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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚÎË˜ÂÌ‡ Ò Ì‡„‡‰‡ "»Ì‚ÂÒÚËÚÓ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡"
В началото на месец декември АББ България бе удостоена с отличието
„Инвеститор на 2009 година“ в категорията „Преработваща промишленост“.
Основание за получаване на престижната награда бе последната инвестиция
на компанията в България, а именно новият завод АББ Аутомейшън в град
Раковски, община Пловдив. Наградата бе връчена на Петер Симон, мениджър на
АББ за страната от Българска агенция за инвестиции, по време на четвъртата годишна церемония на конкурса в хотел „Шератон“. „За нас е чест да
получим тази награда като високо признание за новия ни завод за автоматизация. Инвестицията подчертава още веднъж важността на България като
база за ефикасно производство, както и факта, че тук АББ намери много позитивна среда за сътрудничество“, заяви г-н Симон.
Заводът в град Раковски, чието изграждане започна миналото лято, вече е
в експлоатация. Предприятието разполага с 20 000 кв.м. производствена площ
и в него работят повече от 200 служители. „За да поддържа силния растеж на
АББ продуктите за автоматизация и да подпомогне разрастването на продуктовата гама ниско напрежение, заводът ще съчетава четири различни
производства за компоненти ниско и средно напрежение и ще наеме 500 служители до края на 2010 г.“, допълниха от АББ България.

»Õ Œ¬≈— Ò ÌÓ‚ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÓÙËÒ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
От 19 декември фирма ИНКОВЕС посреща клиенти и партньори в новата си
търговско-складова база, разположена в Западна промишлена зона –Варна, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от фирмата. „Изграждането на новата ни база
е съобразено изцяло с работните нужди на всеки един от служителите, както
и с предмета ни на дейност“, коментираха от ИНКОВЕС. „Преместването в
новата сграда е израз на стремежа ни за актуализиране на маркетинговите
ни цели и стратегии“, допълниха те. Изградени са големи складови площи,
търговски помещения и офиси, съобразени с европейските изисквания и норми
на работа. В двора на новия обект стартира и изграждането на още една
административна сграда, която ще включва помещения за работа, отдих и
забавление, информираха от ИНКОВЕС.
ИНКОВЕС е търговска фирма, занимаваща се с продажба и ремонт на промишлена спирателна, регулираща, корабна и КИП арматура. Фирмата разполага с лицензирана лаборатория за ремонт, проверка и настройка на предпазна
и КИП арматура. От 2006 г. ИНКОВЕС е изключителен представител за България на немската фирма HEROSE, произвеждаща предпазна и криогенна арматура.

—ËÏÂÌÒ Ó„‡ÌËÁË‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂÏËÌ‡ ‚ –ÛÒÂ
На 10 декември т. г. Направление „Индустриална автоматизация и задвижващи технологии“ на фирма Сименс, съвместно с Факултета по електротехника, електроника и автоматика на Русенския университет ‘’Ангел Кънчев’’, бе
домакин на технически семинар. Събитието уважиха инженерингови партньори на Сименс, специалисти и студенти от град Русе и региона. В програмата
на събитието бе включена техническа презентация на система за автоматизация SIMATIC S7-1200, представена от инж.Здравко Александров. Наред с
теоретичната част, бе направена и демонстрация от инж. Бойко Бойков на
функционалните възможности на SIMATIC S7-1200. Инж. Ангел Ангелов запозна
присъстващите специалисти с техническите характеристики на фамилията
честотни регулатори SINAMICS G120. Фамилията сервозадвижвания - SINAMICS
S110/S120 бе представена от инж. Владимир Благоев, който направи и техническа демонстрация на серията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒ‡Ï‚ÂÌÚ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ
На 10 декември фирма Дамвент представи нов модел рекуперативен моноблок VEDA Max.E-Mini с вградена термопомпа.На презентацията, организирана в
шоу-рума в централата на Дамвент в Бургас, присъстваха представители на
инсталаторски и проектантски фирми. „VEDA Max.E-Mini е новаторско решение
за обработка на свеж въздух за дебити от 1000 до 3200 m3/h. Съоръжението
обединява рекуперативен блок, термопомпа и система за управление. В комплектацията са включени още енергоефективен scroll компресор (стандартен или
дигитален), трискоростни вентилатори, високоефективен рекуператор (~65%)
и дисплей със стаен термостат. Сред функционалните характеристики на новия
модел са „free-cooling“ опцията, непрекъснатата работа в четири възможни режима и др.“, заявиха домакините от Дамвент. Гостите на презентацията имаха
възможност да видят мостра на VEDA Max.E-Mini в шоурума на компанията.
В рамките на презентацията бяха представени и тенденциите в продуктовата политика на Дамвент за 2010 г. Сред тях организаторите отличиха
разработването на нова серия съоръжения и акцентиране върху основния продукт на Дамвент – климатични камери на директно изпарение с рекуперация
и вградена термопомпа VEDA Max.E. Компанията предвижда и въвеждането на
пазара на ново поколение стандартни климатичните камери VEDA-S - безрамкова конструкция със система за автоматично регулиране, монтирана и тествана в заводски условия.

ŒÙËÒ˙Ú Ì‡ Hermle ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÚ‡Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÂÌ
Maschinenfabrik Berthold Hermle в България вече е със статут на търговско
представителство за Югоизточна Европа, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Георги Цанков, търговски мениджър на Хермле България. „Офисът ще отговаря
за настоящите и потенциалните клиенти на Hermle в България, Румъния, Гърция,
Албания, Хърватия, Сърбия, Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина. Основните му функции ще бъдат продажба на машини, резервни части и координация
на сервиза“, допълни г-н Цанков.
Машините Хермле намират приложение във всички области на машиностроенето, автомобилостроенето, медицината, формовъчната техника, оптичната индустрия и др. Те се отличават от конкурентите на пазара с възможността си за висока степен на автоматизация на производството, висока
точност на фрезоване и с модифицираната си Gantry конструкция, която е
запазена марка на фирмата.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ AÎÙ‡ À‡‚‡Î Ë

ËÒÏÂÚ‡Î ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â Ì‡ 18.02.2010 „.

На 18 февруари 2010 г. Алфа Лавал и Крисметал ще бъдат домакини на
семинар на тема „Помпи на Алфа Лавал за хранително-вкусова и фармацевтична промишленост“ в столичния хотел Central Park. Програмата на семинара ще
бъде структурирана в три основни части: центробежни помпи, помпи тип
Liquid Ring и зъбни помпи (Rotary Lobe). Основен акцент на събитието ще бъде
практическото приложение на помпи, произведени от Алфа Лавал, в различни
технологични инсталации, както и ползите при използването им в съвременните и модерни производства. Основен лектор на семинара ще бъде Джон
Уолкър, експерт от производствената база за помпи на компанията в Англия,
който ще представи пълната гама помпи, производство на Алфа Лавал. „Каним
специалисти от машиностроителни заводи, инженерингови компании, проектантски студиа, фабрики и т.н., да се включат в организирания от нас семинар. Ако читателите на сп. Инженеринг Ревю проявят интерес да присъстват
на семинара, нека да се обърнат за съдействие към господата Христо Костов,
Алфа Лавал и Петър Матев от Крисметал“, заявиха организаторите.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ËÏÂÌÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÷œ” ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
На 14 декември 2009 г. Сименс, направление „Индустриална автоматизация и задвижващи технологии“ организира семинар, съвместно с Технически
университет – Габрово, факултет „Машиностроене и уредостроене“. Темата
бе „Графично програмиране на ЦПУ Siemens със софтуерните пакети ShopMill,
ShopTurn и Manual Machine+“. Събитието се проведе в библиотеката на Технически Университет - Габрово. Специален гост и лектор на събитието бе Матиас Млинсек от Siemens, Виена.
„Технологичният софтуер ShopMill е предназначен за графично програмиране
в диалогов режим на фрезови машини и фрезови обработващи центри. Графично програмиране на стругови машини и стругови центри се реализира благодарение на софтуера ShopTurn. Manual Machine+ е технологична опция, която
дава възможност един CNC струг да се използва като универсална стругова
машина“, заяви инж. Петър Кацаров, мениджър продажби Задвижващи технологии и Цифрово-програмни управления в направление „Индустриална автоматизация и задвижващи технологии“ на Сименс. „Софтуерите ShopMill и ShopTurn
са изключително иновативни и високотехнологични решения“, допълни той.

—ÂÌÁÓÏ‡Ú ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 6 декември м. г. фирма Сензомат отпразнува своя десетгодишен юбилей.
Основателите на компанията - Грациела Димитрова и Румен Иванов оценяват
периода като успешен и се надяват да запазят имиджа си на надежден партньор в решаването на нестандартни и трудни приложения в различни сфери
на промишлеността. „През 1999 г. получихме статут на изключителен представител на основния ни партньор от Германия – фирма Турк, водещ производител на сензори и автоматика. През 2001 г. започнахме работа с фирма
Кюблер, Германия, а през 2002 г. - с Ауер от Австрия. От 2005 г. имаме представителства в София и Бургас, а от 2007 г. в Пловдив“, обобщават накратко
някои факти от фирмения живот през последните години от Сензомат.
„Целта ни е да станем консултант и партньор на повече инженерингови и
производствени фирми. Стремим се към по-активно налагане на нашите продукти в родната индустрия, с което да повишим конкурентноспособността
й в Европа и по света“, допълват по повод плановете си за развитие на Сензомат г-жа Димитрова и г-н Иванов.

—ÂÏËÌ‡ Ó·Ò˙‰Ë ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Наскоро, Агенцията за енергийна ефективност (АЕЕ) бе домакин на семинар,
на който бяха обсъдени възможностите за финансиране на когенерационни
проекти у нас. Инициатори на събитието бяха неправителствената организация „Коген-България“ и европейската асоциация „Коген-Европа“. Лекторите представиха опита на европейските държави във въвеждането на комбинирани
производства и възможностите за финансиране на подобни проекти. Изпълнителният директор на АЕЕ Таско Ерменков посочи, че в момента в България найсилният стимул за развитие на когенерациите са преференциалните цени на
електроенергията, произведена по комбиниран способ, които са приети от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). „В промишлеността е по-лесно да се въведат когенерационни производства, защото себестойността на продукцията се понижава и възвръщаемостта на инвестицията е по-лесна“, отбеляза г-н Ерменков.
В рамките на семинара бяха представени и възможностите за финансиране
на проекти в областта на когенерацията по кредитните линии по фондовете
„Козлодуй“ и „Енергийна ефективност“. Сред механизмите за финансиране са и
т. нар. договори с гарантиран резултат - ESCO.

12

декември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2009

13

Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÕÓ‚Ë ‚ÂÒËË Ì‡ Hydra Ë Canalis ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë

‡ÌËÒÍÓ

На 25 ноември фирма Каниско организира годишна среща, посветена на
софтуерните решения за проектиране на ВиК мрежи - Hydra и Canalis, на които
компанията е дистрибутор за България. На срещата присъстваха повече от
80 проектанти, представители на 54 фирми.Гост-лектор на семинара бе
Арсен Блачич, мениджър „Развитие“ в хърватската компания Studio Ars, автор на продуктите. Той представи новите разработки на Studio Ars и поточно софтуерния пакет Urbano 7, който ще съдържа изцяло обновени версии
на Hydra и Canalis.
Даниел Дренски представи обновените версии Series 6.1-BG на двата пакета, поддържащи най-новите версии на софтуерните пакети: AutoCAD,
AutoCAD MAP 3D и AutoCAD Civil 3D. Сред новите функционални възможности
на Series 6.1-BG са: команда за промяна на посоката на течение на водата по
главните клонове; автоматична функция за преименуване на възлите/шахтите по азбучен списък на клоновете; команда за ситуационно добавяне на
схеми на шахтите при липса на надлъжни профили и др. „В софтуера Canalis
са добавени статистически изчисления на тръби за допустим товар и безопасност. В изчислителните схеми на битовите и дъждовните водни количества са добавени изискваните от българските стандарти коефициенти
(Komax, Kp и К). Софтуерът е локализиран и работи на български език“, допълни лекторът.
В рамките на семинара бяха представени проекти от седем български
фирми, изпълнени с Hydra и Canalis. Мероприятието завърши с техническа
демонстрация на новостите в софтуерните продукти в учебния център на
Каниско.

√≈»“ –‡‰ÓÒÎ‡‚Ó‚ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ ’‡ÍÂÎ
От 16 октомври м. г. ГЕИТ Радославов има статут на официален представител на чешката компания Хакел за България, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от ГЕИТ Радославов. „Хакел произвежда основно защити от пренапрежение. В производствената й листа влизат защити за индустрията, за
жилищни и административни сгради, както и всички видове информационни
мрежи за телефон, телевизия, компютри, видеонаблюдение и пренос на данни. Отделен раздел в производствената програма на компанията е предназначен за всички видове електротранспорт. Предлагат се и защити за медицински операционни и отделения с повишен риск“, информираха от ГЕИТ Радославов.
Подписаният договор между двете фирми е със срок от три години и включва продажба и монтаж на продукти на Хакел в страната. „Ще предлагаме
пълната гама защити от пренапрежение - за мрежи ниско напрежение, както
и за всички мрежи за пренос на различни видове данни, в това число сателитни системи и системи на мобилни оператори. Продуктите са предназначени
както за масовия потребител, така и за индустриалния сектор“, коментираха от ГЕИТ Радославов. Те допълниха, че в момента в България няма друга
фирма, която да предлага продукти с марката Хакел.
ГЕИТ Радославов е търговска фирма, предлагаща изолационни материали,
термометри за силови и разпределителни трансформатори и други електрически машини. Отскоро фирмата предлага и защити от пренапрежения и
фотоволтаични електроцентрали за производство на електрическа енергия
от слънцето.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
’ÓÎÒËÏ ¡ÂÚÓÌ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ ÎÓ„ËÒÚË˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
Холсим Бетон Пловдив въведе последно поколение система за оптимизиране на логистичните процеси, съобщиха от прес-центъра на компанията.
Подразделението на водещата компания в производството на цимент и
инертни материали Holcim, оборудва 15 автобетонсмесителя с GPS предавател и датчици, които позволяват проследяването и управлението на всички етапи от доставката на продукти. „Водещите технологии, оптимизираните процеси и качественият продукт са основни конкурентни предимства
на компанията. Опитът ни показва, че клиентите търсят подходящо съотношение между цена и качество, а ние можем да им го гарантираме благодарение на актуалните технологии и бизнес процеси, въведени от Holcim. Това
е особено важно във време на криза, тъй като новите технологии ще ни
позволят да подобрим качеството на предлаганата услуга и оперативните
показатели на компанията“, заяви Сава Чорбаджиев, изпълнителен директор
на Холсим Бетон Пловдив.
„С въвеждането на TrimView Mobile Resource Manager, Холсим Бетон Пловдив ще подобри качеството на бетонната смес. Датчиците, монтирани на
камионите дават информация за състоянието й в периода от пълненето до
разтоварването при клиента. Новата система ще позволи и оптимизиране
на доставките, поради по-голямата гъвкавост при оползотворяване на наличния капацитет от превозни средства и бързата реакция при поръчка“,
допълниха от Холсим Бетон Пловдив.
Компанията планира да внедри и новия за Европа продукт „Drive safety“,
чрез който ще могат да бъдат анализирани и управлявани способностите на
шофьорите за безопасно и ефективно поведение на пътя.

ÕÓ‚Ó ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ¬Ã ‘ËÌ‡ÌÒ √ÛÔ
Наскоро, холдинговото дружество ВМ Финанс Груп обяви стартирането
на партньорство с водещия световен производител на климатична и хладилна техника и сградна автоматика Johnson Controls. Продуктите на Johnson
Controls ще се предлагат от новосъздадената фирма в групата - VM Automation.
„През последната година наблюдаваме внимателно новите възможности на
пазара. Дейността ни е съсредоточена в нови инвестиции и придобивания,
които позволяват бърза интеграция с настоящия ни бизнес и висока рентабилност“, коментира г-н Васил Мирчев, председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс Груп.
VM Automation отговаря за пазарите на Johnson Controls в България, Македония и Молдова. Предметът й на дейност обхваща проектиране, доставка,
монтаж и сервизна поддръжка на вентилационна, хладилна и климатична техника, както и сградна автоматизация. Фирмата ще доставя оборудване директно от заводите на Johnson Controls и от други световни производители
- партньори на компанията. Изпълнителен директор на VM Automation е инж.
Андрея Талев.
„VM Automation наследи директния бизнес на Johnson Controls в страната
и вече обслужва редица водещи фирми в България, Македония и Молдова.
Новата компания запазва създадените клонове в Бургас и Варна, като към
всички офиси в страната са изградени специализирани сервизни центрове“,
допълниха от ВМ Финанс Груп.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ Â‡ÎËÁÏ‡
‚ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡
ÌË Á‡ 2010 „.
Прелиствайки в паметта си
разговорите, в които с близки,
партньори и клиенти си честитихме настъпването на 2010 г.,
мога почти еднозначно да направя извода, че реализмът в нагласите за новата година е пуснал здрави корени в бранша. Плановете за
лесни печалби и двуцифрен ръст,
така характерни за предходните
няколко години, дори напрегнатото очакване кога кризата най-после ще ни удари от началото на вече отминалата година, са останали безвъзвратно в миналото. И в очакване вятърът на добрата промяна да достигне икономиката ни откъм Западна
и Централна Европа, обръщаме целия си взор към европейските си партньори. И по линия на седемте оперативни програми, и като възможности нашият бизнес да
изпълнява проекти на общоевропейския пазар, който за
радост е добре познат на някои български инженерингови фирми. Инженерингови, защото именно за тях кризата откри нови възможности, като освободи голяма част
от бизнеса в Западна и Централна Европа от нездравословния за нас тамошен шовинизъм, превръщайки цената
в основен фактор за избор на изпълнител.
Безспорно е, че ще разчитаме на европейските пари
по линия на оперативните програми за "свежо гориво" в
икономиката ни. И за да не бъдем отново разочаровани
от лекото покапване на "кранчето", което добре познаваме от последните три години, е необходимо българският бизнес да има компетенциите да изготвя, защитава и изпълнява проекти с европейско финансиране. При
това на ниво, близко до перфектното!
А как бихме могли да печелим проекти в областта на
индустриалното строителство на обединения общоевропейски пазар, ако още на ниво проектиране не говорим
на един език с европейските си колеги? Настоящата 2010
г. е много важна, защото от първи януари 2011 г. у нас
влиза в сила системата от строителни норми, позната
като Еврокодове. Това означава цялостна промяна на използваните методики, символи, коефициенти и т.н. чрез
въвеждане на комплект от общоевропейски стандарти.
Независимо от годините професионален стаж, конкретното работно място или броя на референтните проекти, всеки проектант в областта трябва да заговори
свободно на общоевропейския "език за проектиране". Затова е добре да не бъдем неприятно изненадани от факта, че сме пропуснали следващите дванадесет месеца и
към декември 2010 г. браншът не е запознат с Еврокодовете. А тогава да зазвучи доста експлоатираният рефрен за лошите европейци, които ни наказват, защото не
спазваме правила, които сами сме приели...
В действителност какво друго ни остава освен като
истински реалисти да запретнем здраво ръкави. Защото реалността обикновено е по-различна от прогнозите, а пилетата и резултатите се броят наесен.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ÃÓ‰ÂÌËÁË‡Ì ·Â ˆÂÌÚ˙˙Ú
ÔÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ì‡
Ì‡ ÷œ”
‚ “”-—ÓÙËˇ
Оборудването е последна дума на техниката, заявяват от
ЕСД България, РАИС и Сандвик България

Õ

а 10 декември т.г. официално отвори врати модернизираният
център за обучение по програмиране
на цифрово-програмни управления
(ЦПУ) в ТУ–София. Той е предназначен
за обучение на студенти от катедра „Технология на машиностроенето
и металорежещите машини“ към
МТФ. На събитието присъстваха
преподаватели и студенти, представители на медии и партньори на
трите компании, предоставили безвъзмездно оборудването – ЕСД България, РАИС и Сандвик България. „Обновяването на материалната база със
съвременни машини с цифрово-програмно управление е проект, по който катедрата работи от три години. Повод за днешната презентация
е последният етап от проекта, а
именно оборудването на лабораторията с вертикален обработващ

20

център М400, производство на фирма РАИС. Машината е със система за задвижване и управление на
фирма HEIDENHAIN модел
iTNC 530, предоставени от
партньорите им в страната - ЕСД България. Само
стойността на техниката,
предоставена от ЕСД България възлиза на около 39000
EUR без ДДС“, заяви при откриването проф. Георги Попов, ръководител на катедра „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“.
„Високо ценим участието
си в проекта“, заявяват от
РАИС. „Участието ни в този проект
е стъпка към успешното ни сътрудничество с техническите университети в страната. Като една от мал-

кото фирми, произвеждащи машини
с цифрово-програмно управление у
нас, ние разчитаме на кадри, подготвени именно в български университе-
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ти. Затова ценим високо предоставената ни възможност и приемаме
участието си в подобни проекти за
свой морален дълг“, заяви г-н Нишан
Бъздигян, управител на фирма РАИС.
Той изказа своите специални благодарности към ректора на ТУ-София
проф. Камен Веселинов, към проф.
Георги Попов и към г-н Емил Минков,
Управител на ЕСД България, благодарение на които е реализиран проектът.
В рамките на събитието,
присъстващите имаха възможност
да се запознаят с историята, предмета на дейност и част от продуктовата гама на фирма РАИС, представени от Нишан Бъздигян и Георги Георгиев от РАИС.
Разгледани бяха техническите
характеристики на вертикалните
обработващи центри М300, М400,
М500, М650, М800, предназначени за
разнообразни металообработващи
операции, съответно на малогабаритни, средно- и голямогабаритни
детайли, изпълнени с висока скорост
на подаване и рязане. Сред представените продукти бяха и струговите
машини Т200, Т250, Т500 и Т700. В

22

края на презентацията бе обявено и
стартирането на ново производство на портален високоскоростен
пет осен обработващ център.

