвиждането на
пунктове за измерване на температурата на димните
газове и за анализ на продуктите на горенето.
При наличие на хоризонтални части, те трябва да
бъдат свързани с наклон от поне 5%, а дължината им да
не надвишава 1/4 от общата дължина на комина. Възможни причини на проблемите с комина са: ниска шапка,
дебело тяло, влага, пукнатини, включване на друг котел
към същия комин, наличие на предмети, спиращи хода на
газа, прекалено дълга тръба и др.

Изисквания към котелното
помещение
Тъй като обикновено котлите не са предвидени за
работа на открито, се изисква обособяване на специално котелно помещение, отговарящо на съответните
технически и законови норми. Размерите на помещението трябва да бъдат съобразени с габаритните размери на самия котел, така че около котела да остава достатъчно пространство за безпроблемното му обслужване. Това включва осигуряване на възможност за безпроблемно отваряне на вратата на котела. Обикновено,
при монтиране на горелката върху вратата на котела,
условието е разстоянието да е равно поне на дължината на горелката.
Котелът се поставя върху равна хоризонтална
повърхност. Често се препоръчва той да бъде монтиран
върху бетонен фундамент, който не трябва да бъде
покрит с хлъзгави материали, като керамика например.
В случаите, в които се предвижда шумоизолация, е добре
тя да се направи преди фундамента.
С цел източване на котела се създават необходимите условия за връзка към канализацията. Добре е котелното помещение да разполага с естествена или принудителна вентилация. Добрата вентилация би осигурила
необходимия въздух за горене на горелката; като също
така предотвратява натрупването на прах и замърсявания, осигурява проветряване от газове и изпарения на
горивото. Също така добрата вентилация предотвратява прегряване на котелното помещение, особено ко-
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Регулиране с байпасиране, паралелна работа и завъртане
на лопатките на работното колело

¬

предишния брой (6/2010) на
сп. Инженеринг ревю стартирахме
темата за регулиране производителността на помпи. Бяха разгледани
два метода - регулиране на дебита
чрез изменение на честотата на
въртене и регулиране чрез използване на дроселираща арматура. В настоящия брой продължаваме темата
с други широко използвани в практиката методи.

Регулирането с
байпасиране
се осъществява чрез връщане на
част от течността от нагнетателния тръбопровод в смукателната част на системата през допълнителен тръбопровод, наречен байпасен – фиг. 1. Методът е съпроводен с хидравлични загуби в байпасиращата линия. При отваряне на байпасния шибър, хидравличните съпротивления в системата като цяло
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Фиг. 1.

намаляват, при което дебитът към
консуматора намалява, но дебитът
на помпата се увеличава. Затова регулирането с байпасиране не е подходящо за помпи с възходяща характеристика на мощността, каквито
са, например, центробежните помпи.
За помпите с намаляваща консуми-

рана мощност, например за осовите
помпи, методът е енергийно по-ефективен от дроселното регулиране.
Връщането на част от дебита би
могло да се осъществи и директно в
смукателния тръбопровод, но по
този начин се влошават условията
на засмукване. Причината е в повишената турбулентност и неравномерност на течението на входа на
помпата.
Фигура 2 илюстрира принципа на
регулирането с байпас. На фигурата
са показани поотделно характеристиките на системата и на байпасния тръбопровод за определено отваряне. При затворен байпасен
тръбопровод работната точка
съвпада с точка А от графиката, а
помпата подава към консуматора
дебит Q. Когато байпасната арматура е отворена до определено положение, общата характеристика на
системата (изобразена с прекъсната
линия) се получава чрез сумиране на
двете линии. За целта, при няколко
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ботна точка на действие е
точка В. Посредством построяване на права през т. В,
успоредно на оста Q, от пресечните й точки с линията на
системата и на байпасния
тръбопровод се отчитат
съответно дебитът към консуматора и този, връщан в
смукателната страна. Логично, дебитът към консуматора намалява, въпреки увеличения дебит на помпата. Загубената мощност при този
метод на регулиране се разсейва във вид на топлина. Резултатът е увеличение на
температурата на течността на входа на помпата.

Фиг. 2.

Работещи в паралел
помпи

Фиг. 3.

стойности на напора дебитите се
събират, а получените точки се
свързват. Следователно, новата ра-
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Инсталирането на две или
повече помпи, работещи в
паралел (фиг. 3), е доказан
енергийно ефективен метод,
особено в случаите, при които се изисква изменение на
дебита в широк интервал. Методът
се използва и в системи с голям статичен напор. Типични приложения на

октомври 2010

паралелното свързване са водоснабдителните и канализационните помпени станции, кондензатните помпи в топлоелектрическите централи и др. Помпите, които се предвижда да работят в паралел, трябва да
са внимателно подбрани и съгласувани като работни характеристики и помежду си, и със системата, в която се включват. Целта е да се гарантира, че те винаги ще работят
в препоръчителната част на Q-H
характеристиката.
Обикновено в паралел се включват
до четири помпи. Счита се, че поголям брой помпи не е целесъобразен.
При паралелна работа помпите преодоляват едно и също диференциално налягане, определяно от системата. По този начин лесно се получава
комбинираната характеристика при
едновременна паралелна работа на
няколко помпи. За целта, при постоянен напор се сумират дебитите на
отделните помпи. Пресечната точка на линията на системата с комбинираната характеристика определя общия дебит през системата.
Нека се построи права през точка,
която е успоредна на оста Q. От
пресечните й точки с характеристи-
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Фиг. 4.

ките на отделните помпи се определя дебитът, с който помпите работят. Фигура 4 илюстрира посоченото при система с две и три еднакви помпи. Точките А, В и С са съответно работните точки при паралелна работа на една, две или три
помпи.

Дебитът не нараства
пропорционално на броя
на включените помпи
Фиг. 4 визуализира и следната
много важна особеност, която не
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Фиг. 5.

винаги се знае и отчита. В системите с динамичен напор (хидравлични
загуби) дебитът не нараства пропорционално на броя на включените помпи, тъй като всяка помпа работи с
по-малък дебит в сравнение с характерния при самостоятелната й работа. Причината е във възходящия
характер на линията на системата.
От фигурата е видно, че при паралелна работа на три помпи, всяка от
тях подава дебит, който е значително по-малък от дебита при самостоятелна работа. Или казано по друг

начин, включването на три помпи в
паралел няма да утрои подавания
дебит. Описаното намаляване на
дебита на отделните помпи е толкова по-сериозно, колкото по-голяма
е динамичната компонента на напора. В подобни случаи, включването в
паралел на следваща помпа води до
все по-незначително увеличаване на
общия дебит. Затова броят на паралелно работещите помпи се ограничава до три, четири. При наличие
само на статичен напор, дебитът
ще се изменя правопропорционално
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на броя работещи помпи, тъй като
линията на системата ще е една
права, успоредна на оста Q.
Включването в паралел на помпи
с различни размери, т. е. с различни
характеристики, е напълно възможно и намира практическо приложение.
Препоръчително е, обаче, помпите да
имат близки стойности на напора
при дебит равен на нула. В противен
случай, в определени ситуации е
възможно възникване на проблеми в
работата на системата.
С включване на допълнителна помаломощна помпа, в съответствие
с показаното на фиг. 3, се получават
нови комбинации и нови междинни
работни точки. Част от тях са илюстрирани на фиг. 5.
При включване на помпи в паралел
трябва да се направи предварителен
анализ по описания начин, за да се
гарантира, че работната точка на
всяка от помпите ще остане в препоръчаната от производителя част
на работната й характеристика. От
фиг. 4 се вижда, че ако се изключат
една или две помпи, оставащата
работеща помпа(и) ще поддържа значително по-голям дебит, който може
да се окаже извън зоната на безкавитационна работа с произтичащите
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от това експлоатационни проблеми
- шум, вибрации, бързо износване и др.
Увеличаването на дебита при центробежните помпи е свързано с нарастване на консумираната мощност,
което води до опасност от претоварване на задвижващия двигател.