ЕСД България: За целите
на образованието е нужно
съвременно оборудване
Стефан Мичев, който е един от
инициаторите на проекта, представи фирма ЕСД България. „Ние сме
представител на немската компания
HEIDENHAIN, водещ производител в
световен мащаб на цифрово-програмни управления и окомплектовка за
металорежещи машини. Тя е единствената компания в света, произвеждаща всички необходими компоненти за изграждане на една цифрова машина“, коментира той.
„Машината М400, предоставена
на ТУ-София, е изцяло окомплектована с компоненти на HEIDENHAIN.
Оборудвана е с цифрово-програмно
управление iTNC 530. Машината е с
интегрирана клавиатура и машинен
пулт“, допълни г-н Мичев. Той заяви,
че участието им в проекта е израз
на концепцията на ЕСД България, че
за целите на образованието е необ-

ходимо да се предоставя възможно
най-съвременното оборудване.

Обработващи
инструменти от Сандвик
България
Третият участник в проекта,
включил се на заключителния етап и
осигурил обработващите инструменти – фирма Сандвик България бе
представена от г-н Ико Розанис. Той
запозна гостите с шведския концерн
SANDVIK, с неговата структура и с
основните му продуктови направления. Г-н Розанис акцентира върху решенията на SANDVIK Coromant за
повишаване на производителността
на оборудването, намаляване на производствените разходите и стъпките, които е предприела компанията
за опазване на околната среда.
След презентациите на фирмите,
участващи в проекта, гостите имаха възможност да се запознаят със
симулатори за програмиране на ЦПУ
HEIDENHAIN iTNC 530. Те бяха представени от доц. П. Хаджийски, който след това демонстрира и работата на вертикалния обработващ
център М400.
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œÓ‰ÛÍÚËÚÂ
Junkers ‚Â˜Â ˘Â
ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÔÓ‰ Ï‡Í‡Ú‡ Bosch
Bosch Термотехника залага на общата корпоративна
марка в десет европейски държави, заявявайки
стремеж към по-висок пазарен дял

Õ

а 23 ноември 2009 г. в столичния хотел „Хилтън“, в присъствието
на партньори и дистрибутори от цялата страна, екипът на Бош Термотехника официално обяви, че продуктите на компанията от марката
Junkers (Юнкерс) вече ще се предлагат под марката Bosch. „От началото на 2010 г., в десет държави от
Централна и Източна Европа продуктите за отопление и топла вода
Junkers преминават под основната
марка на концерна - Bosch. Българският пазар е част от този стратегически проект, който обхваща още
Унгария, Босна и Херцеговина,
Хърватска, Сърбия, Румъния, Молдова, Гърция, Украйна и Беларус“, съобщи Йордан Дочев, търговски директор на Бош Термотехника в Роберт
Бош.
„Промяната на марката цели разширяване на гамата от енергоспестяващи уреди за отопление и топла
вода, постигане на допълнителни
пазарни дялове и продължаване на
ръста, който Bosch Термотехника
има до момента. Въпреки настоящата икономическа обстановка сме
убедени, че този стратегически ход
ще даде дългосрочен и устойчив импулс на ръста и развитието на фирмата на регионалния пазар“, допълни
той. Търговският директор на Бош
Термотехника заяви още, че на база
изпитаните и известни продукти и
решения, успешно предлагани досега
под дъщерната марка Junkers, занапред фирмата стъпка по стъпка ще
разширява гамата от иновативни
продукти под името Bosch. „Ние не
се отказваме от марката Junkers, тя
остава да съществува в други европейски пазари“, допълни той.
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В рамките на събитието бяха
представени и новостите в продуктовата гама на Бош Термотехника,
сред които кондензните отоплителни модули CONDENS FM и слънчевите колектори SOLAR 2000 TF.
„Кондензните отоплителни модули
са интересно решение, предлагащо
комбинация от кондензен газов котел и соларна система“, информираха домакините, като допълниха, че
модулите ще са достъпни за българските потребители от началото на
2010 г.

декември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

декември 2009

25

Ò˙·ËÚËˇ

‘ÓÛÏ Ì‡ ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Представени бяха енергийно ефективни решения за индустрията и
строителството

Õ

а 24 ноември т. г. Шнайдер Електрик България бе домакин на инвестиционен форум в Гранд Хотел София. Основна тема на мероприятието бяха възможностите за оптимизиране на капиталовите и оперативните разходи в индустриалния и
строителния бранш, както и съвременните тенденции в енергийната
ефективност. Специално участие
във форума взеха представители на
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Националната
компания индустриални зони (НКИЗ),
Камарата за енергийна ефективност
и Фасилити Оптимум България.
„Целта ни е да съберем инвеститори, строителни и консултантски
компании, държавни и финансови институции, като по този начин дадем
възможност за успешно сътрудничество на всички заинтересовани
страни в процеса. Чрез решенията
за енергийна ефективност компаниите могат да правят повече, използвайки по-малко от ресурсите на
планетата. Това е изключително
важно в условията на постоянно увеличаваща се необходимост от енергия в световен мащаб“, заяви в приветственото си слово Андрю Слоун,
управител на Шнайдер Електрик за
България, Албания, Македония и Косово.

Нормативна рамка и
финансиращи институции
Законодателната рамка и практическите проблеми, свързани с реализирането на мерки за енергийна
ефективност у нас, бяха представени пред аудиторията от Костадин
Сирлещов, председател на Камарата за енергийна ефективност. Антон Кобаков, старши банкер в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), представи
ролята на банката като основна
финансираща институция на инвестиционни проекти, свързани с енергийната ефективност. Той акценти-
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ра върху дейността на
банката, насочена в
подкрепа на енергийната ефективност в
България и изискванията към кандидатите
за финансиране в рамките на Инициативата на ЕБВР за Устойчива енергия. Представени бяха възможностите за финансиране по
два основни проекта
на банката – Български
фонд за енергетика и
енергийни икономии (ESCO) и Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия
(BEERECL).

Индустриалните зони решения в полза на
бизнеса
Стратегията за изграждане на
модерни и конкурентни индустриални зони, създаващи благоприятни
условия за инвестиране в нова и непозната за инвеститорите бизнес
среда, бе представена от изпълнителните директори на Национална
компания Индустриални зони - Валери Андреев и Кирил Николов.
Бисера Иванова, изпълнителен
директор на Фасилити оптимум
България и заместник председател
на Българската фасилити мениджмънт асоциация, представи
същността и ефективните ползи от
фасилити мениджмънта. Тя подчерта ролята на фасилити мениджмънта за въвеждане на енергийно-ефективните модели на управление в
рамките на всеки сграден комплекс.
Госпожа Иванова акцентира върху
конкретни ползи и икономии, които
се реализират от различните дейности, протичащи в рамките на един
сграден комплекс, след намесата на
специализирана фасилити мениджмънт компания и въвеждане на
принципите и правилата на енергийна ефективност.

Реализирани проекти
от Шнайдер Електрик
България
В заключителната част на форума домакините от Шнайдер Електрик България представиха добри практики за изграждане на енергийно
ефективни решения в индустрията
и строителството. „Шнайдер Електрик е утвърден специалист в енергийния мениджмънт и предлагането
на интегрирани решения за сигурно,
надеждно и ефективно електрозахранване за енергетика и инфраструктура, центрове за съхраняване и обработка на данни, обществени и
жилищни сгради в международен мащаб“, заявиха от компанията. Специалистите по сградна автоматизация и енергийна ефективност Петър
Георгиев и Димитър Белчев демонстрираха работещи примери, при които чрез активно отношение към
мерките за енергийна ефективност
могат да се спестят до 30 % от
капиталовите и 40% от разходите
за поддръжка. Презентацията засегна концепцията на Schneider Electric
за анализ на жизнения цикъл на инвестицията в строителството, анализ на разходите, процеса на изграждане и експлоатация , както и решения за оптимизиране на тези разходи. Показаните примери се отнасяха
както за изграждането на нови, така
и за обновяването на инсталациите
в съществуващи сгради.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

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

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

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

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

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

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

Õ‡È-‰Ó·ËÚÂ Ô‡ÍÚËÍË ‚ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Интелигентната сградна система
на AББ - ABB i-bus помогна на няколко
сгради от национално значение за Сингапур да намалят консумацията на енергия и да спечелят индустриални награди за енергийна ефективност и ниско
влияние върху околната среда. ABB i-bus
е най-широко използваната система за
сградни инсталации в Сингапур. Тя има
най-висок процентен дял сред всички
типове сгради - офиси, фабрики, хотели
и курорти, университети и училища и
апартаменти. Някои от инсталациите
наскоро спечелиха награди от правителството на Сингапур и ASEAN (Асоциация на югоизточните азиатски нации)
за най-добри резултати по отношение
на енергийната ефективност и защитата на околната среда.

Минимално потребление на
електроенергия
ABB i-bus се базира на международния стандарт за интелигентен контрол на сгради, използвайки KNX протокол. Тя комбинира целия обхват приложения, включително осветление и контрол на прекъсвачите, отопление, вентилация и климатични системи, охрана и наблюдение и управление на енергията, в единна система. Между предимствата на ABB i-bus по отношение
на енергийната ефективност, които
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то включено само на местата, на които то е наистина необходимо, вместо да се осветява цялата сграда.

Най-добрите практики в
областта на енергийната
ефективност
си заслужава да споменем, са сензорите за присъствие, контролиращи осветлението, които автоматично изключват осветлението в стаите и общите помещения след определен период на неактивност, както и сензорите с висока светлочувствителност,
които усилват или приглушават светлината, в зависимост от естествената светлина, влизаща в сградата.
Решенията на АББ са конструирани
така, че да работят самостоятелно,
с минимално участие от страна на
потребителя. Персоналът по поддръжката може да следи, контролира
и отстранява проблемите в цялата
система, включително всеки елемент
на осветлението, от едно единствено място. Сензорите и софтуера предвиждат кога трябва да се подмени
всяка от хилядите лампи в сградата.
Например, модерната система за контрол на осветлението в Националната библиотека поддържа осветление-

Между многото значими сгради, оборудвани с ABB i-bus, са и новите терминали на летищата в Бангкок и Пекин,
седемзвездният хотел Conference Palace
в Абу Даби, Франкфуртската стокова
борса в Германия и стадиона и спортната зала Khalifa в Катар, домакин на
Азиатските игри през 2006 г. Подобрената енергийна ефективност в сградите се счита за едно от направленията
с най-висок потенциал за намаляване на
парниковите газове. Според Световния
бизнес съвет за устойчиво развитие
(WBCSD), 30% намаляване на потреблението на енергия в сградите в Европейския съюз, например, би намалило общото потребление на електроенергия в
Европа с около 11%.
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"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ¡Û„‡Ò ‚ËÒÓÍ —Ú‡Ú Á‡ Ì‡·ÎËÊ‡‚‡˘‡Ú‡ 2010„.
ŒÚ ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ÙËÏ‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ 11 ÓÚ‰ÂÎÌË ÍÎÓÌ‡ Ò ÔÓÍËÚËÂ ‚ 7ÚÂ Ì‡È-„ÓÎÂÏË Ó·Î‡ÒÚÌË „‡‰‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò Â
ÒÂ‰ Ì‡È-ÛÒÔÂ¯ÌËÚÂ Ë ÔÂ˜ÂÎË‚¯Ë Á‚ÂÌ‡. –‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
—Ú‡Ú ¡Û„‡Ò ÌÂ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ „ÓÎÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·ÂÍÚË, ÌÓ Ë Ì‡
ˆˇÎÓÒÚÌÓ ËÁ„‡‰ÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ‘ËÏ‡Ú‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÌÓ‚‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ-ÒÍÎ‡‰Ó‚‡
·‡Á‡ ‚ fiÊÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ‚ „‡‰ ¡Û„‡Ò, ÍÓˇÚÓ ‡·ÓÚË Ò ÎËˆÂÌÁË ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÒËÎÓ‚Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ú‡·Î‡
Ë ÏÓÚÓ-ÍÓÌÚÓÎ ˆÂÌÚÓ‚Â Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÎËÂÌÚË: ≈Î. ˆÂı Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ „ÓÚÓ‚Ë ÂÎ.Ú‡·Î‡; ÃÂı‡ÌË˜ÂÌ ˆÂı Ò ·Óˇ‰ÊËÈÒÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ; ƒËÁ‡ÈÌ /ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ/ ˜‡ÒÚ ≈À Ë ¿œ; “˙„Ó‚ÒÍË
ÓÚ‰ÂÎ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍ‡.
œÂÁ ËÁÏËÌ‡ÎËÚÂ
2008-2009„.
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ·ÂÎˇÁ‡ Â‰Ëˆ‡ ÛÒÔÂıË Ò˙Ò Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ó·ÂÍÚË ‚
ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, Í‡ÚÓ ÒÂ‰ „ÓÎÂÏËÚÂ
ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë
ÔÓÂÍÚË, ËÁÔ˙ÎÌÂÌ
ÓÚ ÂÍËÔ Ì‡ "—Ú‡Ú
»ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ¡Û„‡Ò Ò‡:
ïÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÛÂ‰·Ë 0,4 Ë 6 Í‚ ‚ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ "ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ" ¿ƒ;
ï‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ¯ÂÒÚ Ó-„ÂÌÂ‡ÚÓ‡
‚ "“ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ ¡Û„‡Ò" Ò Ó·˘‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
21,1 MVA;
ï‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó "»ÁÓÏÂËÁ‡ˆËˇ Ì‡ n-·ÛÚ‡Ì" ‚ "ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ" ¿ƒ;
ïÛ˜‡ÒÚËÂ Í‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ ÍÎ˛˜Ó‚ËÚÂ Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÒÓˆË‡ÎÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÀÂÚÌËˇ ÚÂ‡Ú˙ ‚ ¡Û„‡Ò;
ïœÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ Ï‡ÎÓÏ‡ÒÎÂÌË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ò ‚‡ÍÛÛÏÌË Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ˆËÙÓ‚Ë ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË ÔË ÂÚÓÙËÚ
Ì‡ 8 ÍËÎËË ‚ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË 6,3ÍV;
ïÌ‡˜‡ÎÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
Ò„‡‰ÂÌ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ Ì‡ Ó·ÂÍÚ "¡ËÁÌÂÒˆÂÌÚ˙
ŒÕƒŒ— Œ".
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò ËÏ‡ ÎËˆÂÌÁË ÓÚ
‚Ó‰Â˘ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚËÔÓ‚Ó
ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÒËÎÓ‚Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË Ú‡·Î‡ Ë ÏÓÚÓ-ÍÓÌÚÓÎ ˆÂÌÚÓ‚Â ÓÚ Ù‡ÏËÎËËÚÂ: "SEN+" Ì‡ General Electric ÙËÍÒË‡Ì‡, "plug in" ËÎË "fully withdrowable" ‚ÂÒËˇ, form of
segregation 1, 2, 3, 4 ¬, ÛÂ‰·Ë "Modula+" Ì‡ GE ‰Ó 4000¿ Á‡
ÙËÍÒË‡ÌË ËÎË "plug in" ËÁ‚Ó‰Ë , form of segregation 1-3 , IP
30 - IP54 "ArTu" Ì‡ ABB - ÙËÍÒË‡Ì ÚËÔ, "Prizma P" Ì‡
Schneider Electric , ‰Ó 3200 ¿, ÙËÍÒË‡Ì ÚËÔ, form of
segregation 1, 2, 3, 4 IP 30 - IP54.
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ÒÂ‰ Ï‡ÎÍÓÚÓ ·˙Î„‡ÒÍË ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÙËÏË, ÍÓˇÚÓ Â ÓÚÓËÁË‡Ì‡ ‰‡ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡
Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ò ÎËˆÂÌÁË ÓÚ: ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÂ„Â-
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ÚËÍ‡Ú‡; ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Á‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ-ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ; ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚÓÂÊËÚÂ; ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ „ËÊË; √Î‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ÔÓ
Óı‡Ì‡ Ì‡ ÚÛ‰‡; ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ. ¬ÒË˜ÍË ÂÚ‡ÔË ÔÓ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ, Í‡ÍÚÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, Ú‡Í‡
Ë ÔË Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚË,
ÔÓÚË˜‡Ú ÔÓ ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡Ú
ISO
9001:2000 Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚: ÂÎ.ÏÓÌÚ‡ÊÌË Ë ÔÛÒÍÓ‚ÓÌ‡Î‡‰˙˜ÌË ‡·ÓÚË;
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎ.Ú‡·Î‡ Ë ÏÂÚ‡ÎÌË ËÁ‰ÂÎËˇ; ÔÓ‰‡Ê·Ë
Ì‡ ÂÎ. ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë ÂÎ. Ï‡ÚÂË‡ÎË.
“˙„Ó‚ÒÍËˇÚ ÓÚ‰ÂÎ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÎÓÌ
¡Û„‡Ò ËÏ‡ „Ó‰ËÌË ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ Ô‡Á‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÔÓ‰˜ËÌÂÌÓ Ì‡ Ë‰ÂˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ
Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÓÁÌ‡ÚË Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌË
Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÍÎËÂÌÚË. ‘ËÏ‡Ú‡ Â ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡
General Electric power controls, Phoenix contact, Lapp Cable,
Klauke, Effen Ë Saip. ¬ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡
‡ÒÓÚËÏÂÌÚ ÓÚ Ì‡‰ 2000 ‡ÚËÍÛÎ‡ ‚ Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚ. "—Ú‡Ú
»ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡ÌËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò‡ ‚ËÌ‡„Ë „ÓÚÓ‚Ë ‰‡
ÔÂ‰ÎÓÊ‡Ú Ë‰Âˇ, ÔÓÂÍÚ, ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÒÓÍÓ‚Â Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡.
— Ì‡·ÎËÊ‡‚‡˘ËÚÂ ÍÓÎÂ‰ÌË Ë ÌÓ‚Ó„Ó‰Ë¯ÌË Ô‡ÁÌËˆË,
ÍÎÓÌ ¡Û„‡Ò Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÒÏˇÚ‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡
Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò ‡ÍÚË‚Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ ‚ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ë¯ÌËÚÂ Ô‡ÁÌËˆË Ì‡ 2008„, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Œ·˘ËÌ‡Ú‡, ËÁ„‡‰Ëı‡ ‡Ú‡ÍÚË‚Ì‡ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Ì‡ ÍÓ‡· Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ „‡‰‡, ÍÓˇÚÓ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡¯Â ÌÓ˘ÂÌ ¡Û„‡Ò. ƒÓ Í‡ˇ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ ÙËÏ‡Ú‡ ËÏ‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Ó˘Â ‰‚‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ó·ÂÍÚ‡, ‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ Á‡‰‡˜‡ ÓÒÚ‡‚‡
‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ë Ì‡ÁÌ‡˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÏÎ‡‰Ë
ÒÎÛÊËÚÂÎË, Á‡˘ÓÚÓ ˙ÒÚ˙Ú Ì‡ Â‰Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Â ÌÂ ÔÓÒÚÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ËˇÚ È ÛÒÔÂı, ÌÓ Ë ‡Á‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍËÔ‡.

"Старт Инженеринг" АД - клон Бургас
Адрес: 8000 Бургас, ул. "Христо Ботев" №33
тел/факс: 056/ 811 512; тел: 056/ 811 484; 056/ 850 596
office@startengbs.com | www.startengbs.com
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RFID ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
Компоненти, модули и системи за радиочестотна идентификация

œ

Стефан Куцаров

оявила се в периода 1969-1973
г. и с ограничено приложение в началото, днес радиочестотната идентификация (Radio Frequency Identification) RFID се развива интензивно. Една
от основните причини за това е необходимостта от бърз и ефективен
контрол на преминаването на стоки
и изделия (през митници, през входове и изходи на складове и магазини,
през технологични етапи в производствени предприятия) и на установяване тяхната наличност, съчетани с
определяне на основните им характеристики. Масовите приложения са
вече възможни благодарение на създаването на достатъчно малки, евтини и надеждни специализирани интегрални схеми (ИС). В статията се разглеждат принципът на RFID, приборите и устройствата за нейната реализация заедно със сведения за системите и приложенията й.

Принцип на действие на
RFID
Върху предвидения за контрол
обект се поставя идентификатор,
наричан също таг, транспондер или
етикет (фиг. 1), съдържащ антена и
ИС с памет. Четецът (Reader), наричан и контролер, периодично излъчва
в кратки интервали от време (обикновено 50 ms) електромагнитни
вълни с фиксирана честота, които
достигат до антената на идентификатора. Те го задействат за определено време (типично 20 ms), през
което той връща обратно модулиран
сигнал с необходимите данни за обекта, а те от своя страна могат да се
предават към близък или отдалечен
компютър. За простота идентификаторите най-често използват амплитудноимпулсна модулация (ASK), т.е.
на нулите на данните съответства
малка или никаква (предавателят на
идентификатора се изключва) мощност, а на единиците – максимално
възможната мощност.
Поради значителната уязвимост
на ASK към смущения се използват
още честотноимпулсна модулация
(FSK), при която на „0“ и „1“ съответстват синусоидални напрежения с
различна честота, двуфазна импулсна модулация (ВPSK) с фази 0° и 180°
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на единственото синусоидално
напрежение и квадратурна модулация (IQ Modulation). Според стандарта ISO14443 данните към
идентификаторите се предават
с ASK, а тези към четеца - с BPSK. Фиг. 1.
На фиг. 1 са показани примерни стойНискочестотният обхват (LF
ности на мощностите, отнасящи се
Range) използва най-често 125 kHz и
за разстояние d = 6 m между четеца
по-рядко 134,2 kHz, като за него праки идентификатора. Не трябва да се
тически не съществува споменатозабравя, че мощността на електрото влияние на течности и метали.
магнитната вълна намалява пропорМаксималното разстояние между
ционално на d3.
идентификаторите и четците в
В сравнение с баркодовете, които този обхват е около 35 cm. Високочестотният обхват (HF) е за честосъдържат 20-разредно число, тук то
та 13,56 MHz, като регламентиранеможе да е с много повече разреди и
то на характеристиките на ползвада съдържа повече данни. Неговата
щите го системи от международниструктура е определена от разработения електронен продуктов код
те стандарти ISO14443 и ISO15693
(Electronic Product Code) EPC. Друго преопределя голямото му приложение.
димство на RFID е възможността за
При него влиянието на течности и
четене на данните от разстояние,
метали е твърде слабо, а максималдостигащо стотина метра. Чрез
ното разстояние достига 1 m. Пресъздадените програмни продукти димство на двата обхвата е използмогат да се събират данните от
ването им в целия свят.
много идентификатори, например
Свръхвисокочестотният обхват
предметите в една палета или на (UHF) е от 840,5 до 954 MHz, като
стелаж без да е необходимо свалянеразлични държави или групи от държато им. За количеството на данните,
ви използват отделни негови части.
които се съхраняват в компютъра, Например в Европа честотите са
няма принципни ограничения, а освен
865,7 – 867,6 MHz, в САЩ – от 902
това голяма част от RFID позволядо 928 MHz и в Япония – между 952 и
ват чрез компютър многократно да 954 MHz. Максималното разстояние
се променят данните в идентифика- е от 1 до 100 m, но често е необхотора. Вече има комбинации на иден- дима пряка видимост между идентитификатори и сензори, позволяващи фикатора и антената на четеца. Не
следене по описания начин на различ- се препоръчва обхватът да бъде изни неелектрически величини, полезно- ползван при наличие наблизо на метастта на което предполага значител- ли и течности, тъй като електромагно бъдещо развитие.
нитните вълни с тези честоти се
отразяват лесно от тях и могат да
попречат на работата на устройЧестотни обхвати
ствата. Четците за този обхват в
В съответствие с международни
Европа задължително трябва да простандарти съществуват 4 обхвата
веряват дали каналът е свободен
за RFID, като не трябва да се забрапреди да изпратят съобщения към
вя, че поглъщането на електромагидентификатора (т.нар. режим Listen
нитните вълни от метали и течносBefore Talk), което създава ограничети нараства с увеличаване на честония при ползването на RFID системи.
тата им. Това затруднява установяПоследният микровълнов обхват
ването на стабилна връзка четец(Microwave Range) също има две часидентификатор, когато последният
ти – от 2446 до 2454 MHz (за Еврое в близост до метали, течности,
сняг и др. или е монтиран върху обек- па) и 5725-5875 MHz, като приложети с голямо съдържание на течности нието му засега е ограничено.
(имплантиране в животни). Същевременно с увеличаване на честотата Същност на
нараства максималната скорост на идентификаторите
обмен на данни между четеца и иденДвата задължителни елементи в
тификатора.
тяхната структура са ИС и антена,
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Фиг. 2.

като в обхватите до 13,56 MHz включително последната реагира на магнитната съставка на електромагнитната вълна. Успоредно на антената се свързва кондензатор за получаване на трептящ кръг с резонансна честота, равна на тази на обхвата с цел да се осигури максимално
голямо входно напрежение на ИС и
съответно максимално голямо разстояние между идентификатора и
четеца. В някои случаи кондензаторът е част от ИС, а в други се
свързва външно към нея. За обхвати
125 и 134,2 kHz антената представлява бобина със стотина навивки и
индуктивност до десетина mH, докато за 13,56 MHz е необходима индуктивност няколко само µH. Последната обикновено се реализира чрез
тънък спирален слой от мед или алуминий, нанесен върху изолационната
подложка на идентификатора (фиг. 2).
Антените за двата високочестотни обхвата представляват дипол, който реагира на електрическата съставка на електромагнитната
вълна и е с дължина 1/2 от нейната,
при което кондензатор не е необходим. Обикновено се изработват като
тънък метален слой, нанесен върху
пластмасова лента (Inlay), често с
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възможност за залепването й. С пониска цена са антените с проводящо
мастило като проводник, но по-голямото му съпротивление влошава
техните качества. Антените са насочени, поради което за получаване
на максимално голямо напрежение
върху тях трябва да са успоредни на
антената на четеца. Когато са под
ъгъл напрежението намалява и става
0 при негова стойност 90°. За избягване на това съществуват идентификатори с две перпендикулярни една
на друга антени, чиито напрежения
се сумират от ИС.
С най-голямо приложение са пасивните идентификатори (Passive Tag),
които работят без батерия, а идея
за структурата на тяхната ИС е
дадена на фиг. 3.
Постъпващото на входа напрежение от антената се превръща в постоянно от токоизправителя, в някои случаи допълнително се стабилизира и върху кондензатора С се получава захранващото напрежение U0 за
останалите блокове. Аналоговият
блок демодулира приемания сигнал и
модулира излъчвания от идентификатора. Основната част на цифровия
блок е памет, като в идентификаторите само за четене (Read-Only Tag)
R/O тя е с еднократен запис, който
се прави по време на производството и не може да се променя. Идентификаторите за четене и запис (Read/
Write Tad) R/W използват EEPROM,
чието съдържание може да се променя в процеса на експлоатация (време
за запис няколко ms), и работят с
четци, наричани Interrogator. Причината за това наименовие се дължи на
изпращането от устройството към
идентификатора на „покана“ за установяване на връзка (режим Interrogator-

Фиг. 3.

Talks-First, ITF). При получаването й
той връща към устройството записания в паметта си идентификационен номер (обикновено с дължина 56b
или 64b), с което връзката е установена. Сега устройството подава команда към идентификатора да бъдат
изпратени данни и след получаването им следва команда за прекратяване на връзката, с което той се поставя в режим "очакване" (sleep).
Съществуват идентификатори с
допълнителна възможност те да установят връзката с четеца (TagTalks-First, TTF). Сравнително по-рядко
се използват идентификатори за
четене и еднократен запис (Write
Once, Read Many) WORM, в чиято OTP
памет само веднъж по време на експлоатацията им или преди започването й се прибавят данни, след което работата е като на идентификатори само за четене. Съществуват
идентификатори R/W с малка ОТР
памет, съчетаващи възможностите
на двата последни вида.
Когато излъчваният сигнал от
четеца към пасивен идентификатор
индуцира в антената му достатъчно напрежение за получаване на необходимата стойност на U0, цифровият блок прехвърля данните от паметта си в аналоговия, той ги модулира и излъчва. Предимствата на пасивните идентификатори са ниска-
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Таблица 1. Интегрални схеми и модули за идентификатори.
¹

ÈÑ

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H ig g s -3
ATA5577
EM4324
MB89R118

Alien Technology
A tm e l
EM Microel. Marin
F u j it s u S e m ic .
H it a c h i
H o lt e k
I n f in e o n
M e le x is
Microchip
NXP

M u C h ip

H T672B
SLE 55R16
MLX90121
M CR F450
SL2 ICS10
D 1KP5211 V680-M
T
R
F
H
C
T
M R T 4 -12
KP222

13

ZMD41211

Òè ï

× åñò îò à Ï àì åò

-5 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
0¸ +50
-20¸+100
0¸+70
-2 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5
-40¸+125
-

Ðàá î ò .
ò åì ï.
oÑ

ï à ñ è â å í 8 6 0 -9 6 0 M H z
ïàñèâåí, R/W 100-150 kHz
ïîëóïàñèâ.R/W 860-960 MHz
ïàñèâåí, R/W 13,56 MHz
ïàñèâåí
2 ,4 5 G H z
ïàñèâåí
13,56 MHz
ïàñèâåí, R/W 13,56 MHz
àêòèâåí, R/W 13,56 MHz
ïàñèâåí, R/W 13,56 MHz
ïàñèâåí, R/W 13,56 MHz

512 b
363 b
720 b
2 kB
128 b
40 b
64 kb
928 b
136 b

Omron

ï à ñ è â å í , R /W

13,56 MHz

1 kb

27

10 (105)

-

-2 0 ¸ + 8 5

Texas
I n s tru m e n ts

ìîäóë

13,56 MHz

1 kb

-

10 (105)

-

-2 5 ¸ + 5 0

ZM D

ïîëóïàñèâåí,
R /W

-

(105)

1

-3 0 ¸ + 6 0

13,56 MHz

та им цена, дългият експлоатационен срок (типично 20 г.) и малките
размери (например като оризово
зърно).
Активните идентификатори (Active Tag) притежават батерия, която
може да е сменяема или не в зависимост от модела. Тя осигурява работата при приемане и предаване (максималното разстояние на връзка
може да достигне 100 m) както и посигурна връзка в условията на значителни електромагнитни смущения.
Към тези предимства се прибавя поголямата скорост на обмен на данни
и възможността идентификаторът
да се обърне към четеца или друг
идентификатор за установяване на
връзка. Сравнително по-ограниченото
приложение на тези идентификатори се дължи на цената им, значително по-големите размери от пасивните и по-късия експлоатационен срок
на тези с вградена батерия. Например един контейнер може да е снабден с активен идентификатор, докато всяка от стоките в него е с пасивен.
Съществуват и полупасивни идентификатори (Semi-Passive Tag, BatteryAssisted Passive Tag), които при приемане ползват енергията на сигнала
в антената, а батерията се включва
само за предаване.
За отстраняване на евентуални
грешки в приеманите данни системите с идентификатор R/W използват
16-разреден коригиращ код CRC (Сyclic
Redundancy Code), който гарантира
практически 100% достоверност.
В табл. 1 са дадени примери за ИС
и модули на идентификатори. Сред
тях са най-малките по размери ИС,
например тази в ред 5 е 0,4x0,4x0,15
mm. Специфична особеност на ИС в
ред 4 е съхраняването на данните във
феромагнитна памет (FRAM), която
обуславя много по-големия брой цикли
запис/четене. Дадената на ред 11
може да бъде монтирана и върху ме-
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Ñ êî ð î ñ ò Ñ ú õ ð . í à Ì à êñ .
íà
äàííèò å,
â àò ,
îáì åí, ã (ö è ê ë è îáõm
kbps
R /W )
10 (105)
10
20 (105)
4 0 -6 4 0
52, 97
10 (1010)
0 ,4
10
0 ,1
106
10 (105)
0 ,1
106
70
200 (106)
53
5
1 ,5

8 kb

10

тални повърхности, докато тази на
ред 13 има вграден сензор за температура и часовник. Температурата
заедно с точното време на измерването й се записват в паметта и се
изпращат при поискване към четец.
Извън таблицата за реализация на
активни идентификатори е предвиден модулът RA01L8693MA на Mitsubishi Electric Semiconductor, който
представлява усилвател за обхвата
865-928 MHz с изходна мощност 1,4
W и размери 9,2x9,1x1,8 mm.
Нарастват приложенията, изискващи все по-голям обем памет, което налага създаване на подходящи
ИС. Пример е фамилията SmartMX на
NXP, която има EEPROM с обем между 12 и 144 kB, ROM с обем 200 kB за
ползване от клиента и RAM с обем
6144 B.

Конструкции на
идентификаторите
Те са твърде разнообразни като
често с един корпус се предлагат
няколко разновидности с различни ИС
и съответно параметри. Примери за
характерни видове са дадени в табл.
2, като тези в редове 1-5 са с общо
предназначение, т.е. могат да се използват в широк кръг приложения.
Особеност на идентификатора на
ред 2 е съхраняването му при температури до 160°С, докато този в ред
3 може да работи в продължение на
2000 часа при температура 200°С.
В зависимост от модела закрепването върху обекта се извършва чрез
залепване или по механичен път.
Вероятно с най-голямо приложение
са картите, няколко примера за които са в редове 6-8. Особеност на
значителна част от тях е, че при
едно външно оформление има разновидности с различни ИС и съответно параметри (напр. картата на ред
6). С обхват между 30 и 80 cm е картата на ред 7 (широкообхватна), тъй
като съдържа активен идентифика-
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Таблица 2. Конструктивни разновидности на идентификатори.
¹

Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

×åñò îò à

1

Omni-ID Prox

O m n i-I D

Ï à ñ è â å í R /W

2 High Temp. PU SES RFID Solutions
3 SIMATIC RF680T
S ie m e n s
4
Cargo Tag
Motorola
5 RI-INL-W9QM Texas Instruments

Ïàñèâåí
Ïàñèâåí
Ïàñèâåí
Ïàñèâåí

6

IS O C A R D

Ï à ñ è â å í R /W

7
8
9

IDA245
S m a r t T ic k e t
A L U -9 6 6 2

10 MicroProx Tag

E la t e c

R /W
R /W
R /W
R /W

I d te c k
À ê ò è â å í R /W
SES RFID Solutions Ïàñèâåí R/W
Alien Technology Ïàñèâåí R/W
H ID

Ï à ñ è â å í R /W

11
P E T I n le t
SES RFID Solutions Ïàñèâåí R/W
12 RI-I11-114A-S1 Texas Instruments Ïàñèâåí R/W
13

K e y fo b K F B

14 ProxKey II Fob

SES RFID Solutions Ïàñèâåí R/W
H ID

Ï à ñ è â å í R /W

Ðà ç ì å ð è , m m Ñ í è ì Ï à ì å ò îÐáàõáâ. àòòå,ìoïÑ.
(Òå ã ëî , g )
êà

8 6 5 ,6 -8 6 7 ,6
240b
M Hz
125 kHz
865-928 MHz 96/240b
8 6 0 -9 6 0 M H z 9 6 b
134,2 kHz
80b
125 kHz;
13,56 MHz
2 ,4 5 G H z
13,56 MHz
840-960 MHz 512b

-2 0 ¸ + 6 5

-2 5 ¸ + 6 5
-2 5 ¸ + 6 5
-2 0 ¸ + 9 3

125 kHz

84b

-45 ¸ +70

13,56 MHz
13,56 MHz
125 kHz;
13,56 MHz
125 kHz

256b

-2 5 ¸ + 7 5
-

1 k b ; 4 k b -2 5 ¸ + 7 5
85b

35x10x4

Ô è ã .4 à

f15; d=0,65 Ôèã.4á
-2 5 ¸ + 7 5
-2 5 ¸ + 2 2 0
132x32x15
Ô è ã .4 â
-40 ¸ +65 152x152x13,5 Ôèã.4ã
-25 ¸ +70 24,1x14,3x2,7 (2)

-45 ¸ +70

тор с батерия, която може да работи 5 г. Дадената на
ред 8 е представител на категорията Smart Ticket, използвана основно за таксуване в градския транспорт, но има
и други приложения.
Голямо е разнообразието на залепващи се етикети
(RFID Inlay), чието наименование определя големината и
начина на закрепването им. Примери за тях са в редове
9-12, като даденият в ред 9 е предназначен за ламиниране в хартия. Специфично приложение на тези идентификатори е за следене на мястото на книги в книжарници и
библиотеки. Разновидност са стикерите с отпечатан
върху тях баркод (Smart Label), като четецът следи за
съвпадение между него и записаното число в паметта на
идентификатора.
Освен тези две групи има много други разновидности

8 6 x 5 4 x 0 ,8

a

б

Ô è ã .4 ä

8 4 x 5 4 x 4 ,5
Ô è ã .4 å
8 6 x 5 4 x 0 ,5
70x17x0,25
f 3 2 ,7 ; d = 1 ,7 8
(1,18)
f21,5; d=0,65 Ôèã.4æ
48x45
3 6 ,7 x 3 0 x 6 ,5

Ô è ã .4 ç

в

д

г

е

43x22,9x14

за
специфични
цели. Дадените на
редове 13-14 ключодържатели
(Keyfob) често наж з
мират приложение Фиг. 4.
като ключ за електромагнитни брави и съответно контрол на достъпа до
помещение и за регистриране на присъстие. Специфични
са идентификаторите в часовник, използвани главно за
контрол на достъпа. За следене на животни се изработват идентификатори в стъклени ампули, които се имплантират под кожата (обикновено зад главата). Независимо от противоречивите мнения се правят опити за
имплантиране на идентификатори и на хора (обикновено
между палеца и показалеца на лявата ръка), но с много помалки размери. Основните цели са контрол на достъпа
до секретни помещения и експресно снемане от идентификатора на паспортните данни и здравния статус на
хора с рискови заболявания, при които бързата и правилна реакция на лекарския екип е жизнено важна. С подобно
предназначение, но без имплантиране, са добиващите все
по-голяма популярност гривни.
За закрепване върху контейнери и превозни средства
се правят идентификатори с цилиндрична форма, а за
поставяне в дърво, пластмаси и цимент има водонепропускливи разновидности с формата на пирон. Независимо
от наименованието на последните те трябва да се поставят в предварително пробит отвор и не могат да се
вадят за повторна употреба.
Съществуват идентификатори без ИС (Chipless RFID)
с много ниска цена и реализирани главно по два начина.
Първият използва документи и опаковки с вградени алуминиеви нишки за отразяване на електромагнитните
вълни от четеца, съдържащи неговия код. При втория
начин в немагнитен материал се вграждат фини частици от магнитни елементи. При облъчването им от четеца те връщат към него електромагнитна вълна с параметри, зависещи от магнитните им свойства. Наличието на около 70 вида елементи означава възможност четецът да разпознава вълната на всеки от тях като специфичен код. Това се използва за предпазване от кражби,
а показаният на фиг. 1 компютър е излишен.

Протоколи
Връзката между идентификаторите и четеца се извършва в съответствие с точно определени правила,
определяни от т. нар. протоколи. С най-голямо приложение е създаденият през 2005 г. стандарт EPCglobal Class1
Generation 2 и възприет от Международната организация
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Таблица 3. Специализирани ИС за четци.
¹
1
2
3
4
5

Ì à êñ .
Ç àõð .
Êî í ñ ó ì
È íò åðí à ï ð å æ .,
× å ñ ò î ò à ñ êî ð î ñ ò ,
ò îê,
ô åéñè
kbps
V
mA
U2270B
A tm e l
125/134 kHz
5
U ART; SPI
4,5 - 16
E M 4294
EM Microel. Marin 13,56 MHz
848
SPI
3 ,3 - 5
Prox Chipset
G e m a lt o
13,56 MHz
R S 2 3 2 ; R S 2 3 5 4 ,5 - 5 ,5
<150
M FR C522
NXP
13,56 MHz
848
U ART; SPI
2 ,5 -3 ,3
114
RI-TMS3705ADR Texas Instruments 134,2 kHz
Ñåðèåí (15,625) 4,5 - 5,5
20
ÈÑ

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Таблица 4. Четци
Ï ðîèçâ îäèò åë

Òè ï

1
Sp eed w ay
2
Teralift
3
Teralock-1
4 HF-CNTL-USB-02
TW N3
5
6
FX7400

I m p in j
Òåðàêîì
Òåðàêîì
D a t a lo g ic
E la t e c
Motorola

Ñò àöèî í.
Ñò àöèî í.
Ñò àöèî í.
Ñò àöèî í.
Ñò àöèî í.
Ñò àöèî í.

7

Motorola

Ñò àöèî í.

¹

Ì î ä åë

XR480

CS101

14 MRiefaardeeKr e6y0p7a2d

(2700)
110x78x30
139x112x48
88x56x18
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то й съдържанието на всички броячи се намалява с 1 и
следващата връзка е с
идентификатора с номер 1.

Четци
Фиг. 6.

за стандарти като ISO18000-6С. Според него скоростта на предаване на
данни от четеца може да е между 27
и 128 kbps. За осигуряване на достатъчно енергия на идентификаторите логическата 0 се предава към
тях във вида на фиг. 5а горе и има
продължителност между 25 и 6,5 µs,
а логическата 1 е според времедиаграмата долу. Двата начина за предаване на лог.0 и лог.1 от идентификаторите са показани на фиг. 5б.
За да се осигури работата на четеца с повече идентификатори всеки протокол определя начина, чрез
който във всеки момент четецът да
може да обменя данни само с един
идентификатор (anticollision), както
и редът на установяване на връзката. В споменатия стандарт всеки
идентификатор има номер и съдържа
брояч, а връзката се установява само
с този, чийто брояч е 0. В началото
на връзката всички идентификатори зареждат в брояча си своя номер,
а първата установена връзка е с
този с номер 0. След приключване-
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Типичната им структура е показана на фиг. 6. Честотата на излъчваните
от антената електромагнитни вълни се определя от генератора (практически винаги кварцов),
а мощността им – от предавателя.
В зависимост от модела последната обикновено е между няколко десети от W и няколко W. С увеличаването й нараства максималното разстояние d до идентификаторите.
Приемникът усилва и демодулира
сигналите от антената, като за
последното е необходимо показаното свързване към генератора. На изхода на приемника се получават данните, изпратени от идентификатора, които могат да се запишат в
цифровия блок, а в много случаи той
ги изпраща по жичен или безжичен
път чрез някой стандартен интерфейс. Често четците са с два или
повече интерфейса, а някои притежават и операционна система. По
аналогичен начин те могат да приемат данни отвън, да ги модулират
и изпращат към идентификаторите.
Структурата на фиг. 6 се отнася
за т.нар. Monostatic Reader, в който
антената е и приемна. Това опреде-

a

б

Фиг. 5.

ля по-ниска цена и размери на четеца, но може да създаде проблеми с
приемането, които не съществуват
в четците с отделни антени за предаване и приемане (Bistatic Reader). И
в двата вида разстоянието d е право пропорционално на размерите на
антената.
В зависимост от начина на излъчване се използват два вида антени. Тези с линейна поляризация излъчват само в една равнина и се предпочитат при фиксирани положения на
идентификаторите и четеца, докато кръговата поляризация най-просто
означава излъчване в цялото пространство пред антената. При това
последната може да е вградена в
четеца ила да се свързва външно към
него. Захранването на част от четците е от електрическата мрежа, на
други от батерия или акумулатор, а
на трети чрез Ethernet.
За реализацията на четци съществуват специализирани ИС, които
обикновено съдържат блоковете на
фиг. 6 без антената. Използват няколко захранващи напрежения, например едно за предавателя и едно или
две за цифровия блок, осигурявани от
вграден стабилизатор. Има и набори (chipset) от две ИС – едната (RF
Chip) съдържа предавателя, приемника и генератора, а другата (controller)
е цифровия блок. Примери за основните им характеристики са дадени
в табл. 3, като скоростта е на обмен с идентификаторите, а за консумирания ток е дадена най-голямата стойност в режим предаване. В
някои случаи коефициентът на усилване на приемника може да се променя и той да има два входа за сигнали
с различна модулация (ИС в ред 2).
Специфичен е наборът в ред 3, който може да се ползва и за работа с
контактни карти.
Самите четци са 4 разновидности, като обхватът им зависи и от
идентификатора, поради което в
някои каталози не се дава като параметър, а в други са стойностите
му за всеки от индикаторите, с които четецът работи. Първият вид
са стационарните четци, които се
монтират неподвижно на места,
покрай които преминават контролираните обекти. Примери за тях са
дадени в редове 1-7 на табл. 4, а
външният вид на този от ред 1 е на
фиг. 7а. Даденият на ред 2 е предназначен за асансьори и може да пол-
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Фиг. 7.