теми с плоска характеристика, т. е.
постоянни нива на течността и
малки хидравлични загуби. Съществуват различни механизми - механични
и хидравлични, за задвижване на лопатките в спряно положение.
Подобен на вече разгледания метод е регулиране посредством

Регулирането чрез
завъртане на лопатките
на работното колело

лопатъчен входящ
направляващ апарат

е ефективен метод, използван за
управление на осови и диагонални
помпи. При него промяната на положението на лопатките изменя работните характеристики на машината, а с това се променя и работната точка. На всяка ъглова позиция
съответстват индивидуални работни характеристики. На фиг. 6 е показана примерна линия на подобна система. Означени са и режимите с
максимален КПД (става въпрос за
малките отсечки върху характеристиките). Видно е, че при промяна на
работната точка, чрез завъртане на
лопатките (линията на системата
не се променя) КПД остава висок.
Освен това, напорът в оптимален
режим не се изменя сериозно, което
прави метода достатъчно ефективен за регулиране на дебита в сис-

(ВНА). Приложението на метода изисква конструктивно изменение на
помпата. Устройството се монтира на входа на работното колело,
най-често в осови и диагонални помпи. В неутрално положение то не
оказва никакво въздействие върху
течението. Ако посредством лопатките на входящия направляващ апарат течението пред работното колело се завърти по посока на въртенето му, напорът намалява. При
отклонение на течението в посока,
обратна на посоката на въртене на
работното колело, напорът расте.
По този начин се реализират различни работни характеристики и съответно различни работни точки.
Методът не е толкова ефективен, колкото вече описаното завъртане на лопатките на работното
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колело, тъй като максималният КПД забележимо намалява при различните положения на ВНА с отдалечaване от
неутралното положение.
Ефективно ограничаване на дебита при центробежни
помпи, макар и в немного широки граници, би могло да се
постигне посредством намаляване на външния диаметър
на работното колело. Реализира се чрез подрязване на
струг на периферията на работното колело. Очевидно
методът е еднократен и тъй като не включва регулиране в пълния смисъл, няма да бъде разгледан в статията.

Регулирането чрез включване/
изключване
изисква наличието на акумулиращ обем, т.е. приемен
(черпателен) резервоар, напорен резервоар или съд под
налягане. Този обем трябва да осигури непрекъснат поток при периодично действие на помпите. Ако помпата
е включена, тя работи (или поне би трябвало) в избран
неширок диапазон около оптималния й режим. Съответно, когато е изключена, помпата очевидно не консумира
енергия. Периодичното включване предизвиква допълнително натоварване на елементите на задвижващата система и увеличено загряване на двигателя. Честотата
на работните цикли за час трябва да се съгласува с изискванията и препоръките на производителя.
Системата би могла да се проектира и настрои така,
че помпените агрегати да работят преимуществено в
часовете на денонощието с най-ниска тарифа на електроенергията. За да се минимизират енергийните разходи, помпите следва да се изберат с възможно най-малкия
дебит, който позволява конкретното приложение. Например, работата с два пъти по-малък дебит, но два
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пъти по продължително време може да намали енергийните разходи с около една четвърт.

Регулиране на обемни помпи
Обемните помпи имат много стръмна (в някои случаи
почти вертикална) дебитно-напорна характеристика.
Също така, максималният напор (налягане) при тях може
да нараства неограничено. Това е причината дроселното регулиране при обемните помпи да е крайно неефективно и потенциално опасно, затова и никога не се използва.
В част от помпите са предвидени конструктивно
заложени начини за регулиране на дебита, които са специфични за различните видове машини. Те целят промяна на работния обем, представляващ обема течност за
един оборот на задвижващия вал. Такива са, например,
регулиране на дължината на хода при буталните помпи
или ексцентрицитета при пластинковите и т. н.
По принцип обемните помпи могат да работят в
паралел без проблеми. Съществува изискването смукателният и нагнетателният тръбопровод да бъдат коректно оразмерени, за да се избегнат проблеми с появата на кавитация на входа, свръхналягане в нагнетателния тръбопровод и обратно протичане през евентуално изключена помпа. В паралел могат да се включват едновременно различни като вид и размери помпи.
При буталните помпи се препоръчва синхронизиране на
ходовете, за да се минимизират пулсациите на налягането.
Регулирането чрез байпасиране е възможно, но се използва рядко поради енергийните загуби и износването
на регулиращата арматура в байпасната линия. В повечето случаи и при турбопомпите, и при обемните помпи, най-ефективно регулиране на дебита се осъществява чрез промяна на честотата на въртене. Този метод
ще бъде разгледан в следващата част от поредицата
материали, посветени на методите за регулиране на
помпи.
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ÕÓ‚‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡
·‡Á‡ Ì‡ —ËÎÍÓÚÂı ¡˙Î„‡Ëˇ
Съвременно технологично оборудване и енергоспестяващи системи
оптимизират производствения процес

Õ

аскоро Силкотех България, специализирана в преработката на двукомпонентен течен силикон и инженерни пластмаси, откри нова производствена база в индустриалната
част на гр. Перник. Сградата е изпълнена в съответствие с всички
изисквания за този тип производство и разполага със съвременно
технологично оборудване. Преработката на течния силикон се осъществява на принципа на леенето под
налягане. Прилага се както еднокомпонентна, така и двукомпонентна
техника - шприцване на пластмаса и
силикон, едновременно или последо-
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вателно. Произведените продукти са високо прецизни технически детайли с точност 0,01 mm,
които намират приложение в
медицинската и санитарна техника, електротехниката, автомобилостроенето, хранителновкусовата промишленост и др.
От началото на тази година
Силкотех България развива и самостоятелно производство на
необходимите инструменти. За
оборудване на инструменталната работилница компанията закупува нови високопрецизни машини с линеарно задвижвани мотори - за нишкова и обемна ерозия и 5-осев високоскоростен фрезцентър.

октомври 2010

Високоскоростният
фрезцентър HSC 55 Linear
е производство на немската компания Deckel Maho Gildemeister, чийто
представител за България е фирма
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Полимета С. „HSC 55 Linear е модерна машина от серията High speed
cutting и се характеризира с нов DMG
Design, DMG ERGOline Control, 19"
monitor, DMG LIGHTline. Петосевият
център позволява едновременно фрезоване с висока динамика и ниска
вибрация, благодарение на затворения портален дизайн на машината и
директното линейно задвижване.
Осите са директно задвижвани от
мотори с висок въртящ момент - без
механична редукция. Двустранно синхронизираното задвижване се осъществява по ос А с два мотора за максимална устойчивост“, коментира
Георги Белчев, управител на Полимета С.
„Машината е снабдена с мотор
шпиндел с 28 000 оборота в минута
в стандартната конфигурация и линейни двигатели с ускорение 2 g, 80
m/min бърз ход и директно мерене с
оптични линийки. Използването на
директно задвижване на линейните
и въртящи оси, двустранното задвижване и порталната конструкция
правят машината изключително устойчива при обработка и позволяват обработване на повърхности с
изключителна гладкост < Rа 0,2 микрона. Deckel Maho HSC 55 е много под-
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ходяща за производството на матрици и инструменти“, допълниха от
Полимета С.

работни помещения, складове и офиси. В конкретния случай за източник
на отопление се използва температурата на работното хидравлично
масло от шприцмашините на фирмата. За да работят шприцмашините,
маслото трябва да има работна
температура около 45 оС. В процеса
на работа тази температура се
покачва и се налага неговото охлаждане. Именно тук е мястото на нашата внедрена система. Вместо
маслото да се охлажда и водата за
неговото охлаждане да се изхвърля,
системата я „взема“ и минавайки
през няколко съоръжения (вече с температура около 35оС) служи за отопление на различни помещения. Начинът за отопление е различен – чрез
тръби (подово отопление за офисите) или чрез вентилаторни радиатори (за работните помещения или за
офисите)“, поясни Иван Христозов,
управител на Пластикс Бавария
България.

Системата се базира на
охладително устройство
ONI 122 kW

Оптимизация на
енергийните ресурси
С оглед намаляване на разходите
за енергия в новото производство на
Силкотех България е внедрена охлаждаща система, базирана на технология на немската фирма ONI и изпълнена от представители на немския
производител в сътрудничество с
официалния им представител у нас Пластикс Бавария България. „Принципът на работа на системата се
основава на използването на веднъж
вложена енергия и последващото й
оползотворяване за отопление на

Технологичното решение, предложено от Пластикс Бавария България,
включва използването на охладително устройство тип ONI 122 kW за
охлаждане на помещенията. Инсталирана е и система от топлинни
конвертори за преобразуване на
топлината от машините и използването й за отопление, и конвекторни въздушни устройства за отопление и охлаждане на помещенията.
Сред останалите компоненти са
резервоари за топла и студена вода
с необходимите устройства за циркулация; система от тръби, които
свързват шприцмашините и резервоарите; система от тръби за охлаждане на инструментите на
шприцмашините; тръби за подово
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отопление на офисите и други. Управлението на системата се осъществява централизирано и предлага
възможност за програмиране и контрол на всички процеси.
„Системата функционира на прост, но много ефективен принцип. Практически, ако се използва само за отопление, ефектът на икономии на енергия може да достигне до 95%. При достигането на тази ефективност,
вложените средства се връщат само за 18 – 24 месеца.
Системата може да бъде доразвита чрез монтаж на
охладител към нея. Така тя става универсална и изпълнява ролята на климатик – през зимата отоплява, а през
лятото – охлажда“, коментира г-н Христозов.
„Подобен тип система може да се внедри навсякъде,
където са налице топлообменни процеси – металургия,
енергетика, машиностроене, преработване на пластмаси и др. В областта на преработването на пластмаси
най-подходящо е наличието на хидравлични машини –
шприцмашини, преси. При наличието на по-голям брой
машини, има възможност техният собственик да предлага отопление на съседни фирми или сгради. Като правило,
срокът за възвръщане на инвестицията не надвишава две
години“, допълниха от Пластикс Бавария България.