зва до 500 идентификатора, при доближаване на всеки от които той подава захранване на таблото с бутоните и съответно позволява ползването на асансьора.
По подобен начин работят и четците за електромагнитни брави (ред
3), но те чрез механичен контакт подават напрежение за задействане на
бравата. Използват се и за задействане на други изпълнителни механизми. Специално за индустриални
приложения е четецът в ред 4. Даденият на ред 5 (фиг. 7б) реално е серия
от 7 четци, всеки за фиксиран честотен обхват, захранвани през кабела за връзка. Специфична особеност
на този в ред 6 е, че може да работи
с ОС Windows CЕ 5.0 и че се захранва
от стандартен токоизправител и
чрез PoE (Power over Ethernet). Някои
от предназначените за контрол на
достъпа са снабдени с отчитане на
времето на снемане на данните и са
снабдени с дисплей за неговото изписване.
Вторият вид са преносимите четци (Desktop Reader), които при използването им се поставят на определено място и работят като стационарни. Пример за тях са дадени в
редове 8-12 на табл. 4.
Ръчните четци (Hand Held Reader)
се използват за снемане на данните
от идентификатори, монтирани
върху неподвижни обекти. Захранват
се с батерия и често имат дисплей
за изписване на текущите данни от
идентификатора. Примери за тях има
в редове 13-15 на табл. 4. Даденият
в ред 13 (фиг. 7д) е съчетан с четец
за баркод.
Последният вид са модулите на
четци с конструктивно оформление,
позволяващо вграждането им в дру-
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ги апаратури. Основните параметри
на такъв са в ред 16 на табл. 4, а на
фиг. 7e е външният му вид.

Системи и приложения
Системите за RFID освен идентификатори и четци задължително
съдържат компютър или сървър за
събиране и обработка на данните.
Връзката към тях е директна или чрез
спомагателни устройства, действащи подобно на хъбовете в компютърните мрежи. За всяка система се
създава или адаптира специализиран
програмен продукт в зависимост от
предназначението й и извършваните
дейности.
Сред ключовите приложения на
RFID са системите за планиране на
фирмените ресурси (ERP) и системите за управление на складове и логистика Warehouse Management System
(WMS). RFID технологията осигурява
контрол на продукти по време на
производството, при влизането и
излизането им от складове, преразместване в тях и инвентаризация.
Освен това системите в складове
обикновено могат автоматично и
да оформят необходимите счетоводни документи. Сред новостите
в тази област са системите за мобилна търговия, при които чрез безжични връзки се осъществява договаряне и приемане на поръчки в магазина на клиента, тяхното зареждане във фирмения сървър и издаване
на фактури.
Чрез замяна на баркодовете с RFID
идентификатори отпада необходимостта от визуален контакт на четеца с обекта, което ускорява процеса на обработка на товари от спедиторски и транспортни фирми
(напр. системата Moby E на Siemens),

както и в касите на магазини. Същевременно четенето от идентификаторите е по-сигурно (не се зацапват
и късат както етикетите с баркод)
и те могат да се използват по-дълго
време и многократно. Същото се
отнася и за контрол на произвеждани изделия върху конвейер. За последния и подобни случаи има специализирани системи за индустриални приложения, типични примери за каквито са създаваните от компании като
Datalogic (HF Serie), Hans Turck (BL ident
system, регистрираща данните на
обекти със скорост на движение до
10 m/s), Omron (V680 Series), Rockwell
Automation (54RF Industrial RFID System
за метални обекти и такива с масла
и вода) и Siemens (SIMATIC RF300).
За предпазване от кражби нарастващо приложение имат прости и
ефективни Electronic Article Surveillance (EAS) системи, използващи евтини етикети с RFID идентификатори,
например такива показващи само
наличието на стока без данни за нея.
Друга област са системите за
електронни разплащания, като с наймасово приложение засега са тези за
места на преминаване на хора или
превозни средства срещу заплащане
(градски транспорт, лифтове, платени магистрали). Достатъчно е преминаване покрай четеца (идентификаторът е в джоб или закрепен на
стъкло на превозното средство) за
да се извади таксата от заредената
сума в идентификатора. Все повече
стават издаваните от банки кредитни карти с RFID идентификатори, работещи на същия принцип и
използвани за плащане в магазини.
Разширява се ползването на електронни паспорти, които съдържат
идентификатор RFID тип R/O с необходимите данни за притежателя, вкл.
биометрични или негова снимка, и са
в процес на въвеждане в цял свят. За
намаляване на риска от прочитане на
данните от неоторизирани лица се
взимат различни мерки. Например
едната страница на някои паспорти
съдържа метално фолио и при затварянето й не е възможно четене. Данните от други паспорти могат да
бъдет свалени само при поставянето им в четеца и набиране на него
личния идентификационен номер на
притежателя.
За достъп до определено помещение (офис, хотелска стая) или място
(паркинг) също се използват RFID системи. Техните четци могат да регистрират кога се влиза и излиза и да
задават разрешените времена за
достъп, а идентификаторите освен
карта могат да бъдат стикери за
залепване на постоянно носен предмет, например мобилен телефон.
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Farnell ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡
ÔÂÒÚËÊÌË Ì‡„‡‰Ë Á‡ ÔÓ‰‡Ê·Ë
Farnell печели престижната категория "Европейски дистрибутор на годината" на раздаването на наградите Elektra за 2009, които се проведоха в Лондон
Farnell, водещият мултиканален
дистрибутор, спечели желаната
награда Дистрибутор на годината
на раздаването на наградите
Elektra 09 в Европейската електронна индустрия, които се проведоха в Лондон на 1-ви декември.
Провеждащи се всяка година и посещавани от ключови фигури и
представители на цялата електронна индустрия, наградите Elektra
оценяват технически характеристики, иновации и постижения в 18
категории.
Избрана измежду пет, членовете
на журито подчертаха, че иновационното използване на интернет от
Farnell е ключов фактор за успеха на
компанията. През последните 12
месеца, Farnell въведе значителен
брой възможности за увеличаване
на скоростта и обхвата на търсене на своя уебсайт. Компанията също въведе иновационна социална
мрежова общност, наречена елемент14, което получи признание за
изключително ценен ресурс и инструмент за инженерите в цялата индустрия. елемент14 е онлайн общност, която използва Web 2.0 технология, създавайки уникална, мултиезикова среда, където проектантинженерите имат достъп до найновите технологични решения, инструменти, софтуер и информация.
елемент14 също позволява на клиентите да се консултират с експерти от водещи производители
в индустрията, да научават за найновите тенденции и разработки
чрез форуми, статии и блогове, докато обменят информация и си сътрудничат с други електронни проектант-инженери по целия свят.
Получавайки наградата от името на Farnell, Анди Кинг, Президент на Farnell, Европа и Главен
ръководител на EDE (Направление
Нови Електронни Разработки) каза: "Спечелването на наградата
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Дистрибутор на годината е изключително постижение,
с което се гордея
много! По-специално,
признанието за нашите уеб иновации
и за водещата ни пазарна позиция е свидетелство за постоянните подобрения, които правим за
нашите клиенти
чрез интернет и за
развитието на онлайн предложенията на Farnell като цяло,"
Farnell печели награда за
продажби от Ohmite
Farnell, водещият мултиканален
дистрибутор, получи престижна
награда от водещия производител
на мощни резистори Ohmite. Получена още през първата година на
тяхното кандидатиране, наградата за отлични продажби "President's
Elite" е признание за изключителни
продажби реализирани от Farnell за
период от две години.
Със своето глобално въздействие посредством локални офиси
плюс уебсайтове на местни езици
и поддръжка, Farnell успя да осигури
идеалния партньор, спомагайки за
увеличаване на продажбите на
Ohmite и изграждане на своята международна репутация. В момента
Farnell предлага повече от 3000
Ohmite продуктови линии и непрекъснато работи за добавяне на други такива. С набор, включващ резистори за повърхностен монтаж,
жични, въглеродни, керамични, дебелослойни, както и резистори с
метално фолио, Ohmite разполага с
продукти, задоволяващи нуждите
на повечето приложения в широк
спектър от пазарни сектори.
"Горди сме да представляваме
компанията Ohmite, която има дъл-
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гогодишна висока репутация на пазарен лидер при мощните резисторни продукти," каза Фрейзър Макей,
Мениджър-покупки, във Farnell. Също
така, компанията Farnell, празнуваща сега 70 години в бизнеса, се е
установила като водеща сила и иноватор в сектор - дистрибуция. Заедно, вече сме демонстрирали отлични резултати, за които свидетелства тази награда. Очакваме в
бъдеще още повече да засилим нашето партньорство с Ohmite."
Грег Пейс, Заместник - президент
на отдел "Продажби и маркетинг" в
Ohmite каза: "Ние в Ohmite подбираме много внимателно с кого да си
сътрудничим в каналите на дистрибуция. Когато трябваше да установим тесни партньорски взаимоотношения в Европа, ние открихме
Farnell за партньор. Сега сме установили успешно глобално партньорство и заедно се стремим да постигнем сериозен растеж."
За контакти с Farnell България
Център за обслужване на клиенти
Безплатна телефонна линия:
00 800 115 44 87
Email: info-bg@farnell.com
Уебсайт: www.farnell.com/bg
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Част I. Специфики на разходомери с променлив пад на налягане,
турбинни и вихрови разходомери

“

рудно, да не кажем невъзможно,
е да се намери индустриално производство, в което не се налага да се
измерва разходът на флуиди. За да
се контролират и управляват технологичните инсталации, е необходимо да се измерват количествата на
входните и изходните потоци. По
този начин могат да се отчетат
обобщени характеристики, характеризиращи работата на инсталацията, като производителност, себестойност, ефективност, а и все поактуалните напоследък екологични
показатели. Затова и измерването
на параметъра разход е сред найразпространените, наред с температурата, налягането и нивото на
запълване на определен съд.
Обект на настоящата статия са
методите за измерване дебита на
течности и газове в тръбопроводи
с кръгло сечение и под налягане.

Обемен и масов дебит
Разходът на флуид през тръбопровод се дефинира като скоростта на
преминаване на определено количество вещество през дадено напречно сечение. Измерват се два вида
дебит – обемен и масов. Обемният
дебит се изчислява по формулата: Fv
= dV/dt, където Fv е обемен разход; V
– обем на флуида, а t – време. Съответно за масовия разход е в сила
равенството: Fm = dm/dt, където Fm
е масовият разход, m – масата на
флуида, а t - времето.
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Връзката между обемния и масовия разход се определя с израза: Fm =
ρ . Fv , където ρ [kg/m3] е плътността на даденото вещество.
Най-често използваните единици
за измерване на обемния разход са
m3 /h, m3/s, l/h, cm3/s и др., а за масовия са t/h, t/s, kg/h, kg/s и др. Изброените единици се използват от
разходомерни устройства, които
служат за измерване на моментния
разход. Ако се налага измерването
на газове, полезно от практическа
гледна точка е да се знае количеството вещество, което се
съдържа в даден обем газ. Характеристиката е важна и поради съществената зависимост на плътността на газовете от температурата и налягането. Затова, обикновено, обемната единица за газове е
„нормален кубически метър“ [Nm3 ].
Резултатите от измерването се
привеждат към нормални условия
(температура 20° С и налягане 101
325 Ра).
Съществуват и прибори, които
отчитат натрупано количество,
наричани

интегратори
на разход или броячи
на разход
Единиците, които те използват,
са съответно m3, l, cm3 и др. - за
натрупан обем, и t, kg и др. - за натрупана маса.
Интеграторите на разход са удобни, когато е необходимо да се отчита количеството флуид за определен

период от време – денонощие, седмица, месец и т.н. Повечето от
съвременните конструкции разходомери могат да отчитат и двата
типа разход – моментен и натрупано количество.

Приложимост
на различните
измервателни методи
Използването на различните методи за измерване на разход и на
съответстващите им първични преобразуватели, респективно разходомерни устройства, се предопределя
от следните основни фактори:
l Физически свойства и характеристики на флуида (температура, налягане, вискозитет и др.);
l Химически и биохимически свойства и характеристики;
l Диаметър на тръбопровода;
l Конструкция на тръбопроводната
система (хоризонтална, вертикална,
наклонена, наличие на прави участъци и т.н.);
l Изисквания по отношение точността на измерване.
Всеки метод за измерване на разход се характеризира с типични особености, които задължително трябва да се отчитат при прилагането
му за всеки конкретен случай.

Разходомери с променлив
пад на налягане
Използват се диафрагми, дюзи,
тръби на Вентури и тръби на Пито.
Те функционират на базата на един
от най-разпространените методи за
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или по-голям от 50 mm;
l Приложения, в които измервано-

Фиг. 1. Измерване на разход с диафрагма. Pa, Pb, Pc – налягания в сеченията A-A, B-B, C-C; Va, Vb, Vc – скорости в сеченията A-A, B-B, C-C.

измерване на разход в промишлеността. Действието на разходомерите
с променлив пад на налягане (pressure
drop) се основава на зависимостта
между разхода на флуида и пада на
налягане, създаван от специални
стесняващи (диафрагми, дюзи, тръби
на Вентури) или други устройства,
монтирани в тръбопроводите или в
техни елементи. Уредите, използващи стесняващи устройства, могат
да се срещнат и под наименованието „дроселни разходомери“. Подходящи са за:
l Измерване разхода на течности,
газове, пари и колоидни разтвори
(б.ред. разтвори, близки по физически свойства до еднофазни течности и газове) в хоризонтални, вертикални и наклонени тръбопроводи с
кръгло сечение и диаметър, равен
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то вещество запълва изцяло напречното сечение на тръбопровода - преди и след стесняващото устройство, както и когато кондензатът
или механичните примеси (прах и
утайки), носени от флуида, не се наслагват върху стесняващото устройство;
l Флуиди, които не изменят фазовото си състояние (разтвореният в
течността газ не се отделя от нея;
течността не се изпарява; влажният газ остава с неизменна относителна влажност) при преминаване
през стесняващото устройство;
Измерване разхода на замърсени с
механични примеси агресивни течности, нефтопродукти, химически и
биологично активни среди и прахосъдържащи газове, при които падът на
налягане се осъществява чрез специални стесняващи устройства –
сегментни диафрагми, диафрагми с
ексцентрично разположен отвор и
др.
Стесняващите устройства играят роля на първичен преобразувател
на разходомерите с променлив пад
на налягане. Те преобразуват измерваната величина - разход, в пад на
налягане. Той се подава към следващия преобразувател, който най-често е диференциален манометър.
Според конструкцията и месторазположението на отвора, стесня-

ващите устройства се подразделят
на:

диафрагми, дюзи
и тръба на
Вентури
Стандартните дроселиращи устройства се характеризират с достатъчно точно определени параметри, по експериментален път. Те
се наричат нормални дроселиращи
устройства (нормални диафрагми,
нормални дюзи и нормални тръби на
Вентури). Най-голямо приложение в
практиката са намерили нормалните диафрагми.

Диафрагми
Стандартната диафрагма представлява тънък диск с кръгъл отвор
с диаметър d, оста на който съвпада с оста на тръбопровода (фиг. 1).
При преминаване на флуида през диафрагмата се изменя налягането и
средната му скорост. Ако с А-А се
означи сечението на тръбопровода,
от което диафрагмата започва да
влияе на потока, то от него струята започва да се стеснява, скоростта да нараства, а налягането да
намалява. Вследствие на инерцията,
струята продължава да се стеснява и на някакво разстояние след диафрагмата. Ето защо мястото на
най-голямото стеснение на струята
ще се намира в сечение В-В. Установено е, че разстоянието между се-

декември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

–¿«’ŒƒŒÃ≈–»
«¿ ¬—»◊ » “≈◊ÕŒ—“» » ¬“≈◊Õ≈Õ»
√¿«Œ¬≈

• За петролни, химически
и хранителни продукти
• За леснозапалими и гъсти
(до 1 000 000 ср) флуиди
• За тръбопроводи до 2500 мм (100“)
• За малки дебити – от 0,5 л/час
• За нафтови и мазутни горелки
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АНВИТЕХ ЕООД - 7200 Разград, п.к. 201
тел.: 02/483 0622; факс: 02/953 2688; тел.: 084/66 2371
GSM: 088 8309 575; e-mail: anvitech@mail.bg
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Фиг. 2. Измерителна дюза.
(D20 – диаметър на тръбопровода, d20 диаметър на
дюзата).

Фиг. 3 Дюза на Вентури (D20 – диаметър на тръбопровода, d20 - диаметър на
дюзата). Вляво – чертеж, вдясно - фабрично изработени дюзи.

чението А-А и диафрагмата не надвишава диаметъра
на тръбопровода, а разстоянието от диафрагмата до
сечението В-В е приблизително равно на 0,50 d.
В някои източници на подобна фигура се изобразява
налягане от входната страна на диафрагмата, което е
по-високо от налягането Pa. Това се дължи на ефекта на
т.нар. ударно налягане. Както е видно от фигурата, по
продължение на участъка от А-А до В-В средната скорост на потока нараства от Va до Vb. Съответно, нараства и кинетичната енергия на потока. То е за сметка на потенциалната енергия и налягането намалява от
Pa до Pb.
След сечение В-В, струята започва да се разширява и
при достигане на сечение С-С отново достига стени-

те на тръбопровода. Този процес е съпроводен с намаляване на скоростта и нарастване на налягането. В
сечението С-С скоростта Vc ще стане равна на Va, ако
се приеме, че плътността на средата не се е изменила,
но налягането Pc ще бъде по-малко от Pa. Причината е
в значителните загуби на енергия в мъртвите зони,
намиращи се зад диафрагмата. В тях възниква силно
вихрообразно движение. Загубата на налягане Pa - Pc
представлява от 30 до 90 % от пада на налягане ∆P=Pa–
Pb и намалява с увеличаване на относителния диаметър
на диафрагмата.
Функционалната зависимост между разхода Fv и пада
на налягане ∆P се получава от две уравнения: на Бернули
и за непрекъснатостта на потока, чрез несложни преобразувания. Крайният му вид изглежда така: Fv = cv.√∆P,
където c v е коефициент, зависещ от диаметъра на
тръбопровода, хидравличното съпротивление на стеснението и др. Видно е, че връзката между разхода и пада
на налягане не е линейна, а квадратична, което е един от
недостатъците на метода.

Измерителни дюзи
(фиг. 2). Представляват дроселно устройство с кръгъл
отвор, който има плавно стесняваща се входна част и
цилиндрична изходна част. Използват се два вида дюзи:
стандартни и дюзи за измерване на разхода на флуиди
при малки стойности на критерия на Рейнолдс.

Дюза (тръба) на
Вентури
(фиг. 3). Има плавно стесняваща се входна част, цилиндричен участък и конична изходна част. Дюзите на Вентури се изработват с дълга или скъсена (горната половина на фиг. 3) изходна част. При дългата дюза на Вентури (долната половина на фиг. 3) най-големият диаметър
на изходния конус е равен на диаметъра на тръбопровода.
От фиг. 2 и фиг. 3 е видно, че дюзите имат по-сложен профил, изработването им е трудно, което обяснява и по-ограниченото им използване. Предимствата
им спрямо диафрагмите са по-малката загуба на налягане и по-високата точност на измерване. Намират
приложение за тръбопроводи с диаметър от 50 до 500
mm.
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Фиг. 4.
Монтажен
чертеж на
диафрагма.

Елементи на разходомерите с
променлив пад на налягане
За изграждането на цялостен разходомер, към посочените до момента стесняващи устройства следва да се
свържат импулсни линии (тръбопроводи с минимален
вътрешен отвор 8 мм, служещи за предаване на наляганията преди и след дроселирането), спирателни и дренажни вентили, байпасен вентил и диференциален манометър. Понякога се използват и допълнителни устройства, като газосборници, утаители, кондензатори и
разпределителни съдове.
Във функцията на диференциален манометър най-често се използва dP трансмитер с унифициран изходен
сигнал. Обикновено във вторичната част на измервател-

Фиг. 5. Усъвършенствана
версия на диафрагма, използването на което е свързано със значително по-къси
прави участъци - 2 пъти D20
преди диафрагмата.

Фиг. 6. Разходомери, използващи тръба на Пито.

ната система (вторичен прибор, управляваща система,
програмируем контролер и др.) се извършва линеализиране на показанието, корекция на разхода по температура
и налягане, както и интегриране на количеството флуид.

Универсален метод
с висока точност
Основни предимства на метода, базиран на стесняващи устройства, е относителната простота на първичния преобразувател и отсъствието на движещи се елементи. Друго преимущество е универсалността на метода – използва се за течности, газове и пара (с избор
на правилно стесняващо устройство). Сред плюсовете
му са и възможността да използването на този тип
разходомери за много големи тръбопроводи (най-вече с
диафрагми), както и за много високи стойности на налягането и температурата. Вече бе посочено, че методът
е приложим при произволно разположение на тръбопровода. Исторически, методът е сред най-старите, а с
времето този тип разходомери са получили широко
разпространение и унификация.
Съвременните dP трансмитери се отличават с много висока точност, а дроселиращите устройства се
изчисляват чрез специализиран софтуер, което е предпоставка за висока точност на разходомера като цяло.
Постигането на грешка под 1% за горната половина от
измервателния обхват (от 50 до 100%) не е трудно. За
постигане на още по-висока точност и чувствителност
в първите 30% от скалата се използва схема с два трансмитера, като единият от тях е настроен на по-малък
обхват.

Нелинейна характеристика и по-скъпа
поддръжка
Сред недостатъците на този тип разходомери са
неизбежната загуба на налягане и нелинейната характеристика на измерване. Друг недостатък са по-големите
изисквания за наличие на прави участъци, преди и след
стесняващото устройство. Понякога те достигат до
30 пъти D20 преди и над 5 пъти D20 след дроселирането.
Например, за един тръбопровод с D20=600 mm това изисква над 21 метра прав участък, което не винаги е из-
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Фиг. 7. Напречен разрез
на сонда, работеща на
принципа на тръбата на
Пито.

Фиг. 8. Аксиален турбинен разходомер.

пълнимо.
От друга страна, използването на
дренажни, спирателни и байпасни
вентили усложнява и оскъпява поддръжката. Наличието на дори и на
минимално изпускане на флуида рязко влошава точността, а запушването може да компрометира напълно
резултатите от измерването.
При измерване на разхода на замръзващи течности, импулсните линии и трансмитерът се налага да
бъдат отоплявани и термоизолирани. Това, освен че изисква по-висока
първоначална инвестиция, води и до
консумацията на допълнителна енергия за отопление през студения сезон.

Тръба на Пито
В групата на разходомерите с
променлив пад на налягане спадат и
моделите с първичен елемент тръба
на Пито (Pitot). Тя е наречена на френския инженер Анри Пито, който я
изобретява през 1732 г. Тръбата на
Пито се изработва във вид на сонда,
която се вмъква през отвор в
тръбопровода, диаметрално и перпендикулярно на оста му. На фиг. 6
са показани примерни монтажи на
сондата в тръбопровод, както и
свързване към тривентилна батерия.
Напречното сечение на сондата
би могло да има различна форма –
повечето от водещите производители на разходомери са патентовали собствените си разработки. На
фиг. 7 е показан подобен разрез,
като с 1 е означен отворът срещу,
а с 2 - отворите по посока на движението на флуида (т.е. отвор 1 се
свързва към камера „+“, а отвори 2
към камера „-“ на dP трансмитера).
Измерването на разхода е подчи-
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Фиг. 9 Тангенциални турбинни разходомери.

нено на посочената вече зависимост, характерна за всички разходомери с променлив пад на налягането, с тази разлика, че моделите с
тръба на Пито работят с много помалки стойности на диференциалното налягане. Оттук произтича и основното им преимущество спрямо
разходомерите с диафрагми – много малка загуба на налягане. Други
предимства са по-лесният и по-евтин монтаж, а също така и възможността за ревизия на сондата (при
някои версии) дори и под налягане,
без да се изолира основния тръбопровод.
Към недостатъците на метода,
освен загубата на налягане (макар и
много малка), може да се добави и повишената чувствителност към
замърсявания на измервания флуид, а
също и необходимостта от използване на по-чувствителен dP трансмитер.
Разходомерите с тръба на Пито
се приемат като ефективно решение и са приложими за много високи
температури и налягания. Произвеждат се от повечето водещи производители на контролно-измервателни прибори и обикновено работят с
максимална грешка от 0,75%. Тя се
приема за много добра стойност за
индустриални приложения.

Турбинни разходомери
(turbine flowmeters)
Принципът им на действие се основава на преобразуване скоростта
на флуида в скорост на въртене на
преобразователен елемент, представляващ турбина. От своя страна, скоростта на турбината се преобразува в електрически импулси.
Предлагат се и модели, при които с

помощта на редуктор и броячен
механизъм скоростта на турбината
се преобразува директно в цифри,
показващи количеството вещество.
Турбинните разходомери се изработват с винтова (аксиална) - фиг.
8, или тангенциална турбина - фиг. 9.
Разходомерите от първия тип се
използват за измерване на големи
разходи, а от втория - за сравнително малки разходи.
Аксиалният ротор на турбинния
разходомер, показан на фиг. 8, има
формата на многоходов винт. Броят на лопатките с винтова форма
варира от 4 до 24. При малък диаметър на турбинката, броят на лопатките е малък (от 4 до 6), но
дължината им е относително голяма. При големите диаметри броят
на лопатките се увеличава съществено (до 20-24), а дължината им
се ограничава.
Честотата на въртене на ротора n е пропорционална на средната
скорост на потока Vср и обратно
пропорционална на стъпката I на
лопатките, т.е.: n = (k .Vср) / I , където k е коефициент на пропорционалност. Разходът би могъл да се изрази като: Fv = S .Vср, където S е напречното сечение на потока (т.е. на
тръбопровода). Тогава: n = (k . Fv) / I
. S = k1 . Fv. Следователно, честотата на въртене е правопропорционална на разхода, респективно и на обема на измерваната течност. От
формулата не е трудно да се стигне
до извода, че честотата на въртене зависи от вискозитета на измерваната течност. За течности с вискозитет над 12.10-6 m/s използването на турбинните разходомери е нежелателно.
За тангенциалните турбинни раз-
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Фиг. 10. Принцип на действие на
вихров разходомер.

ходомери се извежда аналогична зависимост между разхода и честотата на въртене. Характерни за тях
са две конструкции – едноструйни
(фиг. 9, вляво) и многоструйни (фиг.
9, вдясно). В едноструйните потокът на общата струя действа
върху лопатките на турбинката
тангенциално от едната й страна.
В многоструйните уреди потокът се
разделя в направляващ апарат на
няколко отделни струи, които действат тангенциално от всички
страни на ротора. Устройството на
едноструйните разходомери е поелементарно, но условията на работа на лагерите им са значително потежки.
Показаният на фиг. 8 аксиален
турбинен разходомер е предназначен
за механично отчитане на измервания обемен разход. Конструкцията е
била в употреба дълги години и е
създала предубеждение по отношение на точност на този тип прибори. Причината е, че грешката от
измерването рядко е била под 2%. В
съвременните конструкции се използва тахометрично устройство за
измерване на честотата на въртене на подвижния елемент. То се
състои от две самостоятелни части - тахометричен преобразувател
на честота на въртене на вала в
честота на импулсите и измервател
на честотата на тези импулси. Подобна конструкция, реализирана с
модерни електронни компоненти, на
практика не товари измервателния
вал и осигурява висока точност от
0,5%.
Въпреки че методът е универсален – може да се използва както за
течности, така и за газове, той има
редица съществени недостатъци за
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индустриални приложения. Първият
е, че продължителната работа води
до механично износване на движещите се елементи, което влошава метрологичните характеристики на приборите. Вторият недостатък е, че
турбинните разходомери трябва да
работят с флуиди, които не
съдържат абразивни или склонни към
отлагане компоненти.

Вихрови разходомери
(Vortex flowmeters). Образуването
на вихри в поток от флуид се смята
за нежелателно явление от гледна
точка измерването на разход. Но
това явление има и положителна
страна – именно тя се използва като
база за работа на вихровите разходомери. С цел образуването им, в
потока флуид се въвежда препятствие, чрез което принудително се
създават вихри (фиг. 10).
Функционирането на вихровите
разходомери се базира на явление,
наречено „вихрово изхвърляне“. То се
наблюдава, когато поток от флуид
(газ, течност или пара) е насочен
срещу обтекаемо тяло. Граничният
слой на флуида не може да следва
контурите на тялото и се откъсва
от неговата повърхност, при което
се образуват вихри. Те се отнасят
от течението (фиг. 10) по начин,
известен като „вихров път на Карман“ (Karman vortex street), наречен на
името на унгарския инженер Теодор
фон Карман, открил през 1912 г. явлението. Вихрите се откъсват последователно от всяка страна на
обтекаемото тяло с честота, пропорционална на скоростта на течението.
Честотата на вихрите се улавя
като импулси, от капацитивни, пие-

Фиг. 11. Област на запазване на числото на Струхал при реален разходомер.

зо- или друг вид сензори, обработва
се по електронен път и се преобразува в сигнал (аналогов или цифров),
съответстващ на измерения разход.
Формулата, по която се получава
обемният разход, е: Fv = K . f, където
f е честотата на вихрите, а K е
константа, зависеща от диаметъра
на тръбопровода. За идеалния вихров
разходомер е в сила критерият на
Струхал. Винценц Струхал е чешки
физик, открил явлението, че една
струна започва да трепти при обтичането й с въздух. Това явление може
да се наблюдава при автомобили и
сгради, като създаденото свистене
на въздуха зависи силно от скоростта на вятъра. Критерият на Струхал гласи, че числото на Струхал (St)
следва да се запазва константно в
широк диапазон на изменение на
стойността на Рейнолдс. За St е в
сила зависимостта: St = (f х d)/v, където f е честотата на вихрите, d е
диаметърът на обтичаното тяло, а
v е скоростта на флуида. В процеса
на конструирането им, вихровите
разходомери се изследват експериментално за определяне зоната на
валидност на критерия на Струхал
(фиг. 11).

Измерват течности, газ
и пара
Честотата на вихрите не се
влияе от промени в налягането, температурата, вискозитета или
плътността на флуида. Затова един
и същ прибор би могъл да се използва
за измерване на течност, газ или
пара, което е сред най-сериозните
предимства на този тип разходомери. Друго важно предимство на вихровите разходомери е улесненият им
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Фиг. 12 Серийно произвеждани вихрови
разходомери.

монтаж. По това си качество те са
много сходни с електромагнитните
разходомери - на фланци, между фланци и т.н. (фиг. 12), но леко им отстъпват по отношение на точността. Според някои маркетингови
проучвания, в бъдеще вихровите разходомери ще заемат все по-голям дял
от пазара на електромагнитните
разходомери, главно заради способността си да измерват непроводими
флуиди. Аналогично на електромагнитните разходомери, и при вихровите съществува версията тип сонда, която е изгодно решение за мно-
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го големи тръбопроводи, с известен
компромис по отношение на точността (грешката при тях е около 3%).
Вихровите разходомери имат сериозни предимства спрямо вече описаните уреди с променлив пад на
налягане, а именно: линейна зависимост от разхода, нищожна загуба на
налягане, улеснен монтаж и по-висока точност. Все още им отстъпват
по отношение на стойностите на
максималните налягания и температури, но тези им характеристики
непрекъснато се подобряват. Серийно произвеждани вихрови разходомери за температура 400 °C или за
налягане 40 бара вече не се приемат
за „екзотика“.
Някои производители на разходомери предлагат интересен модел –
т.нар. спирални вихрови разходомери (фиг. 13). Потокът от флуид, преминавайки през специално конструиран многоходов винт на входа на
прибора, се завихря силно и частиците му се движат по траектория във
вид на спирала. Честотата на вихрите отново е пропорционална на
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Фиг. 13. Конструкция на спирални вихрови разходомери.

скоростта на потока и се отчита
посредством сензори, които са аналогични на използваните при обикновените вихрови разходомери. На изхода на прибора се поставя друго
устройство, което ламинизира потока. Преимущество на този тип
разходомери е, че грешката е много
малка (под 0,5%). Също така те имат
много по-ниски изисквания към правите участъци от тръбопровода (3
пъти диаметъра преди и 1 път диаметъра след прибора), но като правило цената им е по-висока, и то
съществено.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.
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Диалогово програмиране на основни операции, осъществявани на машини
с цифрово-програмно управление

‘акторът време е един от опре-

делящите за успеха на един бизнес,
независимо от конкретната му специализация. А всяко производство,
свързано с металообработката, което има претенции за съвременност, разчита на машини с цифровопрограмно управление (ЦПУ).
Машините с ЦПУ са познати от
десетилетия, но развивайки се в
съответствие с постоянно променящите се изисквания на производителите, са преминали през няколко различни етапа в своята еволюция, за
да достигнат съвременното си ниво.
Всеки етап притежава собствена
философия на развитие, определяща
се от времето, което обхваща и
четири основни цели, които остават непроменени и до днес, а именно: свеждане до минимум на субективното влияние на човешкия фактор, намаляване на времето за изработка, повишаване на качеството на
изработка и не на последно място,
намаление на цената на крайния продукт.

Етапи в развитието на
ЦПУ
В началния етап на развитие на
ЦПУ, акцентът е поставян върху намаляване на времето за изработка.
В последващия етап се залага на цифровизация на машините, но нейните
възможности са изключително ограничени, както по отношение на
бързина, така и спрямо обема на обработваната информация. Въпреки
това, ЦПУ от този етап са значително по-гъвкави и с по-големи
възможности в сравнение със своите предшественици.
В средата на 80 г. на миналия век
стартира нов етап в развитието на
ЦПУ, а именно, за първи път в историята технологиите за изработка на
металорежещи инструменти изпреварват възможностите на металообработващите машини. Ударението се поставя не само върху бързината на изработка, но и в посока
повишаване на качеството и нама-
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ляване на цената на крайния продукт.
Докато в по-ранните си етапи на
развитие цифрово-програмните управления се специфицират в зависимост от типа производство, а именно: масово, средносерийно, дребносерийно и единично производство, то
в съвременните условия тази специализация започва да губи границите
си. Това се дължи на обстоятелството, че поради желанието на производителите да отговорят на индивидуалните потребности на потенциалните клиенти, дори в организираните за масово производство цехове се произвеждат уникални продукти. Затова и в съвременните ЦПУ
се обръща все по-голямо внимание на
оптимизацията - не само на отделните времена за обработка на даден
детайл, но паралелно с това и на
между операционните времена, например на времето за програмиране,
за пренастройка, подготвителните
времена, времето за смяна на инструмента и времето за контрол. Благодарение на тази тенденция в развитието на ЦПУ, се постигат и четирите основни цели заложени като
изисквания. Наред с тях се добавя и
един нов приоритет, а именно
възможност за изработка на уникален продукт.

Диалогово програмиране
На така зададените базови изисквания към съвременните ЦПУ, водещите фирми-производители отговарят чрез няколко нови подхода при
изграждането им. Основно нововъведение, целящо повишаване на бързината на пренастройка и програмиране на машината, е модерният софтуер за програмиране и комуникация,
базиран и изграден на диалогов принцип. Разликата между т.нар. диалогово програмиране и традиционното
ISO програмиране или програмиране
с G-кодове е, че не е нужно операторът да познава в детайли какъвто и да е програмен машинен език.
При диалоговото програмиране всеки етап от технологичния цикъл на
изработка на даден детайл се появя-

Фиг. 1.

ва като отделен прозорец, таблица
или екран, в зависимост от фирмата-производител. Софтуерът е разработен с оглед съобразяването му
с принципната схема на обработка,
която следва логиката на технологията. Например, при струговите
центри първоначално се задава
видът на заготовката. Реализира се
чрез избор между предварително
заложени форми в самия софтуер
(фиг. 1). Както е видно, от лявата
страна на екрана е показана принципната графична схема на обработваната заготовка, а от дясната страна се намира таблицата с параметри. Те се отнасят както за избраната заготовка, така и за началните
параметри на програмата. Първоначално се посочва координатната
система, в която ще се работи.
Вместо с изписване на едно изречение, както е при конвенционалното
машинно програмиране, при диалоговото се въвежда номерът на желаната координатна система. Обикновено, след това се избира метрична или
инчова измервателна система.
От специално поле се прави

изборът на
предварително заложени
форми на заготовката
След това се задават координатите на габаритите на избраната заготовка, съответно чрез посочване
на координатите на захващащото
заготовката устройство и началните координати на заготовката, спрямо избраната вече нулева точка на
координатната система. Следва из-
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бор на начина на подаване на обработващия инструмент и задаване на
предпазните разстояния. Важно е да
се зададе и спрямо коя координатна
система, както и кои са координатите в работното пространство, в
които се извършва смяна на инструментите. Възможностите на софтуера обикновено позволяват да се зададе и предпазното разстояние, до
което инструментът отива на
„бърз“ ход преди да започне обработката.
Сред параметрите, които се задават, са и максималните обороти.
Ако се обработва детайл с голям
диаметър и трябва да се стругова
челно, управлението на машината
следи поддържането на зададената
скорост на рязане. В този случай, с
наближаване на центъра на детайла,
оборотите на въртенето му ще се
увеличават, за да се спази зададената скорост на рязане. Ако детайлът
е голямо габаритен би могло да се
стигне до нестабилност на цялата
машина, водеща от своя страна до
вибрации. Чрез задаване на лимит на
максималните обороти, независимо
че управлението на машината мониторира скоростта на рязане, не се
допуска създаване на условия за нестабилност на машината.
Следваща стъпка е
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Фиг. 2.

избор на вида на
струговането,
а именно: челно струговане,
външно престъргване, вътрешно
разстъргване, пробиване, рязане,
струговане по външен надлъжен контур, струговане по вътрешен надлъжен контур, струговане по външен
челен контур, струговане по вътрешен челен контур, нарязване на резба, струговане на вътрешна резба,
струговане на външна резба, струговане на вътрешни канали, струговане на външни канали и т.н. Реализира се чрез преминаване към съответния диалогов прозорец.
След като се направи избор на
типа струговане, се преминава към
избора на параметрите му. Например, нека разгледаме една от найелементарните операции, а именно
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челно струговане (фиг. 2). Избира се
инструмент, с който ще се обработва детайлът при избраната операция. На инструмента се присвоява
име и позиция, т.е. той се идентифицира еднозначно, като името носи
информация за тип и дължина на инструмента, износването и корекцията му. От друга страна, позицията
дефинира еднозначно местоположението на дадения инструмент на
револверната глава. При стартиране изпълнението на програмата, управлението на машината вече знае
кой е необходимият инструмент за
изпълнение на дадената операция и
какви са неговите параметри. След
това се задават режимите на рязане на избрания инструмент. Работното подаване на инструмента
може да се зададе, както в подаване
за оборот, така и в подаване за минута, а работната скорост на рязане - в метри за минута или като
обороти на въртене.
Описването на разглежданата
операция продължава с уточняване на
типа на обработката - груба или
фина. След това се дефинира от коя
страна ще се обработва заготовката и пътят на движение на инструмента – в конкретния случай е надлъжно или напречно.
Друг вид обработка, а именно
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Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

операция пробиване

посочва съответно стъпката, през
която пробива инструментът и процентът от дължината на инструмента, който се използва. Също така е
възможно да се посочи време за задържане на инструмента в зоната на
рязане, за да има време да се отведат всички стружки от нея. Често
съществува опцията да се зададе
изместването на инструмента по ос
Х спрямо осевата линия на детайла.
По този начин, свредлата с твърдосплавни пластини могат да се използват не само за пробиване, но и за
разстъргване на вече пробитите
отвори.
Друг случай, който е показателен
е

рането на самия контур, а на фиг. 5 е
изобразено задаването на обработката на контура. Дефинирането на контура се реализира много елементарно, като се задава положението на
всяка характерна точка от него. Улеснението, което предлагат съвременните софтуерни пакети, е отпадане
на необходимостта от изписване на
цели изречения, а единствено задаване на посоката на изменение на контура. След описанието му се преминава към дефиниране на неговата
обработка (фиг. 5), което се осъществява аналогично на вече описаните
операции челно струговане и пробиване. Подобно на тях, софтуерът
предлага графична схема на обработката, както и възможност за избор
на стойностите на параметрите на
обработка. Обикновено се работи със

е изобразена на фиг. 3. Обикновено
софтуерът предлага графична схема
на самата обработка и полета за
параметри. Аналогично - в съответни полета се дефинира инструментът с име и номер, както и режимите му на работа. Например се определя дали ще се вади стружката
при пробиване или ще се пробива без
вадене на стружка, т.е. дали ще се
използва цикъл за пробиване. Посредством друго поле се определя дали в
процеса на пробиването при изчисляване на дълбочината му, да се вземе
дължината на свредлото от неговия
връх или само дължината на цилиндричната част на свредлото. След
това се въвеждат началната и крайната точка при пробиването. Обикновено следват полета, в които се
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струговане на контур
На фиг. 4 може да се види дефини-
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стандартни полета за име на инструмента, подаване и скорост на рязане. След това се прави избор на вида
на обработката, а именно груба, фина
или комбинирана - груба и фина. Посочва се посоката на обработката,
т.е. дали е по дължината на контура
или перпендикулярно на него, както и
дали тя е външна или вътрешна. В
зависимост от този избор се сменя
и графиката на схемата на обработка. Определя се и големината на всеки преход до постигане на желания
размер. След това се дефинират
видът на навлизане и на изтегляне на
инструмента от материала. Може
да се посочи дали инструментът да
стругова само по дължината на контура или и да изправя челото на перпендикулярната му повърхнина. Избира се и дали да се стругова стъпаловидно при всеки преход и контурът
да се изправи с последния преход или
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не. Следват дефиниране на стойностите на прибавките при груба обработка на контура по двете оси. Става въпрос за прибавките, които се
оставят за фина обработка.
След това се задава видът на заготовката и размерите й. Освен
това е възможно да се посочат ограничения за зоните, в които да се
движи инструментът, така че при
сложен контур да не се получи удар
между инструмента и заготовката.
Обикновено софтуерните пакети
предлагат възможности за задаване
на освобождавания. Например, за канали за резби, като в тези случаи
може да се зададе различна скорост
на рязане на инструмента, поради поголямата му натовареност при този
вид обработка.
Следващият екран (фиг. 6) илюстрира друг основен тип стругова операция, а именно
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Фиг. 6.

струговане на канали
Аналогично на предходните операции, операторът разполага с графична схема и таблица с параметрите
на обработка. Отново, параметризацията започва с дефиниране на инструмента посредством име и режими
на рязане, а именно подаване и скорост на рязане. Следва типът на
обработката, която би могла да бъде
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груба, фина и комбинирана. След това
се дефинира каналът, т.е. дали той
ще бъде външен или вътрешен, както и дали е едностранен. Следва
посочване на начална точка на навлизане на инструмента, чрез нейните
координати по две оси. Задават се и
ширината, и дълбочината на канала.
В следващите полета се посочва
ъгълът на наклона на канала, съответно в предната и в задната му
част. Възможно е задаване на фаски
или закръгления на канала. Следва
задаването на дълбочината на всяка
стъпка при изработването на канала, което определя и броя на преходите. В съответни полета се задава големината на прехода преди фината стружка, както и броя на преходите на последната стружка.
Друга важна операция е

Фиг. 7.

Фиг. 8.

нарязването на резба
фиг. 7 . Дефинирането на операцията отново започва с въвеждане на
име на инструмента и режими на Фиг. 9. Сравнение между операционните времена на обработка на детайли с конвенрязане, като в случая се задават обо- ционална и високопроизводителна машина с ЦПУ.
ротите и стъпката на резбата, а машината на тази се въвежда предпазното разстояние по ос Z и разстоябаза самостоятелно изчислява подаването. Следва по- нието, което е предназначено за излизане на инструменсочване на вида на резбата, а именно: метрична, конус- та от материала след нарязване на резбата. Самите
на, цолова, тръбна и т.н. След това се посочва видът на параметри на резбата, а именно дълбочина и ъгъл, се пообработката, както и дали резбата е вътрешна или сочват отделно. Сред параметрите, които се въвеждат
външна. Въвеждат се координатите на началната точ- са дълбочина на всеки преход, припуск за финия преход,
ка на резбата, както и полето за дължината й. След това брой на ходовете на резбата и предпазното разстояние
по ос Х. Посочва се и големината на наклона, от който
започва резбата.