Обемът на производство се увеличи
многократно
Подобрените условия на работа и новото технологично оборудване оптимизират дейността и повишават
обема на производството, твърдят от Силкотех България. „Планирането и получаването на всички разрешения за строеж отне една година. Построяването на сградата и включването й към електроснабдителната мрежа отне още една година. През това време работехме в
помещения под наем. Условията не бяха на необходимото ниво и това ни пречеше да се развиваме. Нашето
производство изисква високо ниво на чистота. Готовите детайли от силикон привличат прах и нечистотии.При текущ и краен контрол детайлите се гледат под
микроскоп. Когато планирахме новата сграда, имахме
предвид всички тези изисквания. Сега например, пречистваме въздуха, който вкарваме в халето и целогодишно поддържаме постоянна температура, тъй като това
е от голямо значение за прецизността“, заяви Удо Ланге,
управител на Силкотех България.
„Откакто сме в новата сграда, обемът на поръчки се
увеличи многократно. В началото на годината екипът
ни се състоеше от седем човека, а сега наброяваме тридесет“, допълниха от компанията.
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ROTOMAX 1.5 Ì‡ SUHNER ÃËÌË Ò Maxi-Power
ÕÓ‚a ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ SUHNER
Á‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
œÂÁ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰‚Â ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ
ÚÂÊÍ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ROTOVAR Ì‡
SUHNER, ÒË ÒÔÂ˜ÂÎË ËÏÂ Ì‡ Á‰‡‚‡,
ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡, Ë‰Â‡ÎÌ‡ Á‡ „ÓÎˇÏ Ì‡·Ó ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ
- ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ˇÁ‡ÌÂ, „Û·Ó ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ, Ï‡ÚË‡ÌÂ, ˜ÂÚÍ‡ÌÂ Ë ÔÓÎË‡ÌÂ.
’ËÎˇ‰Ë
Ï‡¯ËÌË ÓÚ
ÚÓÁË ÏÓ‰ÂÎ
Ò‡ ÔÓ‰‡‰ÂÌË ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ. ƒÓË Ë ÒÂ„‡,
ÏÌÓ„Ó ÓÚ
ÚÂÁË ÓÒÚ‡ÂÎË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
‚ÒÂ
Ó˘Â ÒÂ ËÁROTOMAX 1,5 - прецизен ка- Ô Ó Î Á ‚ ‡ Ú
то швейцарски часовник,
мултифункционален като ÌÂÔÂÒÚ‡Ìпрочутото швейцарско ÌÓ: ÔË ËÁножче. Стабилният двигател, прецизната електро- ‡·ÓÚÍ‡Ú‡
ника и многообхватната Ì‡ Ò˙‰Ó‚Â
гама от използваеми накрайници предлага универ- ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡сални приложения.
ÌÂ, ‚ ‡·ÓÚËÎÌËˆËÚÂ Á‡ ÔÓÎË‡ÌÂ, ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÔË ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÍÛıÌÂÌÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ë Ó˘Â ÒÚÓÚËˆË
‰Û„Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ÌÛÊÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚ, „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
SUHNER ÓÚÌÓ‚Ó ÔÓÂÏ‡ ÓÎˇÚ‡
ÒË Ì‡ ÎË‰Â ‚ ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Ò „˙‚Í‡‚ ‚‡Î, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÈÍË
Ï‡¯ËÌ‡ ÓÚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÌÓ‚‡ „ÂÌÂ‡ˆËˇ - ROTOMAX 1.5. “‡ÁË ÌÓ‚‡ Ï‡¯ËÌ‡, ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ò˙˘ËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ËÁÍ‡˜Ëı‡ Ì‡ ‚˙ı‡ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËÍ‡ È
ROTOVAR. ŒÚ‰ÂÎˇÈÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
ÓÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ‡·ÓÚÂ˘ËˇÚ Ò
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Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡
‰˙ÊË ‚ ˙Í‡ ÚÂÊÍ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡.
ŒÎÂÍÓÚÂÌËÚÂ Ì‡Í‡ÈÌËˆË Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ ÛÏÓ‡, Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, Í˙‰ÂÚÓ Â ÌÛÊÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ,
‰ÓË Ë Ì‡ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÏÂÒÚ‡.
≈ÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡, ÔÓ‰‡‚‡ ÚÓ˜Ì‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ Á‡‰‡˜‡. œ˙ÎÂÌ Ì‡·Ó ÓÚ ˙ÍÓı‚‡ÚÍË,
„˙‚Í‡‚Ë ‚‡ÎÓ‚Â, ¯ÔËÌ‰ÂÎË Ë ‡·‡ÁË‚Ë, Ô‡‚ˇÚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Â‰Ì‡ Ô˙ÎÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ¯Î‡ÈÙ‡ÌÂ Ë ÔÓÎË‡ÌÂ.
»ÌÊÂÌÂÌËˇÚ ‰ËÁ‡ÈÌ, Á‡ÎÓÊÂÌ ‚
ÌÓ‚Ëˇ ROTOMAX 1.5, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡
‚ÒË˜ÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË. “ˇ
ÔÓÍË‚‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Á‡‡, ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ, Â„ÓÌÓÏËˇ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
√˙‚Í‡‚‡Ú‡ ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡

.... използваема и при грубо шлайфане при
металообработката

Ï‡¯ËÌ‡, Ô‡‚Ë ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ÔÓÍ‡Á‚‡˘‡ ÒÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂˇ, ·˙ÁÓ Ë ÎÂÒÌÓ, ‰ÓË Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
—Ú‡Ì‰‡ÚÌËˇÚ ÍÓÌÂÍÚÓ DIN 10
‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚ 500 ‰Ó 15 000
Ó·ÓÓÚ‡ ‚ ÏËÌÛÚ‡. ≈ÎÂÍÚÓÌËÍ‡-

Ú‡ „‡‡ÌÚË‡ ÔÎ‡‚ÂÌ ÒÚ‡Ú, ‡ ÔË
ÒÔË‡ÌÂ, ‚„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒÔË‡˜Í‡ Ô‡‚Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓ Ë ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·˙ÁÓ. Ã‡¯ËÌ‡Ú‡ ‡Á‚Ë‚‡ 1.5 kW ÏÓ˘ÌÓÒÚ, „‡‡ÌÚË‡ÈÍË ÔÂÙÂÍÚÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ ÔË
‚ÒˇÍ‡Í‚‡
ÒÍÓÓÒÚ,
ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÔË ‡·ÓÚ‡
Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË
Ë ÔÓ-‰˙Î„Ë
Ì‡Í‡ÈÌËˆË. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡,
‡Á˜ËÚ‡Ú
Ì‡ ÎÂÒÌ‡Ú‡
.... или при по-фина работа.
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡- ROTOMAX 1.5 е винаги на
ˆËˇ, „ÓÎˇÏ‡ разположение.
ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÌÂ‚ÂÓˇÚÌ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë
·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
·˙Á‡Ú‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚËÚÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Â„ÓÌÓÏËˇÚ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡.
ROTOMAX 1.5 ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ, Á‡ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË Â¯ÂÌËÂ
Á‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÔÓ·ÎÂÏ ‚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ Á‡ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ËÁÏÂÊ‰Û Ï‡¯ËÌËÚÂ Ò „˙‚Í‡‚ ‚‡Î Ì‡
SUHNER.
ŒÚÍÓ‚ÂÌÓ Í‡Á‡ÌÓ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ò
„˙‚Í‡‚ ‚‡Î ROTOMAX 1.5 ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ Ì‡Â˜Â „Ó‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ
ÔÓÁÌ‡ÚËˇ SUHNER.

Suhner България ЕООД
4003 Пловдив, ул. "Брезовско шосе" 147
тел./ факс: +359 32 941 224, www.suhner.com
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ËÚÂËË Á‡
ËÁ·Ó Ì‡ ‡·Í‡ÌÚ
Основни въпроси, които следва да си зададе всеки купувач
на листоогъваща машина

»

зборът на абканти се основава на критерии, които условно могат да се разделят на два основни
вида - обективни (базирани на факти) и субективни (основани на личната преценка на избиращия). Субективни критерии са натрупаният
опит, индивидуалната нагласа и
дори трудно обясним феномен като
интуицията. Обективни критерии
за избор на абкант, например, са функционалност, качество и цена, както и, разбира се, съотношението
между тях. От друга страна, субективни критерии, конкретно при
избора на абканти, са компетентност и търговски умения на производителя/продавача, пазарният
имидж на търговската марка, предишен опит с експлоатацията на
подобна техника и т.н.
Преди, обаче, да стартира детайлното разглеждане на всеки критерий за избор на абкант, трябва да се
отговори на няколко общи въпроса,
чиито отговори задават началните
условия. Те се явяват и отправна
точка за правилен избор.

Базови въпроси при
избора на абкант
Първият генерален въпрос е за
какъв тип производство е необходима машината: масово, серийно (едросерийно, средносерийно и дребносерийно) или единично. Вторият генерален въпрос е типът материал, който ще се обработва на машината, а
именно стомана, неръждаема стомана или цветни метали от рода на
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месинг, бронз, алуминиеви сплави и
т. н. Третият генерален въпрос е
какви като габарити заготовки ще
се обработват на машината. В случая определящ е типът на изработваните детайли, които задават
дебелината и дължината на изходния
материал. Четвъртият генерален
въпрос е дали в конкретното производство е необходимо да се осигури
т.нар. приплескаване при изработката на детайлите, което определя
типа на машината. Той може да бъде
"престилков" тип или да се предпочете конструирана за използването
на "въздушен" метод на огъване машина.
В конструкцията на абкантите
от "престилков" тип има дъска, закрепена към долната греда на машината, която се вдига под определен
ъгъл. По този начин се определя
ъгълът на сгъване. За разлика от тях
при абкантите, работещи на базата на "въздушен" метод на огъване,
върху долната греда лежи призма с
определен ъгъл, а върху горната греда е поставен нож за огъване със
специален профил. Съответно, при
притискане на обработвания материал, между горната и долната греда в зависимост от предварително
зададената дълбочина на навлизане
на ножа в призмата се получава желания ъгъл на огъване. Вторият тип
абканти са значително по-разпространени от първия.

Усилието на сгъване
е основен параметър
за избор
На базата на отговорите на така

поставените въпроси се стига до
избора на модел абкант. След това
се пристъпва към изясняване на функциите й чрез нейните технически
характеристики. Препоръчително е
изборът да се основава на поне три
съпоставими оферти, за да е налице
реална основа за сравнение.
Основен параметър за избор на
абкант е усилието на сгъване. То се
изчислява по формулата:
P = (1,42.k.S2.L)/1000V,
където P е усилието на сгъване в
тонове, k e коефициентът на еластичност на съответния материал,
S е дебелината на сгъвания материал, L е дължината на сгъвания материал, а V е ширината на канала на
призмата. По така определеното
усилие на сгъване, според крайните
натоварвания, е възможно да се подбере оптималният модел абкант за
нуждите на съответното производство.
От формулата е видно, че този
параметър зависи от дебелината на
обработвания материал, видът му
(тъй като всеки материал има специфичен коефициент на еластичност) и дължината на материала.

Дължината на сгъване
е друг основен
параметър
Следващият параметър, на основата на който се избира абкант, е
дължината на сгъване. Тя представлява максималната дължина, която
абкантът има способността да огъва. Следва да се обърне внимание, че
между дължината на сгъване и разстоянието между колоните на аб-
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канта съществува разлика. Вторият параметър е помалък. При детайли, които надхвърлят като дължина
разстоянието между колоните на абканта, е важно да
се отчете и дълбочината на отвора в страните, тъй
като този параметър ограничава разстоянието, до което е възможно да навлезе материал навътре в абканта преди да опре в колоните. Става въпрос за това, че
когато се използва цялата дължина на сгъване се получават по-дълги сгъвки, но с по-къси пера. Съответно се
използва само дължината между колоните за сгъване.
Тогава материалът може да мине между тях и да стигне до крайната точка на хода на задния упор, като по
този начин се получи по-дълго перо.
Видно е, че основните параметри, определящи габаритите на обработвания детайл са дължина на сгъване,
разстояние между колоните, дълбочина на отвора в
страните и ход на задния упор. Съществува още една
група от параметри, влияещи върху дебелината на изработвания детайл, а именно: светлият отвор между долната и горната греда, ходът на ножа, широчината и
височината на масата.
Светлият отвор представлява разстоянието между горната греда без ножа и масата без призмата.
Ходът на ножа се дефинира като разстояние между формоващия връх на ножа, закрепен на горната греда, и
дъното на призмата, фиксирана на долната греда. Широчината на масата на абканта определя максималната широчина на призмата, която може да се използва,
а височината на масата дефинира нивото, на което се
работи. В зависимост от модела на абканта и височи-

ната на неговата маса, операторът може да работи
прав или седнал. Ъгълът на огъване се определя единствено от използваната инструментална екипировка.
При абкантите, конструирани да работят на основата на "въздушен" метод на огъване, ъгълът зависи от
вида на използваните нож и призма. Съответно, при
"престилковия" тип абканти ъгълът се определя от
движението на дъската.

Производителност
на абкантите
Разгледаните дотук параметри на абканта дефинират геометричните размери на изработваните детайли. Когато става въпрос за производителност трябва
да се вземе предвид друга група параметри, а именно:
работен ход, обратен ход и скорост на задния упор.
Работният ход представлява скоростта на слизане
на горната греда с ножа при натискане на обработвания
материал в призмата, поставена върху масата на долната греда. Той се измерва в mm/s.
Обратният ход представлява скоростта на връщане
на горната греда с ножа след оформяне на желания ъгъл
в изходно положение. Съответно, скоростта на обратния ход е в пъти по-голяма от скоростта при работния
ход. По този начин се пести време и се повишава производителността. Затова е важно да се вземат под внимание изброените параметри при избора на абкант,
както и скоростта на движение на задния упор. Тя представлява параметър, който често е подценяван, но оказва значително влияние върху производителността и
обработването на партиди детайли.

Качество или точност
на изработка
Както е добре известно, формата на детайлите и
производителността при обработването им са само
част от базовите критерии за избор на абкант. Не
по-малко важен параметър е качеството или т. нар.
точност на изработка. Тя зависи не само от функционалните възможности на даден модел абкант, но и
от неговата конструкция и прецизността при изработката, т.е. от използваните материали и технологии, както и от обхвата на гаранционните условия на
машината.
При хидравличните абканти е по-добре да се избере
машина с инкрементални линийки за следене на положението на горната греда, а не електромеханична система с винт и гайка. В първия случай се гарантира по-висока точност на позициониране. Разбира се, трябва да се
внимава и какви точности на позициониране е записал
производителят в техническата документация на абканта, за да се ориентира потребителят дали избраният
модел е подходящ за дейността, която трябва да извършва.

Използвани конструктивни
материали
Друг важен фактор от критериите за избор са използваните материали в конструкцията на машината.
Препоръчително е основата на абканта да бъде изработена от чугун. Това е така, защото чугунът поема поголеми вибрации. Чугунът, също така, удовлетворява
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изискването основата да се остави по естествен път
с времето, да се освободи от натрупаните напрежения,
получили се при отливането й.
При използването на автоматичен заден упор е добре направляващите му да са търкалящ тип. Препоръчително е абкантът да разполага със система за централно мазане на движещите се възли.
Изключително внимание трябва да се обърне на Тобразните канали на масата и на горната греда, на които се закрепват съответно призмите и ножовете.
Изисква се точността им на изработка да е висок клас,
за да не се натрупва допълнителна грешка при поставянето им. Съответно, задължително е да се използва
висококачествена инструментална екипировка, а именно призми и ножове. Известно е, че дори и перфектно
конструираната и изработена машина ще генерира брак
при работата си, ако не се използва прецизна екипировка. Този факт често се подценява, но е изключително
важен не само за постигането на високо качество на
изработваните детайли, но и за голяма продължителност на живот на самата машина. При използване на
некачествена или неподходяща окомплектовка може да
се стигне до производствени аварии и дефектиране на
самия абкант.