Операцията отрязване
Друга операция (фиг. 8), свидетелстваща за елементарността на програмирането чрез диалогов софтуер,
е отрязването. Експлоатационният персонал разполага
с графика на операцията и с характеризиращите я параметри. Дефинирането стартира с вече многократно
споменатите име на инструмента и режими на рязане.
Следват специфичните за операция отрязване полета, а
именно за максималните обороти, които се развиват
при отрязването, координатите на точката за начало
на рязането, както и големината на фаската или закръглението при рязане. След това се задава дълбочината
на рязане с първоначално зададените режими, което е
последвано от полета с нови режими за оставащото
разстояние на отрязване. Прави се с цел намаляване на
оборотите на шпиндела, за да не изхвърчи готовият
детайл вследствие на центробежните сили след окончателното отрязване. Ако машината разполага с устройство за улавяне на детайли, то в специално поле се задава разстоянието, на което то следва да се премести,
за да може отрязаният детайл да падне в него.
С изброените примери бе илюстрирана елементарността на програмиране с диалогов софтуер, инсталиран
на машина с ЦПУ. Съществуват всички основания да се
твърди, че не само програмирането е значително улеснено, но и процесът на обучение на оператора е сериозно съкратен. ЦПУ, разполагащо със софтуер, базиран на
диалогов принцип се отличава и с добри възможности за
настройка и съхранение на цялото количество данни,
необходими за обработка на даден детайл.
Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.
Очакваме коментарите и допълненията ви по темата.
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ŒÔÚË˜ÌË ·‡ËÂË, Ò‚ÂÚÎËÌÌË
Á‡‚ÂÒË, Î‡ÁÂÌË ÒÍÂÌÂË
Европейската законова рамка в областта дефинира строго определени
нива на машинна безопасност

»

зискванията за безопасност са
формализирани за държавите-членки
на Европейския съюз. Ако се ограничим само до европейските стандарти и дори само до тези, отнасящи
се до машинната безопасност,
списъкът с номера на норми би запълнил повече от страница. Съществуват, обаче, два основни нормативни
документа в областта:
l EN 13849-1 Машинна безопасност
- свързани с безопасността компоненти на управляващи системи, част
1 - Общи принципи на проектиране,
както и
l EN 62061 Машинна безопасност функционална безопасност на електрически, електронни и програмируеми електронни управляващи системи.
Първият стандарт, а именно EN
ISO 13849-1, който, както е видно от
абревиатурата му на изписване е и
международен, замени през 2007 г.
предишния стандарт EN 954-1. По
отношение на стария стандарт бе
приет тригодишен гратисен период,
в който изискванията, залегнали в
него са в сила. Именно клаузите в
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посочените стандарти изискват оборудване на различните
машини и съоръжения със защити и блокировки, прекратяващи
работата на машината при навлизане на хора или други обекти в работната зона, при отваряне на защитен капак, при отсъствие на оператор от работното му място и т.н.

Нива на безопасност,
дефинирани от
стандартите
Сериозните, съответстващи Фиг. 1.
на изискванията системи за машинна безопасност, се специфици- отбелязвани от международната
рат в съответствие с категорията техническа общност с PL (performanили нивото, на които те отговарят. ce level). Тези нива, от а до е, се опреТези данни фигурират и в докумен- делят според диаграмата от фиг.1.
S е тежестта на евентуално натацията на всеки един от компонентите, изграждащи системите за раняване – S1 – леко нараняване, а S2безопасност. Старият стандарт EN тежко нараняване с трайни последи954-1 дефинира 5 категории на безо- ци, включително смърт. F е честопасност, означени с: В, 1, 2, 3, 4. тата на появяване и продължителСъответно, с В е означена най-ниска- ността на опасното събитие, като
та категория, а с 4 - най-високата, F1-означава рядко и кратко, а F2-ческоято се характеризира с най-висо- то и продължително. Р означава веки изисквания за безопасност. В EN роятност за избягване на опасното
13849-1 са дефинирани пет нива, събитие, Р1-избягване на опасност-
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та е възможно при определени условия, Р2-избягване на опасността е
слабо вероятно.
В зависимост от горепосочените
фактори се определя нивото на безопасност, което трябва да бъде
осигурено за всяка конкретна машина. При изграждането на една система за безопасност, избраното
ниво определя типа на елементите,
които могат да влязат в нея, както
и структурата й. Например, нека
разгледаме защитна преграда (врата), чието положение се контролира от краен изключвател, подаващ
сигнал за блокиране на машината,
ако вратата се отвори. Описаната
система би могла да се използва
само в приложения, изискващи ниско
ниво на безопасност. При по-високо
ниво е необходимо системата да
„наблюдава“ състоянието на датчика, затова се налага използването
на краен изключвател с две независими контактни системи. Едната
от системите изпълнява ролята на
обратна връзка към системата за
безопасност. Ако се изисква постигането на още по-високо ниво на
безопасност, то сензорите за
състояние на вратата трябва да се
дублират. Всеки производител указ-
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ва нивото (или класа според стария
стандарт), на което неговото устройство отговаря.

Зонови средства за
машинна безопасност
Една от основните мерки, която
се прилага за осигуряване на машинна безопасност е ограничаване на
достъпа на хора в работната зона
на автоматични машини. Най-лесният начин за постигане на тази цел е
използването на подходящи заграждения - панели, капаци, огради, както
неподвижни, така и подвижни. В много случаи обаче, приложението на
подобни пасивни форми на защита е
невъзможно. Машините трябва да се
обслужват, да се зареждат с материали и консумативи, да се изнася
готовата продукция и т.н. Съществуват много опасни машини, които въпреки това са предназначени за
ръчна, а не за автоматична експлоатация. Това е причината да се използват специални устройства, които
регистрират наличието на човек или
друг обект в работната зона на
машината. Ако тя е в покой, а работният й орган е в изходно положение,
присъствието на хора в работната
зона не предизвиква реакция. Когато
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обаче, се навлезе в работната зона
по време на работен цикъл, системата за безопасност автоматично
блокира функционирането на машината.
Устройствата от този тип могат да бъдат

заграждащи и сканиращи
Те почти винаги работят на основата на оптичен принцип.
Заграждащите устройства, наричани светлинни завеси или бариери,
следят само за нарушаване на определен периметър. Те блокират машината при пресичането му, но не
поддържат функцията да следят за
присъствието на хора извън периметъра по време на работния цикъл.
Напълно е възможно, обаче, навлизане на човек в охранявания периметър
по време на работна пауза. В случай,
че той остане вътре, но не пресича
контролираната линия, системата
за безопасност няма да регистрира
присъствието на човека и машината ще бъде пусната. А с това съществува възможност за създаване на
опасна ситуация. Затова, заграждащи устройства не се използват в
приложения, към които съществуват изисквания за постигане на най-
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Чувствителни са
към параметрите
на средата

Фиг. 2.

Фиг. 3.

високо ниво на безопасност. В подобни приложения се използват скенери, които мониторират не само
даден периметър, но и определена
област.

Оптични
бариери
Наричат се още оптични завеси.
Състоят се от предавател и приемник. Предавателят съдържа инфрачервен източник на светлина,
обикновено с дължина на светлинните вълни в диапазона 900 - 1000 nm.
Приемникът е изграден от датчик
на инфрачервена светлина (полупроводников), който управлява един или
няколко изхода. Съществуват опростени като конструкция устройства, състоящи се от един инфрачервен светодиод в предавателя и
един фотодиод в приемника - фиг.2.
Те се използват в приложения, изискващи ниски нива на безопасност,
както и за контрол на достъпа обикновено на врата или охранявана зона. За управление на автоматични врати, бариери за автомобили и т.н. се прилагат малко по-сложни устройства като показаните на
фиг. 3. Те се отличават с повишена
шумоустойчивост, устойчивост на
запрашаване, овлажняване и др.
Предлагат се в изпълнение за монтаж на открито.
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светлинни завеси

Един от големите проблеми на оптичните устройства е чувствителността им към условията на околната среда. Запрашаването на елементите, разположени на оптичния път
води до намаляване на чувствителността и дори до некоректно сработване. Същия ефект оказват запотяването (независимо от коя страна на защитния екран), зацапването,
намокрянето и т.н. Задимеността в
едно помещение, както и наличието
на други инфрачервени източници
също биха могли да окажат отрицателно въздействие върху работата
на някои устройства. Освен това
стойностите на температурата,
влажността, радиацията, ултравиолетовото облъчване и др. влияят
върху параметрите, както на предавателя, така и на приемника. Върху
тях влияние оказва и естественото
стареене на полупроводниковите
елементи, защитните екрани и др.
Водещите производители в областта на средствата за машинна безопасност вземат специални мерки за
отстраняване или поне за минимизиране влиянието на тези фактори.
Разработени са схеми със самокомпенсиране на промяната на параметрите. На практика, това се постига
чрез използване на различни средства – вътрешни обратни връзки,
модулиране на сигнала на предавателя и др.
При необходимост от постигане
на по-високо ниво на безопасност се
използват т.нар.

(фиг. 4). Предавателят
се състои от голям брой
инфрачервени излъчватели, разположени по височина на колона с определена стъпка, указана в
техническата документация. Типичните растери са 20, 30, 40, 50 и 90
mm. Това затруднява нерегистрираното пресича- Фиг. 4.
не на периметъра, например чрез прекрачване на бариерата или минаване
под нея, което е възможно при единичен излъчвател. Самите колони се
предлагат със средна височина от 30
см до 2 м. Обикновено са предназначени за монтаж на закрито. Работят
с различно напрежение, но е по-лесно
да се намерят модели, захранвани с
ниско постоянно напрежение – 24 V.
Единият или няколкото изходи са контактни или представляват колекторна верига на транзистор. Този
факт би следвало да се вземе под
внимание в случай, че е планирано
изграждането на комплексна система за безопасност, тъй като транзисторните изходи са много по-чувствителни към претоварвания, дори
краткотрайни, както и към пренапрежения. Повечето устройства от
този тип нямат друг комуникационен интерфейс. Текущото им състояние се визуализира със светодиод, а
понякога и с индикатори.

При светлинните завеси
отсъства нулева зона
Максималното разстояние между
предавателя и приемника е от по-
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рядъка на 20 м. Точната му стойност
се указва в документацията на изделието. Характерно за светлинните
завеси е отсъствието на нулева
зона, т.е. не съществува участък от
оптичния път, който да е нечувствителен.
При необходимост от създаване
на начупен периметър на защита е
възможно използването на огледала,
които също се предлагат от производителите на светлинни завеси.
Общата дължина на лъча обаче,
трябва да се съобрази. Оптичните
бариери не изискват почти никаква
поддръжка, освен периодично почистване, ако са инсталирани в много
силно замърсени помещения.
Използването на устройства от
този тип се изисква от стандартите по безопасност, затова сложните машини се оборудват със светлинни завеси. В България те навлизат основно чрез закупуване на автоматично или полуавтоматично
технологично оборудване. За съжаление, в много случаи, особено при
малките и средни фирми, в процеса
на реализация на проектите не се
спазват предпазните разстояния,
на които трябва да се монтират
оптичните бариери. Съществуват
достатъчно примери за проекти,
при които габаритите на помещението не са съобразени с необходимата защитна зона. В резултат,
дори и при желание за поддържане
на добра производствена дисциплина, работниците няма как да не пресичат периметъра на бариерите и
да не ги задействат. Затова машината автоматично се изключва до-
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ста често, нарушавайки технологичния процес и изнервяйки операторите, които трябва непрекъснато
да я рестартират.
Резултатът често е „шунтиране“
на светлинните завеси, веднага след
изтичане на гаранционния срок.
Твърде често това не е самоинициатива на работещите, а нареждане
на ръководството, тъй като се
създават предпоставки за злополуки.
Както много други проблеми, така и
този, може да се реши чрез добро
предварително планиране – съобразяване на необходимата за дадено
съоръжение площ и предвиждане на
възможности за разширяване. Необходим е и опит при закупуване и инсталиране на ново технологично оборудване.

Лазерните скенери
са сред най-новите технологии в
областта на машинната безопасност. Те осигуряват мониторинг
върху цяла област, а не само върху
определен периметър, предлагайки
много голяма гъвкавост. Използват
се за защита на точки на достъп и
опасни зони, намиращи се в близост
до машини, технологични линии, роботи и т.н. Могат да бъдат прилагани както за защита на стационарни машини, така и за обезопасяване
на мобилни съоръжения. Подходящи са
за приложение при всички нива на
безопасност, включително и за реализацията на най-строгите изисквания.
Външният вид на лазерен скенер
е показан на фиг. 5. Основни негови
конструктивни елементи са лазе-

рен източник и
приемник (детектор). Обикновено лазерният източник се
завърта на определен ъгъл (примерно 180 о).
След позиционирането му на оп- Фиг. 5.
ределения ъгъл, лазерът излъчва много кратък импулс.
Принципът на работа на лазерния
скенер се основава на измерване на
интервала от време между излъчването и отражението на лъча. Ако
импулсът срещне преграда, т.е.
обект, намиращ се в защитаваното
поле, той ще се отрази от него и
ще се върне обратно, където ще
бъде регистриран от приемника.
Електронен таймер отчита времето между излъчването на импулса и
получаването на отразения сигнал.
Тъй като скоростта на светлината
е известна, този времеви период е
пропорционален на разстоянието до
обекта, отразил лазерния лъч.
Лазерът се завърта на стъпки,
например през десет ъглови минути,
излъчвайки импулси, чието евентуално отражение се следи от приемника. По този начин лазерът сканира цялата площ на охраняваната област. Тъй като ъгълът на завъртане
на лазера е известен, както и изчислителното разстояние до обекта,
т.е. налице са две координати (в полярна координатна система), лазерните скенери са двудименсионни устройства, обозначавани за краткост с 2D.
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Сканират с определена
резолюция
Тъй като светлинните импулси не
се излъчват непрекъснато, а само при
прецизно позициониране на лазера под
определен ъгъл, наблюдаваната площ
се сканира с определена резолюция. На
практика това означава, че съществува долна граница на размера на обекта, който би могъл да бъде засечен.
Фиг. 6.
Типични стойности на минималните
размери на обектите са в диапазона
30 – 150 mm, като малката стойност
се отнася за близки обекти, а голямата за по- отдалечени. Съществува и
изискване по отношение на отражателните способности на обектите.
Обикновено е необходимо коефициентът им на отражение да е по-голям
от 1,8 - 2%. Известно е, че коефициентът на отражение представлява
отношение между отразения и падаФиг. 8.
щия върху обекта лъчист поток.
При лазерните скенери наблюдаваната площ би могла да се раздели на зони (фиг. 6). Защитната зона покрива опасната област, в която работи машината. Веднага щом лазерният скенер засече
обект в защитната зона, генерира сигнал за изключване
на машината. Наред с нея се дефинира предупредителна
зона, която обгражда защитната. При засичане на обект
в предупредителната зона се подава само предупреди-

Фиг. 7.

телен сигнал – светлинен или звуков. По този начин
преминаващ човек би могъл да бъдат предупреден предварително, което намалява броя на инцидентните пресичания на защитната зона, а следователно и броя на
изключванията на машината.

Системата се отличава с висока
гъвкавост
Някои производители дефинират максимален радиус
на всяка от зоните. Възможно е да се дефинират повече
от две зони. Обикновено задаването на броя и на размерите им се извършва софтуерно. Принципът на работа
на лазерните скенери позволява зоните да са с произволно начупена, а не само с полукръгла форма (фиг. 7). По
този начин силно се увеличава гъвкавостта на системата – тя може да бъде лесно препрограмирана при промяна в технологичния цикъл. Наред с това, лазерните скенери са универсални устройства и имат много разнообразни приложения. На фиг. 8 е показано динамичното
изменение на защитната зона в зависимост от наличието на палет с готова продукция в нея. При поставяне
на палет, той би могъл автоматично да бъде „разпознат“ от скенера, което да не предизвиква изключване на
машинното оборудване.
Друга характеристика на лазерните скенери е регулиране на времето на задействане в определен диапазон,
например от 80 - 100 ms до 600 - 800 ms. Тази характеристика е полезна при защита например, на заваръчни
агрегати, при които наличието на разтопен метал и
шлака може да предизвика погрешно сработване.
Част от предлаганите на пазара лазерни скенери
поддържат комуникационен интерфейс RS-232. Освен
това разполагат с поне два главни изхода, обикновено
колекторни вериги на npn транзистори и няколко помощни изхода (също електронни). Товарният капацитет на
изходите е достатъчен за директно управление на контактор, така че тези устройства могат да се използват самостоятелно, без да се свързват към външен
контролер на системата за безопасност.
Източник снимки: Интернет
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За приликите и разликите между фактора на мощността и cosϕ

огато се говори за компенсиране на реактивни товари, обикновено се разбира компенсиране на реактивната мощност, причина за която е индуктивният характер на
много промишлени агрегати. С нарастване на броя на електронните устройства, захранвани от електрическата мрежа, все по-често се говори за коригиране на фактора на
мощността. Коректорите на фактора на мощността компенсират
капацитивния характер на товари-
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те, изградени от електронна апаратура. Също така коригират силно
несинусоидалните токове, консумирани от тези товари. Именно поради несинусоидалността на токовете, вече се говори за фактор на
мощността, а не за cosϕ. За съжаление, много от инженерите в практиката не познават разликата между тези понятия.

С увеличаване на броя на
консуматорите
проблемът става
сериозен
Проблемът с фактора на мощно-

декември 2009

стта на относително маломощни
електронни устройства, се
превърна в сериозен благодарение на
нарастването на техния брой. Един
настолен компютър например,
съвместно с монитора, консумира
мощност от порядъка на 300 - 500
W, което е твърде малко, в сравнение с мощните промишлени консуматори и с инсталираните в енергийната система генератори. Същото би могло да се каже за голям брой
различни електронни устройства –
телевизори, уредби, телефони и т.н.,
захранвани с импулсни захранвания.
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Фиг. 1. Класическа
структура на импулсно захранване.

Големият брой на тези устройства
обаче, както и фактът, че всички те
са „във фаза“ по отношение на консумирания от тях ток, създава определени нежелани въздействия
върху електроснабдителната система. Проблемът за първи път е бил
почувстван в САЩ, в края на 80те и
началото на 90те годни на вече
миналия век, когато компютрите
(като клас консуматор) изместиха
асинхронните двигатели по годишна консумация на електроенергия. В
последствие, в Европейския съюз бе
приет стандарт, имащ за цел да
принуди производителите да подобрят фактора на мощността на
своите изделия.
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Фиг. 2. Компоненти на входната верига на
типично захранване за
електронна
апаратура.

Безтрансформаторно
постояннотоково
захранване
от гледна точка на консумирания от
мрежата ток. Много електронни
устройства работят с постоянно
напрежение, което се получава чрез
импулсни захранващи блокове (фиг.
1). Подобни блокове се използват в
микропроцесорни системи, мощни и
маломощни битови и промишлени

електронни устройства, като баласти за газоразрядни лампи, управление на двигатели, непрекъсваеми токозахраващи устройства и др. Типична схема на входната верига на
един изправител е показана на фиг.
2. Забелязва се отсъствието на входен трансформатор. Изправя се директно мрежовото напрежение,
като стойността на Udc е близка до
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Фиг. 3 Криви на тока и напрежението при директно изправяне. Видно е, че ток
тече само през малките интервали t1-t2 и t3-t4.

амплитудната стойност на Uac.
Входното променливо напрежение
Uac се изправя по схемата Грец (мостова изправителна схема) и зарежда кондензатора С. Променливият
ток Iac, който се консумира от захранващата мрежа е равен на зарядния ток на кондензатора С. Товарният ток IT се консумира не само от
захранващата мрежа. През по-голяма част от времето, товарният
ток се получава от запасената в
кондензатора С енергия.
На фиг. 3 са показани кривите на
пулсиращото напрежение (става
въпрос за вида му при отсъствие на
кондензатор С), напрежението върху
кондензатора Uc и консумирания от
мрежата ток Iac. Както е видно, ток
протича само през малките периоди, когато напрежението на кондензатора е по-малко от пулсиращото
напрежение на изхода на схемата
Грец. През периода t1-t2 входното
напрежение е по-голямо от напрежението на кондензатора Uc и едното
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рамо на изправителния мост провежда ток. След времето t2, напрежението на кондензатора става поголямо от мрежовото и всички диоди на изправителния мост са запушени. Мрежовото напрежение нараства над напрежението на кондензатора в момента t3 и другото рамо
на изправителния мост провежда
ток до момента t4. Както е видно
от схемата, токът Iac е несинусоидален и силно дефазиран спрямо мрежовото напрежение Uac (на фиг. 3 е
показано пулсиращо напрежение,
като променливото Uac е почти
същото, но с отрицателна втора
полувълна).

Причини за вредното
въздействие на този
тип консуматори
Практическата страна на проблема би могла да се разясни с елементарен пример. Нека приемем, че за
работата на електронното устрой-

ство, захранвано с такъв изправител е необходим товарен ток IT =
1А. Той е постоянен във времето,
тъй като е дефиниран в постояннотоковата част на схемата. По време на разреждане на кондензатора
С, в периода t2-t3, този ток се получава само от заряда на кондензатора, съхранен по време на зареждането му. През периода t1-t2 от мрежата се консумира товарният ток IТ и
зарядният ток на кондензатора
Icharge.
Зарядът на кондензатора трябва
да е един и същ, т.е. зарядът, с който кондензаторът С се зарежда
през периода t1 - t2, трябва да е
равен на заряда, който се разрежда
от него през периода t3 - t4. Зарядът
е равен на: Q = It. Видно е обаче, че
времето на зареждане е 2 ms, а времето на разреждане е 8 ms. Следователно, при положение, че е известно, че консумираният ток е 1 А,
може да се напише:
Qcharge = Qdischarge - Icharge 2ms =
1A8ms ↔ Icharge = 1A8ms/2ms = 4A
Като се има предвид, че товарният ток се консумира и по време на
зареждането на кондензатора, в периода t1-t2 от мрежата се черпи
ток: Iac = It + Icharge = 5A.
Ако се изчисли ефективната
стойност на консумирания от мрежата ток по приблизителна формула за един полупериод от 10 ms, се
получава: Irms = √[(5A/√2)22ms + (0A)2
8ms/10ms] = 1.6 A.
Прието е, че през двете милисекунди от t1 до t2 тече синусоидален
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ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД
гр. София 1404, ПК 149, ул. Монтевидео 88
тел.: +359-2-957-22-79, 956-16-19
факс: +359-2-957-23-01
e-mail: info@elenergy03.com, www.elenergy03.com

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

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

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

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

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

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

•Прожектори с датчик и без датчик – 150 W и 500 W
•Автоматични прекъсвачи и дефектно-токови защити
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Фиг. 4. Класическа векторна диаграма при синусоидален
ток.