За проблема с провисването
на масата
Когато се говори за качеството на конструкцията
на хидравлични абканти, е важно да се отчете тяхна
характерна черта. При абканти с дължина на сгъване
над два метра и с изискване усилието на сгъване да
бъде над сто тона се получава провисване на масата
в центъра й. Паралелно с това, горната греда на машината се огъва като дъга. Описаният проблем се
проявява при всички производители на абканти. За да
се избегне, е задължително абкантът да е оборудван
със специална система, компенсираща провисването
на масата. Различните производители предлагат специфични технически решения, като най-разпространено е вграждането на клин, задвижван с винт, в самата
маса на машината. При натягане на клина провисването в центъра на масата се елиминира. Масово прилаганото техническо решение за преодоляване на огъването на горната греда е подобно на вече описаното
за масата.
Съвременните абканти не използват цели ножове и
призми, а съответни набори, което изисква наличие на
механизми за сигурно и бързо закрепване на всеки сегмент от набора. Дава се възможност да се комплектоват различни сегменти от ножове и призми така, че с
една настройка обработваният детайл да преминава
през всички технологични операции. В този случай е
необходимо всеки механизъм, фиксиращ отделен сегмент от набора на ножа, да има система за компенсация на дъгообразното огъване на горната греда. Подобни системи съществуват и в тях отново се използват
интегрирани подвижни клинове за компенсация.

та на гаранционния и извънгаранционния й сервиз. Целта
на статията не е да разгледа в дълбочина сервизната
дейност, затова в материала ще бъде обърнато внимание на някои основни нейни моменти.
На първо място, следва да се проучи за наличието на
сервиз на конкретния производител на територията на
България. Следва да се обърна внимание на факта, че е
много по-лесно да се комуникира със сервизни специалисти говорещи на български. Разбира се, за предпочитане
е компетентен сервизен специалист, с който да се комуникира и на чужд език пред такъв, който не познава в
детайли проблематиката на изделията.
Важно е да се провери на какво разстояние се намира
най-близкият сервизен център от мястото на монтаж
на абканта, за да може да се прецени реално колко бързо
ще се реагира на евентуален проблем.
От първостепенно значение е също така обхватът
на гаранцията на машината, а именно продължителността на гаранционния период, номенклатурата на частите и възлите, които са бързоизносващи се, включването им в гаранцията, както и при настъпването на
какви събития отпада гаранцията. Съществена част
от добрата организация на сервизната дейност е наличието на склад от резервни части. Не на последно място е степента на компетентност на сервизните
техници, т.е. какъв е опитът им с ремонта на подобен
тип оборудване и какви курсове на подготовка са преминали.
Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю

Не бива да се подценява
сервизирането на машините
Неделима част от критериите за избор на една машина, независимо от конкретния й тип, е организация-
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»Ì‰ÛÍˆËÓÌÌË
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË
Предлагат се в множество конструктивни
разновидности, имат съществени предимства пред
еластичните съединители

œ

ËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË (»—) ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡ 2 (ÙË„.1) Ò Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ
ÔÓÎÂ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ 1, ÔÓÓ‰ÂÌÓ ÓÚ ËÌ‰ÛˆË‡ÌËÚÂ ‚ ÌÂˇ
‚ËıÓ‚Ë ÚÓÍÓ‚Â. œË ÚÓ‚‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ Û‚ÎË˜‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ì‡Ú‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ Â ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ˙„ÎÓ‚ËÚÂ ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡ Ë ÍÓÚ‚‡Ú‡. ¬ ÓÎˇÚ‡ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡ ˜‡ÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í‡ÍÚÓ ËÌ‰ÛÍÚÓ˙Ú, Ú‡Í‡ Ë ÍÓÚ‚‡Ú‡.
◊ÂÁ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á·ÛÊ‰‡˘Ëˇ ÚÓÍ ‚ Ì‡ÏÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡, ÔÓ‰‡‚‡Ì ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌË 3, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÔÂÌ‡ÒˇÌËˇ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ. œË ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂ ‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÚ‡‚‡ ‡‚ÂÌ Ì‡ ÌÛÎ‡, ÍÓÂÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ Ô˙ÎÌÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ
ÓÚ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚‡Î.
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Плюсове и минуси на индукционните
съединители
»— ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ
Ò ÚËÂ˘ËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË. —Â‰ Úˇı Ò‡:
l ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ·ÂÁÒÚ˙Ô‡ÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ;
l ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë Ú‡ÈÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÚËÂ˘Ë ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ËÌ‡˜Â ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡Ú;
l ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÓÚ
ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡
‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡;
l ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ „‡ÒÂÌÂ Ì‡ ÚÂÔÚÂÌËˇÚ‡ ÔË Û‰‡ÌË
Ë ÁÌ‡ÍÓÔÓÏÂÌÎË‚Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ú‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË.
–‡Á·Ë‡ ÒÂ, »— ËÏ‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË, ÒÂ‰
ÍÓËÚÓ: ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û
‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ë Ó·ÂÏ‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ (ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ Ï‡Ò‡), Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ËÌÂˆËÓÌÌÓÒÚ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ »— Ò‡ Ë ‚ÎÓ¯ÂÌËÚÂ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡ Úˇı Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË
Í‡ÍÚÓ Á‡„Û·Ë ÓÚ ÔÎ˙Á„‡ÌÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÂıÓ‰ÌËÚÂ
ÂÊËÏË, Ú‡Í‡ Ò˙˘Ó Ë ÔË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ÂÊËÏ Ë ‰.

Видове индукционни съединители
»— ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ÏÌÓ„Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË. —ÔÓÂ‰
¡ƒ— 10269-72 ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ
‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË: ‡ÒËÌıÓÌÌË Ë ÒËÌıÓÌÌË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡, »— Ò‡: Ò Â‰Ì‡
‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ - Ú. Ì‡. ËÌ‰ÛÍÚÓÂÌ ÚËÔ (ÙË„.
1), Ë Ò ˇ‚ÌÓ ËÁ‡ÁÂÌË ÔÓÎ˛ÒË. œË Úˇı ‚ÒÂÍË ÔÓÎ˛Ò
‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡ ÒÔˇÏÓ
ÍÓÚ‚‡Ú‡, »— Ò‡ Ò ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ËÎË ‚˙Ì¯ÂÌ ËÌ‰ÛÍÚÓ.
ƒÛ„ ÔËÁÌ‡Í Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡. —ÔÓÂ‰ ÌÂ„Ó ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË Ô˙ÒÚÂÌË Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË Ò
·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
»— ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ë Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚÂ
ÔÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ë ÓÔÓÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍË Ë ÒÂ‰ÌË
‚˙Úˇ˘Ë ÏÓÏÂÌÚË. –Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡.

ИС без явно изразени полюси са найразпространени
»Ì‰ÛÍˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË Ò ˇ‚ÌÓ ËÁ‡ÁÂÌË ÔÓÎ˛ÒË Ì‡ÏË‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-ÒÎÓÊÌ‡Ú‡ ÒË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò »— ÓÚ ËÌ‰ÛÍÚÓÂÌ ÚËÔ. Õ‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇÚ ÚËÔ »— Ò‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ·ÂÁ ˇ‚ÌÓ ËÁ‡ÁÂÌË ÔÓÎ˛ÒË. œËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ÏË‡Ú Ë »— Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡. –‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò‡ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÓÔÓ‚Ó‰‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡: Ò ËÁ‰‡Ú˙ˆË Ò
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Фиг. 2.

Â‰ÌÓËÏÂÌÌ‡ ÔÓÎˇÌÓÒÚ (ÙË„. 2) Ë Ò
ËÁ‰‡Ú˙ˆË Ò Â‰Û‚‡˘‡ ÒÂ ÔÓÎˇÌÓÒÚ
(ÙË„. 3). Õ‡ ÙË„ÛËÚÂ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì Ë
ı‡‡ÍÚÂ˙Ú Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ ÒËÎÓ‚Ë ÎËÌËË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ‰‚‡Ú‡
ÚËÔ‡ ËÌ‰ÛÍÚÓË ÔË Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰
(·ÂÁ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ), ÍÓ„‡ÚÓ Ï‡„ÌËÚÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ Â Ï‡Î˙Í Ë Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ
ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ „Î‡‚ÌÓ ÓÚ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡.
œË ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ Ò

98

Фиг. 3.

‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂ ÒÔˇÏÓ ÍÓÚ‚‡Ú‡, Úˇ ÒÂ
ÔÂÒË˜‡ ÓÚ ÔÓÏÂÌÎË‚ Ï‡„ÌËÚÂÌ
ÔÓÚÓÍ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÏÂÌÎË‚Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒËÎË Ë
‚ËıÓ‚Ë ÚÓÍÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡, ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ ıÎ˙Á„‡ÌÂÚÓ
Ë Ì‡ ·Óˇ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓÌËÚÂ ËÁ‰‡Ú˙ˆË. ¬ËıÓ‚ËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â Ò˙Á‰‡‚‡Ú
Ï‡„ÌËÚÂÌ ÔÓÚÓÍ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÚ‚‡Ú‡. —ÛÏË‡Ì Ò ÔÓÚÓÍ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÍÚÓ‡, ÚÓÁË Ï‡„ÌËÚÂÌ ÔÓÚÓÍ
Ó·‡ÁÛ‚‡ ÂÁÛÎÚ‡ÌÚÌËˇ Ï‡„ÌËÚÂÌ

ÔÓÚÓÍ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ. √Î‡‚Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â ÔÓÚË˜‡ ‚ Ú˙ÌÍËˇ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÂÌ ÒÎÓÈ Ì‡
ÍÓÚ‚‡Ú‡, Ì‡ÏË‡˘ ÒÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‰Ó ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡ Ì‡
»—. Œ·ˇÒÌˇ‚‡ ÒÂ Ò Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÏÂÌÎË‚‡Ú‡ Ò˙ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÍˆËˇÚ‡ ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ Ë Ò ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ ÂÙÂÍÚ,
Ú.Â. Ò ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ
ÚÓÍÓ‚Â ‚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ È ÒÎÓÈ.
¬Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ
ÚÓÍÓ‚Â Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ Ò ÂÁÛÎÚ‡ÌÚÌËˇ Ï‡„ÌËÚÂÌ ÔÓÚÓÍ Ì‡ »— ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ,
Ì‡ÒÓ˜ÂÌ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ωs ÏÂÊ‰Û ÒÍÓÓÒÚËÚÂ Ì‡
ËÌ‰ÛÍÚÓ‡ ω1 Ë Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ ω2. “ÓÁË
ÏÓÏÂÌÚ Û‚ÎË˜‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ »— ‚ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ.
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡,
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 2, Â ˜Â Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÍˆËˇ ÔÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÚ‚‡Ú‡ Á‡Ô‡Á‚‡ ÁÌ‡Í‡ ÒË, ‡ ÒÂ
ÔÓÏÂÌˇ Ò‡ÏÓ ÔÓ „ÓÎÂÏËÌ‡. œË
Ò˙ˆÂ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÙË„. 3 Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÍˆËˇ ÒÏÂÌˇ ÁÌ‡Í‡ ÒË ÔË
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÓÚ ‚ÒÂÍË ËÁ‰‡Ú˙Í
Í˙Ï Ò˙ÒÂ‰ÌËˇ ÏÛ.

Характеристика на
индукционен съединител
’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ »— ÒÂ Ì‡Ë˜‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ “ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
ıÎ˙Á„‡ÌÂ ωs. Ó„‡ÚÓ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ »—
Â Á‡‰‡‰ÂÌ‡, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Í‡ÚÓ ÙÛÌÍ-
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ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û
‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ë ıÎ˙Á„‡ÌÂÚÓ S.
‘ÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ »—
Á‡‚ËÒË ÓÚ ÏÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓË, Í‡ÚÓ
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÒÂ‰ Úˇı Ò‡ ‡ÁÏÂËÚÂ
Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡.
œÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÙÓÏ‡Ú‡
Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÓÍ‡Á‚‡Ú
·ÓˇÚ Ì‡ ÔÓÎ˛ÒËÚÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡, Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û
‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡,
Ì‡Ï‡„ÌËÚ‚‡˘‡Ú‡ ÒËÎ‡ Ì‡ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ Ë ‰.
“˙È Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
»— ÓÍ‡Á‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡, ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Â‰Ó‚Â ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ÌˇÍÓË ı‡‡ÍÚÂÌË ÌÂÈÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.

Характеристика на ИС с
масивна котва
»— Ò˙Ò ÒÂ‰Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú. Ì‡. Ï‡ÒË‚Ì‡ ÍÓÚ‚‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘‡ „Î‡‰˙Í ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ
Ô˙ÒÚÂÌ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÂ·ÂÌ ÓÚ
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò ˆÂÎ ÓıÎ‡Ê‰‡-
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ÌÂ. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË
ÚËÔ ÍÓÚ‚‡ ÔË ‡ÁÎË˜ÌË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌË ‡ÁÏÂË ËÏ‡ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÙÓÏ‡.
œË Ï‡ÎÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚË (‰Ó 1 kW) ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Â ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó ÎËÌÂÈÌ‡Ú‡. œË ÒÂ‰ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
(‰Ó ÓÍÓÎÓ 100 kW) ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Â ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó Í‚‡‰‡ÚË˜Ì‡ Ô‡‡·ÓÎ‡, ‡ ÔË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡‰ 100 kW ‰Ó Ô‡‡·ÓÎ‡ ÓÚ ÚÂÚ‡ ËÎË ˜ÂÚ‚˙Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ. œË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡‰
100 kW, ‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ (ωs =
20 - 30 s -1) ‰ÓÒÚË„‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒË ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ë ÒÎÂ‰
ÚÓ‚‡ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÒÂ ËÁÏÂÌˇ. ŒÒÌÓ‚Ì‡
ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ‡ÁÎË˜Ëˇ ‚
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Â „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡
Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡. — Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ë ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡
‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ÒÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡
Í˙Ï ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ωs.
œË »— Ò Ï‡ÎÍ‡ Ë ÒÂ‰Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
Ú‡ÁË ÚÓ˜Í‡ ÌÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ËÁÎËÁ‡ ËÁ‚˙Ì
„‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ıÎ˙Á„‡ÌÂ.
ÿËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÏË‡ Ë Ú.Ì‡. Í‡ÙÂÁÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
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ÍÓÚ‚‡Ú‡, ÔË ÍÓÂÚÓ ·ÓˇÚ Ì‡ ÌÂÈÌËÚÂ ÔÓÎ˛ÒË Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ·Óˇ Ì‡
ÔÓÎ˛ÒËÚÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ »— ÔË ÚÓ‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Â ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë Ú. Ì‡. ‡ÒËÌıÓÌÌÓ-ÒËÌıÓÌÌË »—. Õ‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÌÂ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ
ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË »— Â
ÒËÌıÓÌÌËˇÚ. œË ÚÓÁË ÂÊËÏ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ıÎ˙Á„‡ÌÂ Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò
ÌÂ„Ó Á‡„Û·Ë. ”ÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚÓ‡ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌÓ-ÒËÌıÓÌÌËÚÂ »— Â ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ò Ï‡ÒË‚Ì‡ („Î‡‰Í‡) ÍÓÚ‚‡ ËÎË Ì‡
ÍÓÚ‚‡ ÓÚ Í‡ÙÂÁÂÌ ÚËÔ.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ »— Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡È-‚Â˜Â Ì‡
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÚÓ ‚ÎËˇÂ ÒËÎÌÓ ‚˙ıÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ.

Съединителите с
масивна котва
Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎËÚÂ Í‡ÙÂÁÌÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡, ‡·ÓÚˇÚ
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
‚ËÌ‡„Ë Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ıÎ˙Á„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡. “ÂÁË Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ ‡„Â„‡ÚË, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÒÍÓÓÒÚÚ‡. Ó„‡ÚÓ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ »— Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â„ÛÎ‡ÚÓ
·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ. Õ‡ÔËÏÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Á‡ Ì‡‚Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎ,
ÔÓ‰‡‚‡Ì‡ ÓÚ ‚‡ÎˆËÚÂ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡
ÒÍÓÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ì‡‚Ë‚‡ ‚˙ıÛ
Ï‡Í‡‡Ú‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒËÎ‡. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÔË
Ì‡‚Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÚ‡ Â “.ω =
const. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ »—
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ Ò ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÔË Ì‡‚Ë‚‡ÌÂÚÓ. — ÔÓ‰·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Ò
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ë „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌËˇ ÚÓÍ, ‡ÁÎËÍËÚÂ ÏÂÊ‰Û
ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÔË Ì‡‚Ë‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÎÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‚Â‰ÂÌË ‰Ó
ÏËÌËÏÛÏ.
ÃÓ‰ÂÎËÚÂ Ò Ï‡ÒË‚Ì‡ ÍÓÚ‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Í‡ÚÓ ÔÛÒÍÓ‚Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔË ıÎ˙Á„‡ÌÂ S =
100%, Ú. Â. ÔË ω2 = 0, ‚˙Úˇ˘ËˇÚ
ËÏ ÏÓÏÂÌÚ Â „ÓÎˇÏ. œË ‡·ÓÚ‡ ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ÂÊËÏ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇÚ
‡·ÓÚË Ò Ï‡ÎÍÓ ıÎ˙Á„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ ÔË ÔÓ‰·Ë‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ »—, Ú˙È
Í‡ÚÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÍÓÂÍÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ, ËÁ˜ËÒÎÂÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‡‚Ì‡ ËÎË ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÓÚ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ıÎ˙Á„‡ÌÂ.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ »— Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÌÓÏÓ„‡Ï‡
ÓÚ Í‡Ú‡ÎÓ„ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ. Õ‡ ‡·ÒˆËÒÌ‡Ú‡ ÓÒ ÒÂ Ì‡Ì‡Òˇ ˙„ÎÓ‚‡Ú‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ
Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ‡ Ì‡ Ó‰ËÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔË
ıÎ˙Á„‡ÌÂ –s. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Í‡ÚÓ Ô‡‡ÏÂÚ˙ ÒÂ Ì‡Ì‡ÒˇÚ Ë ÛÒÎÓ‚ÌËÚÂ
ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÚËÔÓ‡ÁÏÂË »—.

Загубите на мощност Рv
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ë
ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌËˇ ‚˙Úˇ˘
ÏÓÏÂÌÚ, ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂ, ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÔÛÒÍ‡ÌÂ, ˙„ÎÓ‚‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ, ‰Ó ÍÓ-
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ˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÛÒÍÓË ‡„Â„‡Ú˙Ú, Ë Á‡ÍÓÌ‡ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡
Ú‡ÁË ÒÍÓÓÒÚ.
Õ‡ Ô˙‚Ó ÔË·ÎËÊÂÌËÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡
‡‚ÌÓÛÒÍÓËÚÂÎÂÌ Á‡ÍÓÌ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇÚ‡
‚˙ıÛ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚‡Î. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Á‡ –v ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡:
–v=0,139.10-6 .“.ω1.z.ta.
¬˙‚ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡: “ Â ‚˙Úˇ˘ËˇÚ
ÏÓÏÂÌÚ; ω1 - ˙„ÎÓ‚‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ ‚‡Î, ‰Ó ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÛÒÍÓˇ‚‡ ‡„Â„‡Ú˙Ú; z - ·ÓˇÚ Ì‡
ÔÛÒÍ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ Á‡ Â‰ËÌ
˜‡Ò; ta - ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‡„Â„‡Ú‡ ‚ s.
»— Ò Ï‡ÒË‚Ì‡ ÍÓÚ‚‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‚ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, Ò ˆÂÎ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ. —˙Â‰ËÌËÚÂÎËÚÂ Ò Ï‡ÒË‚Ì‡ ÍÓÚ‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎËÚÂ Ò Í‡ÙÂÁÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÚ‚‡Ú‡, ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú
Ó˘Â Ë ‚ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÍ‡‚‡ÚÓË, ÍÓ‚‡¯ÍÓ-ÔÂÒÓ‚Ë Ï‡¯ËÌË,
ÒÓÌ‰‡ÊÌË Ï‡¯ËÌË Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ,
ÍÓÌ‚ÂÈË, „Â·ÌË ‚ËÌÚÓ‚Â Ë ‰.

Асинхронно-синхронните
ИС
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÔÛÒÍÓ‚Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ
Ì‡ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓ„‡ÚÓ
˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÛÒÍ Ò˙˘Ó Â „ÓÎˇÏ‡. ◊ÂÁ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á·ÛÊ‰‡˘Ëˇ ÚÓÍ, ÏÓÏÂÌÚ˙Ú Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ ÔÂÁ ‚ÂÏÂ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÚÓ‚‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡. Õ‡Â‰ Ò
ÚÓ‚‡, ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú Ë Í‡ÚÓ ÔÂ‰Ô‡ÁÌË,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÔË ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÏÓÏÂÌÚ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ ‚˙Á·ÛÊ‰‡˘Ëˇ ÚÓÍ,
ÒÂ ÒÚË„‡ ‰Ó ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÔË
Û‰‡ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ, ‡ÒËÌıÓÌÌÓ-ÒËÌıÓÌÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÔÂ‰Ô‡ÁÌË. “Ó‚‡ Â ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Ò‡ÏÓ ÔË ·‡‚ÌÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡˘Ë
ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ. ¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÓÚ 0
‰Ó Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‡ÒËÌıÓÌÌÓ-ÒËÌıÓÌÌËÚÂ »— ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓ Ë ‰ÂÏÔÙÂË‡˘Ó, Ú. Â.
ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡
ÂÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË. √ÓÎÂ-

ÏËÌ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ ËÁ·Ë‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ
Ì‡ ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ ÌÓÏÓ„‡ÏË.

Експлоатация и
изпитване на
индукционните
съединители
œË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ »— Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë Á‡ Ò˙ÓÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ëˇ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚‡Î.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÓÚ ÌÂˇ Á‡‚ËÒË Ú‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ. ¬ ÌˇÍÓË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û »— Ë ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ. ¬‡ÊÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Á‡ ÍÓÂÍÚÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ »— Â Î‡„ÂËÚÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡. ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Â ÒËÎ‡Ú‡ Á‡ Ì‡·Ë‚‡ÌÂ Ì‡
Î‡„ÂÌËÚÂ „Ë‚ÌË ‰‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡
‚˙ıÛ ÚˇÎÓÚÓ Ë ËÌ‰ÛÍÚÓÌ‡Ú‡
Ì‡ÏÓÚÍ‡. œÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌË, Á‡ı‡Ì‚‡˘Ë
‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡, Ò˙˘Ó
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ô‡ÁˇÚ ÓÚ Ì‡‡Ìˇ‚‡ÌÂ. ◊ÂÚÍËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‡‰Ë‡ÎÌÓ ÒÔˇÏÓ Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ.
ÕÓ‚ËÚÂ ˜ÂÚÍË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡ÒÌ‡Ú Í˙Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌË,
Í‡ÚÓ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ‚˙ıÛ Ô˙ÒÚÂÌ‡ ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÙËÌ‡ ¯ÍÛÍ‡ (Ò ‡·‡ÁË‚ÌËˇ ÒÎÓÈ Í˙Ï ˜ÂÚÍ‡Ú‡). œË ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÔËÚËÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÚÍ‡Ú‡,
˜ÂÁ ÔÛÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ˜ÂÚÍÓ‰˙Ê‡ÚÂÎˇ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ì‡Ô‡Ò‚‡ÌÂÚÓ
È Í˙Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËˇ Ô˙ÒÚÂÌ.
“˙È Í‡ÚÓ ‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ
ÒÂ ÔÂÌ‡Òˇ ·ÂÁ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ‰ÓÔË
ÏÂÊ‰Û ÍÓÚ‚‡Ú‡ Ë ËÌ‰ÛÍÚÓ‡, ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ »— Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡Ú. «‡ÚÓ‚‡ ËÌ‰ÛÍˆËÓÌÌËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ËÏ ÔÂËÓ‰. Õ‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ
Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÚÍËÚÂ
Ë Î‡„ÂËÚÂ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ Ï‡Ê‡Ú
Ò ÚÓÔÎÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ÎËÚËÂ‚‡ „ÂÒ.
—ÎÂ‰ 9000 ˜‡Ò‡ ‡·ÓÚ‡ ËÎË Â‰ÌÓ„Ó‰Ë¯Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Î‡„ÂËÚÂ Ì‡
Ï‡ÎÍËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
‡Á„ÎÓ·ˇÚ, ÔÓÏËˇÚ, ÔÓ‚ÂˇÚ Ë
‡ÍÓ ÌÂ Ò‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌË ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó, Í‡ÚÓ ÒÂ Á‡Â‰ˇÚ Ò
ÔˇÒÌ‡ „ÂÒ. œË ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ
‰ÓÔ˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ò „ÂÒ, Í‡ÚÓ
ÒÓÍ˙Ú ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÛ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ.
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НОВИ ПРОДУКТИ
SmartDrive - èíòåëèãåíòíèÿò
ïúò êúì åíåðãèéíî åôåêòèâíî
óïðàâëåíèå íà HVAC ñèñòåìè
Honeywell ïðåäñòàâÿ íîâèÿ SmartDrive
êîìïàêòåí èíâåðòîð çà ïðèëîæåíèÿ çà
îòîïëåíèå, âåíòèëàöèÿ è êëèìàòèçàöèÿ
(HVAC), ÷èèòî ïðåäèìñòâà ñà èçêëþ÷èòåëíî ìàëêèÿ ðàçìåð, ëåñíàòà èíñòàëàöèÿ è
ðåäèöà òåõíè÷åñêè ïîäîáðåíèÿ. Áëàãîäàðåíèå íà êîìïàêòíèòå ñè ãàáàðèòè
SmartDrive Compact ïðåäëàãà ãîëÿìà ãúâêàâîñò ïðè ìîíòàæà, ñïåñòÿâàéêè çíà÷èòåëíî ïðîñòðàíñòâî â åë. òàáëàòà. Îñíîâíèòå òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà
SmartDrive Compact ñà:
l Èçõîäÿùà ìîùíîñò 0.37 äî 2.2 kW çà
230 V (1~ âõîäÿùî íàïðåæåíèå, 3~ íàïðåæåíèå íà èçõîäà) è îò 0.55 äî 5.5 kW çà
400 V (3~)
l Òðè ðàçëè÷íè ðàçìåðà (66 x 157 x 98 mm,
90 x 195 x 102 mm, 100 x 251 x 109 mm)
l C2-EMV âãðàäåí ôèëòúð êàòî ñòàíäàðò.
SmartDrive Compact ñå âúâåæäà â åêñïëîàòàöèÿ ìíîãî ëåñåíî è áúðçî, êàòî ñ ïîìîùà íà ïîìîùíèêà çà ïóñêàíå ñà íåîáõîäèìè ñàìî 30 ñåêóíäè çà òèïîâè ïðèëîæåíèÿ
çà îòîïëåíèå, âåíòèëàöèÿ è êëèìàòèçàöèÿ
(HVAC). Ìîíòàæúò ìîæå äà áúäå íà DIN
ðåëñà èëè ôèêñèðàí, èçïîëçâàéêè ñòàíäàðòíè èíñòðóìåíòè. Êîìïàêòíèÿ ðàçìåð íà
èíâåðòîðà èçèñêâà ìèíèìàëíî ïðîñòðàíñòâî çà ìîíòàæ. Èíòåãðèðàíèÿò PI êîíòðîëåð ïîçâîëÿâà óïðàâëåíèå áåç âúíøíî óïðàâëÿâàùî óñòðîéñòâî.
Çà SmartDrive å íàëè÷åí áåçïëàòíî PC
(ñîôòóåðåí) èíñòðóìåíò, êîéòî ïîçâîëÿâà íàñòðîéâàíå è çàðåæäàíå ïðåç êîìïþòúð íà ïàðàìåòðèòå. SmartDrive
Compact èìà ñâîáîäíî-ïðîãðàìèðóåìè âõîäîâå è èçõîäè.
Èíâåðòîðèòå ñà ïîçíàòè îùå êàòî ÷åñòîòíè ïðåîáðàçóâàòåëè, ïðåîáðàçóâàòåëè íà ñêîðîñò èëè ïðåîáðàçóâàòåëè íà ÷åñòîòà. Òå ñà åëåêòðîííè óñòðîéñòâà êîèòî ïîçâîëÿâàò áåçñòåïåííî óïðàâëåíèå íà
åë. ìîòîðè. Ñúùî òàêà èíâåðòîðèòå îñèãóðÿâàò è çàùèòà íà åë. äâèãàòåëèòå.
Ìàøèíè êàòî âåíòèëàòîðè è ïîìïè ÷åñòî ñå åêñïëîàòèðàò áåç ÷åñòîòíî óïðàâëåíèå. Âåíòèëè, êëàïè èëè áëåíäè ñå ïîë-

Âõîä/Èçõîä
Àíàëîãîâ âõîä
Äèãèòàëåí âõîä
Àíàëîãîâ èçõîä
Äèãèòàëíè èçõîäè
BUS
+24 VDC âõîä
+24 VDC èçõîä
+10 VDCref

Áðîé
2
6
1
3
1
1
1
1

çâàò â òàêèâà ñëó÷àè çà ðåãóëèðàíå íà ïîòîêà, äîêàòî ìîòîðúò ðàáîòè íà ìàêñè-

Êîìåíòàð
1 x 0(4)-20 mA; 1 x 0-10 V
0(4)-20 mA
3 äèãèòàëíè èçõîäà; 2 ðåëåéíè èçõîäà
Modbus RTU
Âðúçêà +24 VDC
24 VDC äîïúëíèòåëíî çàõðàíâàíå
Åòàëîííî íàïðåæåíèå
ìàëíà ñêîðîñò. Òàêàâà ñèñòåìà îáèêíîâåíî ðåàëèçèðà ãîëåìè åíåðãèéíè çàãóáè ïðåç
ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò âðåìåòî. Èçïîëçâàíåòî íà SmartDrive Compact ÷åñòîòíè ïðåîáðàçóâàòåëè ïîçâîëÿâà ñïåñòÿâàíå äî
70% åíåðãèÿ, êîåòî îáèêíîâåíî èçïëàùà
èíâåðòîðà çà åäíà ãîäèíà.
Ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷èòåëíî è
êàëêóëàòîð çà èç÷èñëÿâàíå íà ðåàëèçèðàíèòå èêîíîìèè (Energy Savings Calculator) ìîæåòå äà íàìåðèòå íà:
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com/

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1528, áóë.Õðèñòîôîð Êîëóìá N 64,
Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. 02/ 40 20 965, ôàêñ, 02/ 40 20 990
http://inverter.ecc.emea.honeywell.com/, http://ecc.emea.honeywell.com
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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SENA: íîâ SMD Bluetooth
ìîäóë Parani-BCD100 ñ
USB è UART èíòåðôåéñè

Âòîðè÷íà îïòèêà çà
óëè÷íî îñâåòëåíèå
çà ñâåòîäèîäè íà CREE
OPT STRADA-B-XP-TAPE

Íîâ SMD Bluetooth ìîäóë ïóñíà íà ïàçàðà ïðîèçâîäèòåëÿò íà èíäóñòðèàëíè êîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà SENA. Ñúâìåñòèìèÿò ñ Bluetooth
v2.0+EDR Parani-BCD100
ñú÷åòàâà ïðåèìóùåñòâàòà íà SMD êîìïîíåíò ñ Bluetooth Class 1 ðàäèîìîäóë è ðàçïîëàãà ñ
íÿêîëêî ñòàíäàðòíè èíòåðôåéñà çà ïðåäàâàíå íà äàííè, êàòî USB,
2õ UART, I2C, PCM è PIO.
Âãðàäåíèÿò ôúðìóåð ñúñ ñòàíäàðòåí SPP (Serial Port Profile), ïîääúðæà äî 4 âðúçêè åäíîâðåìåííî, à óâåëè÷åíàòà ìîùíîñò íà ïðåäàâàíå (+18dBm òèï.) è ïîâèøåíàòà ÷óâñòâèòåëíîñò íà ïðèåìíèêà îò -90dBm (0.1% BER), îñèãóðÿâàò ïî-ãîëÿì îáõâàò íà äåéñòâèå
è êà÷åñòâî íà âðúçêàòà. Parani-BCD100 ðàáîòè â ðàçøèðåí òåìïåðàòóðåí äèàïàçîí -20°C ~ +80°C è å ñ ðàçìåðè 27.1x14.8x2.4mm. Ìîäóëúò å ñåðòèôèöèðàí ïî ñòàíäàðò Bluetooth SIG è å ñúâìåñòèì ñ
åâðîïåéñêàòà RoHS äèðåêòèâà.

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

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

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

OPT STRADA-AXP-TAPE

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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Åäíî íåùî ïî-ìàëêî,
çà êîåòî äà ñå òðåâîæèòå.
Ôóíêöèîíèðàíåòî íà åäèí çàâîä ïîíÿêîãà å òðóäíî. Îùå ïî-òåæêî ñòàâà,
êîãàòî íå ìîæåòå äà ðàç÷èòàòå íà
îáîðóäâàíåòî ñè. Òî÷íî çàòîâà
Mitsubishi Electric èíâåñòèðà íåâåðîÿòåí îáåì âðåìå, çà äà íàïðàâè ïðîãðàìèðóåìèòå ñè êîíòðîëåðè è èíòåðôåéñà ÷îâåê-ìàøèíà íàé-íàäåæäíèòå â
áðàíøà. Òå ñà ïðîåêòèðàíè äà ïîñðåùíàò íàé-âèñîêèòå MTBF ñòàíäàðòè,

îôèñ
ìàãàçèíè

e-mail

Ñîôèÿ 1756, áóë. Àíäðåé Ëÿï÷åâ 4, ÏÊ 21, òåë. (02) 817600, 0888-000061, ôàêñ (02) 8176999
Ñîôèÿ 1233, óë. Îïúë÷åíñêà, áë. 54, âõ. Ã-Ä, òåë. (02) 9317450, 0888-297717, ôàêñ (02) 9317451
Ðóñå 7001, óë. Íèêîëàåâñêà 80, òåë. (082) 824380, 828313, 0888-000069, ôàêñ (082) 828315
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êàòî âñè÷êè êëþ÷îâè òåõíîëîãèè ñà
âúòðåøíà ðàçðàáîòêà íà êîìïàíèÿòà.
Çà äà ìîæåì äîïúëíèòåëíî äà óâåëè÷èì ñèãóðíîñòòà, òå âå÷å ñå ïðåäëàãàò ñ 3-ãîäèøíà ãàðàíöèÿ. Òàêà ÷å âå÷å ìîæåòå äà ñå îòäàäåòå íà ïðîáëåìèòå, ñâúðçàíè ñ ôóíêöèîíèðàíåòî íà
âàøèÿ çàâîä, êàòî ùå èìàòå îùå åäíî íåùî ïî-ìàëêî, çà êîåòî äà ñå òðåâîæèòå!
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