ток, чиято ефективна стойност е 1/√2 от максималната. Видно е, че за да се осигури ток на товара от
1 А от мрежата се черпи ток с ефективна стойност
1.6 А. Тоест,

захранващата мрежа се натоварва с
60% повече
от необходимото. Чрез подобни елементарни изчисления е възможно да се провери, че „претоварването“ по
ефективна стойност на тока е толкова по-малко, колкото по-широк е интервалът на протичане на импулсния ток Iас. Например, ако Iас протича не за 2 ms, а за 4
ms (нека приемем, че е от третата до седмата милисекунда на първия полупериод от фиг. 2), то ефективната му стойност ще е само с 40% по-голяма от референтната стойност от 1А.
Претоварването по ток, но не и по мощност, има
редица нежелани последици:
Топлинните загуби в захранващите линии са пропорционални на квадрата на ефективната стойност. Затова протичането на по-голяма ефективна стойност
на тока води до сериозно увеличаване на загубите на
мощност. Ако към дадена линия има свързани 10 еднотипни устройства, всички те ще консумират ток по
едно и също време, т.е. импулсите на тока на всяко от
тях ще са във фаза. Резултатът е мултиплициране на
ефекта.
Голямата амплитуда на пулсиращия ток може да доведе до загуба на напрежение и то само по време на
протичане на тока. Това се отразява чрез въвеждане на
хармоници в кривата на напрежението.
Необходимо е сеченията на захранващите кабели да
се избират в съответствие с по-високата ефективна
стойност на тока, което е икономически неизгодно.
Необходимо е да се отбележи, че индуктивността
на трансформатори, електропроводи и други съоръжения от енергийната система "смекчава" импулсите на
тока, ограничавайки по този начин вредните последици.
Освен, че токът Iac не е във фаза с напрежението Uac,
той не е и синусоидален. При несинусоидални токове и
напрежения, не може да се работи с понятието cosϕ, а
трябва да се държи сметка за фактора на мощността.
Затова, в следващите редове ще разгледаме съвсем
накратко смисъла на понятието "фактор на мощността" при несинусоидални режими, като поставим акцент
върху разликите с класическия косинус от ъгъла на дефазиране на тока и напрежението.
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- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН
- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели
- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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Фиг. 5. Векторна диаграма при несинусоидален ток.

Фактор на
мощността при
несинусоидални
режими
Прието е факторът на мощността да бъде отбелязван с PF, от английския фактор Power Factor. По дефиниция, той се представя посредством израза: PF = P/S, в който P е
активната мощност, а S – пълната
мощност, консумирана от устройството.

Синусоидални ток
и напрежение
Когато величините са синусоидални са в сила следните зависимости:
P = UIcosϕ, S = UI, U = U/√2 и I = I /√2.
В тях с U и I са означени ефективните стойности на тока и напрежението, които при синусоидални величини са с √2 по-малки от амплитудната стойност на величината
- (U , I ). За краткост, във формулите
са използвани означенията U и I,
вместо Uac и Iac. След елементарно
заместване се получава, че:
PF = P/S = UIcosϕ/UI = cosϕ.
Процесите могат да се онагледят
с векторната диаграма, показана на
фиг. 4.
Затова, когато се говори за фактор на мощността, почти винаги
се прави аналогия с cosϕ. При синусоидални режими тези две понятия
съвпадат.

Несинусоидален
ток
Несинусоидалният ток би могъл
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да се разложи в ред на Фурие, след
което за ефективната стойност на
тока - да се запише:
I = √(I02 + I12 + I22 + ... + In2).
Във формулата с I е означена ефективната стойност на несинусоидалния ток, I0 е постояннотоковата
съставка, I1 е ефективна стойност
на първия (още наричан фундаментален) хармоник, а I2 … In са ефективните стойности на останалите хармоници на тока до n включително.
При симетричен променлив ток е
налице нулева постояннотокова
съставка, т.е. I0 = 0.
Ако се разгледа само първият хармоник на тока, той би бил синусоидална величина. Следователно може
да се запише, че първият хармоник
се състои от активна I1P и реактивна I1Q съставки. Тогава горната формула би могла да се сведе до:
I = √(I1P2 + I1Q2 + ΣIk2).
Активната мощност при несинусоидални режими се описва с:
P = UI1P, I1P = I1cosϕ1 → P = UI1cosϕ1.
Нека направим допускането, че
само токът има хармоници и само
първият хармоник "върши работа".
Пълната мощност в система с
несинусоидални величини е аналогична на тази при синусоидални, т.е.: S
= UI, където I e пълният ток.
Тогава за фактора на мощността е в сила: PF = P/S = UI1cosϕ1/UI =
I1cosϕ1/I.

Възможно е да се въведе коефициент, който отчита отношението
на ефективната стойност на фундаменталния хармоник към ефективната стойност на пълния несинусоидален ток: k = I1/I = cosΘ. Следователно за фактора на мощността се
получава: PF = cosϕ1cosΘ. Процесите
са илюстрирани с векторната диаграма от фиг. 5.
Коефициентът k отчита нелинейните изкривявания и е свързан с
хармоничния състав на тока. При
ток без хармоници к = 1. Ъгълът Θ
е ъгъл на нелинейни изкривявания и
клони към 0 при синусоидален ток.
Ъгълът ϕ1 представлява класическата фазова разлика между ток и
напрежение. Индексът 1 във формулата по-горе показва, че става
въпрос за дефазиране между първите хармонични на тока и напрежението. В англоезичната техническа
литература cos ϕ1 често се нарича
„displacement power factor“, което
може да се преведе като „дефазиращ фактор на мощността“. За да
се получи пълният фактор на мощността, той трябва да се умножи
по коефициента на несинусоидалност к, който може да се разглежда
като косинус от един допълнителен
ъгъл Θ. Ъгълът Θ е ъгъл на нелинейни
изкривявания, свързан с хармоничния
състав на тока (т.е. появява се заради несинусоидалния режим).
От показаните формули е видно,
че коригирането на фактора на мощността е в две посоки, а именно: намаляване на дефазирането между
ток и напрежение и намаляване на
хармоничния състав на тока.
Както реактивната мощност Q,
така и допълнителната мощност D
(вж. фиг. 4) създават ефективна компонента на тока в преносните линии, като увеличават загубите и
намаляват преносната им способност. Затова са въведени европейски и световни норми, ограничаващи
хармоничния състав на тока за различните консуматори, с които ще
продължим в следващи статии в сп.
Инженеринг ревю.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú kv
ƒÂÙËÌËˆËˇ, ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ë ËÁ·Ó Ì‡ ‚ÂÌÚËÎË

Херман Бойсен- Данфосс

Какво означава?
ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú kv ÔË ‰‡‰ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ Â ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓ ÓÔÓÒÚÂÌ Ì‡˜ËÌ ÔÓÍ‡Á‚‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡.
kv-ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÔÓ
ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ Ì‡˜ËÌ.
kv-ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚Ó‰ÌËˇ
ÔÓÚÓÍ ‚ m3 ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ Á‡ Â‰ËÌ
˜‡Ò ÔË Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ
‚ÂÌÚËÎ‡ ÓÚ 1 Bar.

За какво се използва?
ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú kv Â ÚÓ˜Ì‡ Ë ÎÂÒÌÓ ÔËÎÓÊËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·Ë Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ë ËÁ·Ó Ì‡ ‚ÂÌÚËÎË.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
Как се изчислява?
œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÚÂ ÒË, ˜Â ˘Â Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÚÂ ÏÓÚÓ-‚ÂÌÚËÎ Á‡ ÒÚ‡ÈÌ‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡ (ÙË„. 1).
»Á˜ËÒÎÂÌËˇÚ ‰Â·ËÚ Q Â
1.8 l/sec = 6.5 m3/h, ‡ Ô‡‰˙Ú Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ∆p Á‡ ÏÓÚÓ-‚ÂÌÚËÎ‡
Â 50 kpa = 0.50 bar. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
ÙÓÏÛÎ‡Ú‡

ÏÓÊÂ ‰‡ ÒË ËÁ˜ËÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ kv-ÒÚÓÈÌÓÒÚ.

ŒÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË
˘Â ‚Ë‰ËÚÂ, ˜Â ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
VM2 ËÎË VB2 Ò kvs = 10 m3/h.

Откъде?
ÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ kv ÒÂ Ó‰ËÎ‡ ‚
—¿Ÿ Ë ·ËÎ‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡ Á‡ Ô˙‚Ë
Ô˙Ú ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë 1944 „Ó‰ËÌ‡. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÚÂÏËÌ˙Ú kv ÌÂ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ —¿Ÿ, ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó‚Ó ÏˇÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Cv. Cv ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡.
Õ‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍË Cv ‰ÌÂÒ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ
ÒÔÓÏÂÌ‡‚‡ Í‡ÚÓ C v-ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
ËÎË ‰Â·ËÚÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Cv.
» Á‡ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ Ó·˙Í‚‡ÌÂÚÓ Ô˙ÎÌÓ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌÂ Â‰ËÌ, ‡ ‰‚‡ CvÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡, ˜Â ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Ë ‡Ì„ÎËÈÒÍ‡Ú‡ ÏÂÌË
ÒËÒÚÂÏË ÌÂ Ò‡ Ò˙‚ÒÂÏ Ë‰ÂÌÚË˜ÌË.
¿ÍÓ ËÒÍ‡ÚÂ ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÚÂ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ó
ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÂ, ‡ ¬ËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÒÚÂÏËÚÂ Í˙Ï ÚÓ‚‡ ‚ ‰ÌÂ¯ÌÓ ‚ÂÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰ÓË Ë Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó
Ì‡È-ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌËÚÂ Í˙Ú˜ÂÚ‡ Ì‡
Ò‚ÂÚ‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÔÓÒÓ˜‚‡ÚÂ
‚Ë‰‡ „‡ÎÓÌ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í‡ÚÓ ÏÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡:
Cv US ÔÓÍ‡Á‚‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ‚
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË „‡ÎÓÌË ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡
Á‡ Â‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡ ÔË Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ ÌÂ„Ó ÓÚ Â‰ËÌ ÙÛÌÚ Ì‡
Í‚‡‰‡ÚÂÌ ËÌ˜.
Cv UK ÔÓÍ‡Á‚‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ‚
·ËÚ‡ÌÒÍË „‡ÎÓÌË ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ Á‡
Â‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡ ÔË Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ ÌÂ„Ó ÓÚ Â‰ËÌ ÙÛÌÚ Ì‡ Í‚‡‰‡ÚÂÌ ËÌ˜.
≈‰ËÌ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË „‡ÎÓÌ = 3.785 l,
‡ Â‰ËÌ ·ËÚ‡ÌÒÍË „‡ÎÓÌ = 4.546 l.
ŒÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË Ë ·Ë-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

Ú‡ÌÒÍË ÏÂÌË Â‰ËÌËˆË Ò‡ Â‰Ì‡Í‚Ë.
≈‰ËÌ ÙÛÌÚ Ì‡ Í‚‡‰‡ÚÂÌ ËÌ˜ ÒÂ ËÁÔËÒ‚‡ 1 lb/in2 = 1 psi.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ kv-ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ ËÎË
kv-ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ò˙˘Ó ÒÂ Ì‡Ë˜‡, Â ‰‡‰ÂÌÓ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ VDI/VDE Õ‡ÒÓÍ‡ No. 2173.
ŒÔÓÒÚÂÌ‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Â: kvs-ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ Â‰ËÌ ‚ÂÌÚËÎ ÔÓÍ‡Á‚‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ‚ Ï3/˜ ÔË
Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡
ÓÚ 1 kg/cm 2, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú Â
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌ.
ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú kv ÔÓÍ‡Á‚‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙˘Ëˇ ‚ÂÌÚËÎ ÔË Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ
ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÓÚ 1 kg/cm2,
Ú.Â. ‡·ÓÚÌËˇÚ ‰Â·ËÚ Ì‡ ‰‡‰ÂÌËˇ
ÍÓÌÚÛ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ô‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ Ë Â ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ
1 kg/cm2. Õ‡È-‰Ó·‡Ú‡ ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Ë ‡‚ÌÓ Ì‡ 0,5 bar ÔË Â„ÛÎË‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎË.
¬ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ‰ÂÙËÌËˆËˇ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ Ò˙˘Ó, ˜Â ‡·ÓÚÌËˇÚ ÙÎÛË‰
Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÚÂ„ÎÓ 1000 kg/m3 Ë ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÌ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ 106 m2/s.
˙‰ÂÚÓ:
Q1 = ‰Â·ËÚ ÔË ∆p1 =1 bar
Q2 = ËÁ·‡Ì (‡Á˜ÂÚÂÌ) ‰Â·ËÚ
ÔË ∆p2 = ËÁ·‡Ì Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ
Ô˙‚Ë˜ÂÌ ÍÓÌÚÛ
¬Ó‰‡Ú‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÚÂÁË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ò ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ.
“Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ô‡‚Ë ˇÒÌÓ Ë ÔÓÒÚÓ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ
Ó·Ó·˘ÂÌËÂ Ò ÙÓÏÛÎË.

Малко теория
ÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Á‡ kv ÒÂ ·‡ÁË‡
Ì‡ Á‡ÍÓÌ‡ Ì‡ ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡,
ÍÓÈÚÓ Í‡Á‚‡, ˜Â Ô‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ (∆p) ÔË ‰‡‰ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ,
Í‡ÍÚÓ ÔË ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ Í‚‡‰‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÂÏ‡
Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ (Q): ∆p2 ~ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ì‡ Q 2.
¿ÍÓ ‚ÁÂÏÂÏ ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÌÍÂÚÌË
ÔËÏÂ‡, Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û
ÚÂÁË ‰‚Â Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Á‡ÔË¯Â ÔÓ ÒÎÂ‰ÌËˇ Ì‡˜ËÌ:

ËÎË

ËÎË

декември 2009

“˙È Í‡ÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ k v
„Î‡ÒË, ˜Â kv-ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ÔÓÍ‡Á‚‡
Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ ÔË Ô‡‰
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ∆p = 1 Bar, ÏÓÊÂÏ
‰‡ ÔËÂÏÂÏ, ˜Â Q2 = k v Ë p2 = 1 bar.
100 kpa = bar.

ÚÓ„‡‚‡ ÔËÂÏ‡ ÙÓÏ‡Ú‡

»Ì‰ÂÍÒËÚÂ 1 ÏÓ„‡Ú ‚Â˜Â ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÍÎ˛˜ÂÌË Ë „Ë ÔÂÏ‡ı‚‡ÏÂ.
√∆p ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ Ó˘Â ‚Â‰Q=kv√∆
Ì˙Ê Ë ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÙÓÏÛÎ‡ Á‡ kv.

œÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔË˜ËÌË ÌËÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ ‚ ÚË
‡ÁÎË˜ÌË ‚‡Ë‡ÌÚ‡:

— ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚ ÚÂÁË ÚË
ÙÓÏÛÎË ÌËÂ ÏÓÊÂÏ ‚ËÌ‡„Ë ÎÂÒÌÓ ‰‡
ÓÔÂ‰ÂÎËÏ Â‰Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ
ÁÌ‡ÂÏ ‰Û„ËÚÂ ‰‚Â.
◊ÂÒÚÓ Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰‡ ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÏÂ k v
‚ C v US ËÎË Cv UK Ë Ó·‡ÚÌÓ.
ÓÂÙËˆËÂÌÚË Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ
Ë
Ë

1510 София, ул. Резбарска 5
Направление "Топлофикационна автоматика"
тел.: 02/942 49 15, факс: 02/942 49 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com
www.bg.danfoss.com
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ÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË
ÍÓÚÎË
Ефектът от използване на кондензационен котел следва да се
оценява комплексно

ÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ Ë
e ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡. Ã‡ÒÓ‚ÓÚÓ È ÔËÎ‡„‡ÌÂ, Ó·‡˜Â, Á‡ÔÓ˜‚‡
Ò ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Û
Ì‡Ò. —ÔÓÂ‰ Ï‡ÒÓ‚ËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë,
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡
100%, ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ „‡Á, ËÍÓÌÓÏË˜ÌË
Ò‡, ÔÂ‰Î‡„‡ ÒÂ ·Ó„‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÚ
ÏÓ‰ÂÎË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Ë Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. Ã‡Í‡ ˜Â
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ ·ËÚÓ‚Ëˇ ÒÂÍÚÓ,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ì‡ÏÂˇÚ Ë ÏÓ‰ÂÎË
ÏÓ˘ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. œ‡Á‡ÌÓÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ ÔÓÍË‚‡ Ì‡È-‚Â˜Â ÏÓ˘ÌÓÒÚÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
ÓÚ 4 ‰Ó 1000 kW.
ÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
Â Ò ËÁ‚Ó˛‚‡ÌÓ ÂÌÓÏÂ ÒÂ‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. ¿ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ È, Í‡ÍÚÓ Ë ÌˇÍÓË ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Á‡·ÎÛ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË
ÍÓÚÎË, ·ˇı‡ ÒÂ‰ ÔË˜ËÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ
Ó·˙ÌÂÏ Á‡ ÍÓÏÂÌÚ‡ Í˙Ï ‰Óˆ. ‰-
ËÌÊ. »‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ "ŒÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ıÎ‡‰ËÎÌ‡ Ë ÒÛ¯ËÎÌ‡
ÚÂıÌËÍ‡, ÚÓÔÎÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë „‡ÁÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ" Í˙Ï ‡Ï‡‡Ú‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ‚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ ( »»œ) Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ
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Ì‡ Í‡ÚÂ‰‡ "“ÓÔÎËÌÌ‡ Ë ıÎ‡‰ËÎÌ‡
ÚÂıÌËÍ‡" Í˙Ï “” - —ÓÙËˇ. —Â‰ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌËÚÂ ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ‚˙ÔÓÒË Ò‡
ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË ‚ ·ËÚ‡ Ë ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ,
Í‡ÍÚÓ Ë, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‰ÓÍÓÎÍÓ ‰ÂÍÎ‡Ë‡ÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË
Ò‡ ÚÓ˜ÌË Ë ÍÓÂÍÚÌË ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡.
Доц. д-р инж. Ивайло Банов

Еднозначни ли са
характеристиките
ефективност и КПД?
¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â ÌÂ Ò‡ÏÓ
ÚˇıÌÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó, ÌÓ Ë
ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÒÂËÓÁÌË ‰ËÒÍÛÒËË. “‚˙‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë
Ú˙„Ó‚ˆË Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡‰
100% ÌÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ Ó·˙Ì‡ıÏÂ
Í˙Ï ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚ Ò ‚˙ÔÓÒ‡: ì ‡Í‚Ë Ò‡
Â‡ÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ‰Ó ÍÓËÚÓ
‰ÓÒÚË„‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ? ì¡Ëı ËÒÍ‡Î
‰‡ Ì‡Ô‡‚ˇ ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÚÂÏËÌ˙Ú œƒ - ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ì‡ÏË‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡, ÌÓ ÌÂ Â ÍÓÂÍÚÂÌ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË. «‡ œƒ Â ÍÓÂÍÚÌÓ
‰‡ ÒÂ „Ó‚ÓË ÚÓ„‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ ‡·ÓÚ‡.
“˙È Í‡ÚÓ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È ‡·ÓÚ‡ ÌÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡, Ò˜ËÚ‡Ï, ˜Â Â
ÔÓ-Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÂÏËÌ˙Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚî, ÍÓÏÂÌÚË‡
‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚. ì¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ „ÓÂÌÂ
ËÁ„‡ˇ „ÓË‚ÓÚÓ (ÓÍËÒÎˇ‚‡ ÒÂ), ÔË

ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. Õ‡ ‚ÒÂÍË ËÌÊÂÌÂ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â ‡ÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ˘Â Â
‡‚Ì‡ Ì‡ 1. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡‰ 100%
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â
ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ,
ÒÏˇÚ‡Ï, ‚ÒÂÍË ÍÓÎÂ„‡ ˘Â ÒÂ Ò˙„Î‡ÒË, ˜Â Â ÙËÁË˜ÂÒÍË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓî,
‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ, Í‡ÚÓ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡, ˜Â ‚
ÒÎÛ˜‡ˇ Ò ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ 108 Ë ‰ÓË
109% Â ÔÓ-ÒÍÓÓ ‚˙ÔÓÒ Ì‡ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌÂ, Ì‡ ÓÚÔ‡‚Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ë, ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ, Ì‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰.

Роля на топлината на
изгаряне на горивото
œÓÒÓ˜‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â ÓÍÓÎÓ 106 - 109%.
œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ò Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËˇ ÍÓÚÂÎ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡˘‡Ú‡ ÒÂ ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓ-

декември 2009
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ËÎË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ Í‡Ú‡ÎÓÁËÚÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú ËÏÂÌÌÓ
ÚÂÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔË
ÍÓÚÎËÚÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó, œƒ Â
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 93 - 95%, Á‡ ÔË
„‡ÁÓ‚ËÚÂ ÍÓÚÎË Â ÓÍÓÎÓ 95 - 98%î,
‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ. ‘‡ÍÚ Â, ˜Â ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓË, Ú˙È Í‡ÚÓ Úˇ ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ ‚
‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. ìœË ÍÓÚÎËÚÂ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó ÌÂÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ Â ÓÍÓÎÓ 5 - 6%, ÔË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ „‡Á Úˇ Â ÓÍÓÎÓ 2 - 3 %î,
Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚.

Оползотворяване
температурата на
димните газове

Фиг. 1. Оползотворяване на долна и горна топлина на изгаряне при нискотемпературен и кондензационен котел.

‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 100%, Â ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÚÓÔÎËÌ‡, ÓÚ‰ÂÎˇÌÓ ÔË ËÁ„‡ˇÌÂ
Ì‡ 1 kg Ú‚˙‰Ó ËÎË ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó Ë
Ì‡ 1 m 3 „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ „ÓË‚Ó. ŒÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇ Ì‡ „ÓÌ‡ Ë ‰ÓÎÌ‡.
ƒÓÎÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÔË ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡ „ÓË‚Ó, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ô‡‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÓÚ ËÁ„‡ˇÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰ÓÓ‰‡ Ë ÓÚ ‚Î‡„‡Ú‡ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ.
ì¬ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ ÒÂ ‡·ÓÚË Ò ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚. ì¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÓÍËÒÎÂÌËÂ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ, Í‡ÚÓ ÓÚÔ‡‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „ÓÂÌÂÚÓ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡ Ë
‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â, Í‡ÍÚÓ Ë Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ
‰Û„Ë „‡ÁÓ‚Â. œË ÓÍËÒÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
„‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓÚÓ „ÓË‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Â Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌÓ ÓÚ ÏÂÚ‡Ì (ÓÍÓÎÓ 98%), ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡. «Ì‡Â ÒÂ, ˜Â ÔË
ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ 1 ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÍÛ·.
ÏÂÚ˙ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÓÍÓÎÓ 2 ÍÛ·. ÏÂÚ‡ ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡. ¿ Á‡
‰‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ Ú‡ÁË Ô‡‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇî, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.
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Реални стойности на
коефициента на
ефективност
√ÓÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡ „ÓË‚Ó, Í‡ÚÓ Í˙Ï ÌÂˇ
ÒÂ ÔË·‡‚Ë ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ „ÓÂÌÂ. ìœÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁÔ‡ÂÌËÂ Â ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ. ≈ÌÂ„ËˇÚ‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ô‡ÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ, ÒÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. ¬ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. œË ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ È ÔÓ‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ë Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ.
»ÏÂÌÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ ËÎË ÌÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú „ÓÌ‡Ú‡ Ë ‰ÓÎÌ‡Ú‡
ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂî, ÔÓˇÒÌˇ‚‡
‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚. ì¬ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ
‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ı, ÒÂ ‡·ÓÚË Ò ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ, ÔË ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÒÂ ‚ÁËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ ÂÌÂ„ËˇÚ‡,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ,
Ú‡ÁË ÂÌÂ„Ëˇ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡. —ÔˇÏÓ
ÌÂˇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ œƒ

≈‰Ì‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÓÚÎË Â ÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
ËÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â. ì¿ÍÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÍÓˇÚÓ ÔË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 100 - 120 Ó—, ÒÂ
ÔÓÌËÊË, ÚÓ ˘Â ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚ÓË
Ò˙‰˙Ê‡˘‡Ú‡ ÒÂ ‚ Úˇı ÚÓÔÎËÌ‡.
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Â
Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡,
ÍÓˇÚÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
·ËÚÓ‚Ë ËÎË Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÌÛÊ‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ‰‡‰ÂÌ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ
ÔÓˆÂÒî, ÔÓÒÓ˜‚‡ »‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚,
Í‡ÚÓ ‰ÓÔ˙Î‚‡: ìœË ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡
ÚˇıÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¿ÍÓ ÚÂ ÒÂ ÓıÎ‡‰ˇÚ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡
‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÓÍËÒÎÂÌËÂ, Â 100%. œÓ
Â‰ ÔË˜ËÌË, Ó·‡˜Â, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú‡î.

Температура
на кондензация
œÓ‰ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ ËÎË Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡
Ô‡‡ ÒÂ ‡Á·Ë‡ Ú‡ÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚ,
ÔË ÍÓˇÚÓ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ,
ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚ Ì‡ÒËÚÂÌË Ë Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡Ú. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ ËÎË Ì‡ Ì‡ÒË-
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Œ¬
˘‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ô‡‡ ‚ ‰ËÏÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â ÔË „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ „ÓË‚Ó, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ú.Ì‡. ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
Ì‡ ËÁÎË¯˙Í Ì‡ ‚˙Á‰Ûı, ÒÂ ‰‚ËÊË ‚
„‡ÌËˆËÚÂ ÏÂÊ‰Û 50-60 Ó—.
ì¿ÍÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ÔÓÌËÊË ÔÓ‰ ÚÂÁË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Á‡ÔÓ˜‚‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÔË ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË
‚Ó‰‡. œË Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ÔÂıÓ‰ ÓÚ ‚Ó‰Ì‡
Ô‡‡ Í˙Ï ‚Ó‰‡ ÒÂ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “ˇ Â ‡‚Ì‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â ·ËÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÚ
ÚÂ˜ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡Ëî,
ÍÓÏÂÌÚË‡ ‰Óˆ. ‰- ËÌÊ. »‚‡ÈÎÓ
¡‡ÌÓ‚, ‰ÓÔ˙Î‚‡ÈÍË: ì»ÏÂÌÌÓ ÚÓ‚‡ Â
ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡
Ì‡ ı‡‡ÍÚÂÌ‡Ú‡ Á‡ ÍÓÚÎËÚÂ ·ÂÁ
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡ Í‡ÏÂ‡î.

Ефективност над 100% е
илюзия
¬ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ò
ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 10 Ó— ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Í‡ÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Ò 1%.
‘‡ÍÚ˙Ú ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÓ-‰Ó·ÓÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ (ÂÌÂ„ËˇÚ‡) Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. ÀÓ„ËÍ‡Ú‡
Ì‡ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÚ 108% ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚ Ó·ˇÒÌË: ìœË ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ 100 ‰Ó 50 ËÎË ‰Ó 60
Ó
—, Ò ˆÂÎ Á‡ÔÓ˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ, ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ 40 Ó—. —ÎÂ‰‚‡ÈÍË
ÔÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ Ô‡‚ËÎÓ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ò 1%
Ì‡ ‚ÒÂÍË 10 Ó—, ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ Ó·˘ÓÚÓ
ÔÓ‚Ë¯ÂÌËÂ ‰‡ Â Ò 4%. ¿ÍÓ ÔËÂÏÂÏ,
˜Â Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Â 98%, ÚÓ ÔË·‡‚ˇÈÍË
ÚÂÁË 4% ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
102%. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ô‡‡ ‚
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÂÌÂ„Ëˇ,
ÍÓˇÚÓ Ò˙˘Ó ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡. “‡Í‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ò Ó˘Â
2-3%, ‰ÓÒÚË„‡ÈÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 106 - 109 %î. —ÎÂ‰‚‡ÈÍË ÚÂÁË ‡ÁÒ˙Ê‰ÂÌËˇ, Ò˙‚ÒÂÏ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÙËÏËÚÂ, ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË, Ó·ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ Úˇı ÍÓÚÎË Ò‡ Ò ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ËÎË œƒ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡
106 - 109%î. —ÔÓÂ‰ „-Ì ¡‡ÌÓ‚, ‚
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ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡ ÎÓ„ËÍ‡ Â ÒÔÓÌ‡. ¬ ÓÚ„Ó‚Ó ÚÓÈ Á‡ˇ‚Ë: ì÷ËÚË‡ÌËÚÂ 98%, Í˙Ï ÍÓËÚÓ
ÒÂ ÔË·‡‚ˇÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÌÚË, Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔË Ú.Ì‡.
‰ÓÎÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ. ÕË˘Ó
‚ ÔËÓ‰‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡, ÌËÚÓ ÒÂ
ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡, ‡ ÔÓÒÚÓ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ÓÚ Â‰ËÌ ‚Ë‰ ‚ ‰Û„. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ ÎË
Â ÓÚ Â‰ËÌËˆ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰ËÌËˆ‡ Í‡ÚÓ ÂÌÂ„Ëˇ?
≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ˜Â ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. ¬
ÒÎÛ˜‡ˇ ‚ÒË˜ÍÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÓÚÔ‡‚Ì‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡î. ƒÓˆ. ¡‡ÌÓ‚ ÔÓÚ‚˙‰Ë,
˜Â Ò‡‚ÌÂÌË Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÚÎË, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÓÚÎË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò „‡Á, ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ
ÔÓÒÚË„‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
—‡‚ÌÂÌËÂÚÓ Â Ì‡ ·‡Á‡ ÍÓÚÎË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ „‡Á, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË Ò ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó
Ì‡ÏË‡Ú Ú‚˙‰Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.

Защо подобна
ефективност не е
постижима?
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÚÎË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË
Á‡ ·ËÚÓ‚Ëˇ ÒÂÍÚÓ, ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡
Ú. Ì‡. „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÎ‡, ÍÓˇÚÓ
ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÍÓÚÂÎ
‚ÍÎ˛˜‚‡: ÔÂ˘Ì‡ Í‡ÏÂ‡, ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË, ÍÓÏËÌ Ë Ú.Ì. œË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒË ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ËÁÔËÚ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÚËÂÌÂÚÓ ËÏ ÔÓ
ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ÍÓÚÎË Ë ‚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÚÂ ËÁÔËÚ‚‡Ú Ë ÏÂÒÚÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ ‚ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ ËÎË ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË Ë ‰. «‡ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú ÔÂ˘Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓÚ‚Â‰ÂÌË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ˆËÚË‡ÌËÚÂ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒËÎ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ú.Ì‡. „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÂÌ Ì‡ÔÓ.
—Ú‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÒËÎ‡, ÓÒÌÓ‚‡‚‡˘‡ ÒÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ ÔÓ‡Ê‰‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ. «‡ÚÓ‚‡ Ë ÔÓ-„ÓÂ˘‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ Â Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, ÒÂ ÒÚÂÏË ‰‡ ÒÂ ËÁ‰Ë„-

ÌÂ Í˙Ï „ÓÌËÚÂ ÒÎÓÂ‚Â Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡ ÒÂ‰‡Ú‡ Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ô‡‰‡
ÔÓ-ÌËÒÍÓ. ì»ÏÂÌÌÓ Ú‡ÁË ‡ÁÎËÍ‡ ‚
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ‰‚ËÊÂ˘‡Ú‡ ÒËÎ‡, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓˇÚÓ
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ì‡ÔÛÒÍ‡Ú ÍÓÚÂÎ‡
Ë ·Ë‚‡Ú ËÁı‚˙ÎÂÌË ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. “˙È Í‡ÚÓ ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ ˆÂÎË ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ËÏ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚËÚÂî, ÍÓÏÂÌÚË‡ »‚‡ÈÎÓ
¡‡ÌÓ‚, ‰ÓÔ˙Î‚‡ÈÍË, ˜Â ÚÓ‚‡ Ì‡Î‡„‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ‰‡ Ì‡Í‡‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌ‡Ú ÍÓÚÂÎ‡.
ì“ÓÁË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ ÍÓÌÒÛÏË‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
ÍÓÚÂÎ˙Ú ˘Â ËÏ‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ „ÓË‚ÌËˇ ÔÓˆÂÒ, ÌÓ Ó·˘‡Ú‡ ÏÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Í‡ÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ ˘Â ÒÂ ÔÓÌËÊË, ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÌÒÛÏË‡˘ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

Температурата на
димните газове не може
да се понижава
безкрайно
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ ‰Ó Í‡Í‚‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰‡
ÒÂ ÓıÎ‡‰ˇÚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ‰Óˆ.
¡‡ÌÓ‚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ Ó·ÓÒÌÓ‚Í‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡
‰‡‰Â ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ. ìŒıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‰Ó
ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Ë
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇÚ, Ò ÍÓÈÚÓ ÚÂ ˘Â ÒÂ
ÓıÎ‡Ê‰‡Ú, ˘Â ËÏ‡ ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ¿ ÚÓ‚‡ „Ó Ô‡‚Ë ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë ËÎË Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
—ÚÂÏÂÊ˙Ú Â ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‚ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÂÌ ÂÊËÏ ÓÚ 70/90 Ó—. “Ó‚‡
ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ÍÓÚÂÎ˙Ú ˘Â ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ò˙Ò ÒÂ‰Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 80 Ó—, 70 Ó— Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ë 90
Ó— Ì‡ ËÁıÓ‰‡ ÏÛ. ƒËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ò‡
Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 100-120 Ó—, ÍÓÂÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÁË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ. œË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ô‡‰‡ ‰Ó 40 - 50 Ó—.
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¿ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ÂÊËÏ
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÈ, Í‡ÚÓ
ÔÓÒÓ˜‚‡, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ò Ú‡Í˙‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÂÊËÏ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÌÂ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÔÓÌËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÚÂÎ‡ Ò ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ‡ Ì‡„Â‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ. ì“Ó‚‡ ‚Ó‰Ë
‰Ó Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Â‰ËÌ ‡‰Ë‡ÚÓ, ÔË „ÎË‰ÂÌËÚÂ ‡‰Ë‡ÚÓË. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÔË Ô‡ÌÂÎÌËÚÂ ‡‰Ë‡ÚÓË ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡
Ò Ó„ÓÏÌ‡ Ì‡„Â‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚî, ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚. ‡ÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÚÓÈ ÔÓÒÓ˜Ë
ÔÓ‰Ó‚ÓÚÓ Î˙˜ËÒÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
ì¬ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌ‡Ú‡ ÒË ˜‡ÒÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÓÚÎË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò Ó˘Â Â‰ËÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â.
¿ÍÓ ‚ ÚÓÁË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ ÒÂ ÔÓ‰‡‰Â ‚Ó‰‡ ÓÚ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 10 Ó—, ÚÓ Úˇ ˘Â ÒÂ Á‡„ÂÂ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ (ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 50 Ó—).
“ÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 50 Ó—, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ·‡Á‡, Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
Á‡ ·ËÚÓ‚Ó „ÓÂ˘Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ (¡√¬). —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ú‡ÁË ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ - ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡, Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ¡√¬ ËÎË Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒî, ÔÓˇÒÌË ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ ÔÓ îŒÚÓÔÎÂÌËÂ,
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ıÎ‡‰ËÎÌ‡ Ë ÒÛ¯ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, ÚÓÔÎÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë „‡ÁÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂî Í˙Ï »»œ.

Фиг. 2. Ефективност на работа на стандартен, нискотемпературен и кондензационен котел.

‰Ó·‡‚Ë, ˜Â ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡
Á‡‚ËÒË Ë ÂÌÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò „ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. ì¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ˜ÂÒÚÓ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë
ÌÛÊ‰Ë. ¿ ÔË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ ÌˇÏ‡ Í‡Í‚Ó ‰‡ ÓıÎ‡‰Ë ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÚÂ ˘Â ÏËÌ‡Ú ÔÂÁ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡, ÌÓ ÌˇÏ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓıÎ‡‰ÂÌË. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ-

Необходим е предварителен анализ
на консуматорите?
ƒÓÍÓÎÍÓ Â ÂÌÚ‡·ËÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ·Â ÒÎÂ‰‚‡˘ËˇÚ ÌË ‚˙ÔÓÒ Í˙Ï ‰Óˆ.
»‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚. ì“Ó‚‡ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‚˙ÔÓÒ, ÍÓÈÚÓ Â ÏÌÓ„ÓÁÌ‡˜ÂÌ Í‡ÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó. œÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ, ÔË ÓˆÂÌÍ‡Ú‡ Ì‡
ÂÌÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ı‡Ì‚‡ÌÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ‰‡ÎË ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÊËÎË˘Ì‡ ËÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡
Ò„‡‰‡, ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Ë Ú.Ì. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ô‡‡ÏÂÚË, ‡ ËÏÂÌÌÓ:
‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ, ÍÓÈÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÓÚ
Ò‡ÏËˇ ÍÓÚÂÎ, Ë ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ - Á‡ ·ËÚÓ‚Ó „ÓÂ˘Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂî, Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÚÓÈ.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‚˙ÔÓÒ Â ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ò„‡‰Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ Â Ï‡ÎÍ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ËÌ‚ÂÒÚËÚÓ˙Ú Â ËÁÔ‡‚ÂÌ ÔÂ‰ ÎÓ„Ë˜ÌËˇ ‚˙ÔÓÒ ‰‡ÎË Â
ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ‚ ÔÓ-ÒÍ˙Ô ÍÓÚÂÎ, Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, Ò ÔÓ-ÒÎÓÊÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡. Õ‡ ÚÓÁË ‚˙ÔÓÒ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË ËÌÊÂÌÂÔÓÂÍÚ‡ÌÚ˙Ú ÔÓ Œ¬ , ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ì‡Ô‡‚Ë Ó·ÒÚÓÂÌ
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ë „‡ÙËÍ Ì‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ÚÓÁË ÍÓÚÂÎ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ
ÓÔÚËÏ‡ÎÌË Ô‡‡ÏÂÚËî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚. “ÓÈ
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ÌÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÍÓÚÂÎ ˘Â
‡·ÓÚË Í‡ÚÓ ÌÓÏ‡ÎÂÌ „‡ÁÓ‚ ÍÓÚÂÎ. «‡ÚÓ‚‡ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ
„‡ÁÓ‚ ËÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ Â
ÔÓ-‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‰‡ ÒÂ Á‡ÍÛÔË, Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÂÊËÏ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ÚÓ‚‡Ó‚ „‡ÙËÍ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ˘Â
ÏÓÊÂ ÎË ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‰‡ Ò‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓî, Á‡ˇ‚Ë »‚‡ÈÎÓ
¡‡ÌÓ‚.

Комбинацията
кондензационен котел
и слънчева инсталация
‡ÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â¯ÂÌËÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ Ï‡ÎÍË Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ Â‰ÌÓÙ‡ÏËÎÌË Í˙˘Ë, ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚ ÔÓÒÓ˜Ë
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÙÂÂÌ Ò˙‰ ‚
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. ìœÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÙÂÂÌ Ò˙‰ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡, ÔÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡ ÍÓÚÂÎ˙Ú
˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ‡·ÓÚË, ÌÓ ‚ ÚÓÁË
ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÌˇÏ‡. œÂÁ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ·ÛÙÂÌËˇÚ Ò˙‰ ‡ÍÛÏÛÎË‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÌÂ„Ó‚ËˇÚ Ó·ÂÏ ‰‡
·˙‰Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡î,
ÍÓÏÂÌÚË‡ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚.
ƒÛ„Ó ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ Ò˙Ò ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ì—Î˙Ì˜Â‚ËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ËÏ‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡
‰‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇÚ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë. ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ Ë ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Â ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó Â¯ÂÌËÂ ÔË
Â‰ÌÓÙ‡ÏËÎÌË Í˙˘Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÂÁ
ÎÂÚÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ
ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡, ÌÓ ÌÂ Ë ÓÚ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
“˙È Í‡ÚÓ ÌÂ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡, Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÙÂÌËˇ Ò˙‰ Ò ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ Ó·Î‡˜ÌÓ ‚ÂÏÂ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡, ÍÓÚÂÎ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ëî,
Á‡ˇ‚Ë ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ ‰Óˆ. »‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÓÈ Á‡ˇ‚Ë, ˜Â Â‰ÌÓÁÌ‡˜ÂÌ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ ‰ÓÍÓÎÍÓ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ, ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‰‡‰Â, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë
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ÓˆÂÌÍ‡. ƒÓˆ. »‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚ ‡ÍˆÂÌÚË‡ Ë ‚˙ıÛ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú. —Â‰ Úˇı Ò‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡.

Защо котлите на течно
гориво намират
ограничено
приложение?
œÓÔËÚ‡ıÏÂ „-Ì ¡‡ÌÓ‚ Á‡˘Ó ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ì‡ ÚÂ˜ÌÓ
„ÓË‚Ó Ì‡ÏË‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ¬ ÓÚ„Ó‚Ó ÚÓÈ Á‡ˇ‚Ë: ìŒÒÌÓ‚Ì‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Â Ù‡ÍÚ˙Ú,
˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ „ÓË‚‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú
Òˇ‡. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÚÔ‡‰ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „ÓË‚ÌËˇ ÔÓˆÂÒ,
ÓÒ‚ÂÌ ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡, Ò‡ ÒÂÂÌ ‰ËÓÍÒË‰,
‡ÁÓÚ, ‡ÁÓÚÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ Ë Ú.Ì.î.
œË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ Ò ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡ ‚ ÚÂ˜ÌÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÂÌËÒÚ‡
ÍËÒÂÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ Â ÒËÎÌÓ ‡„ÂÒË‚Ì‡
Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ÍÓÓÁËˇ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡. ì“Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ËÎË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÎÂ„Ë‡ÌË ÒÚÓÏ‡ÌË, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡, ËÎË ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â
ÔÓ‰ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÒ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ
‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ô‡‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡. –Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‰‡
ÒÂ ÒÎÂ‰Ë Ë Úˇ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ËÌ‡„Ë Ì‡‰ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÒ‡î, ‰ÓÔ˙ÎÌË ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚.
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ÌÓ, Ó·‡˜Â, ˆÂÎÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡ Â ‰‡ Ì‡Ï‡ÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â. ì—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÂ,
ÍÓÂÚÓ Â ÔË˜ËÌ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ì‡ ÚÂ˜ÌÓ ËÎË Ú‚˙‰Ó
„ÓË‚Ó ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ, ÔË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡. œË ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ÏÂÍË, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‰ÂÌË‡ÌÂ Ì‡ Òˇ‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÒÂÓÓ˜ËÒÚ‚‡˘Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë Ú. Ì., ÍÓÂÚÓ Ú‚˙‰Â ÏÌÓ„Ó ÓÒÍ˙Ôˇ‚‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡î, Á‡ˇ-

‚ˇ‚‡ Ò˙·ÂÒÂ‰ÌËÍ˙Ú ÌË.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÚÎËÚÂ Ò
„ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË
Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÚÓÈ
Á‡ˇ‚Ë: ìœË „ÓÎÂÏËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË
ÍÓÚÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ “≈÷ Ë ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË ˆÂÌÚ‡ÎË, ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡
‚Ó‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÊ‡
‚Ó‰‡. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â,
‚ Ú‡ÍÚ‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÒÂ
ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË - ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂË, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ ˆÂÎË ‰‡ ÒÂ
Á‡„ÂÂ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ ‚ ÍÓÚÂÎ‡
ÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡ ‚Ó‰‡ Ì‡‰ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â,
˜Â ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡ Úˇ Â 5-6 Ó—, ‡ ÔÂÁ
ÎˇÚÓÚÓ 20-30 Ó—. “Ó‚‡ Â¯ÂÌËÂ
ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡î, Ó·ˇÒÌË
‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚. ¬ ÂÍÓÌÓÏ‡ÈÁÂ‡ ÔËÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó Ú‡ÁË Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡
‰ÓÁ‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ È ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ. ì”ÒÎÓ‚ËÂÚÓ Â Ì‡
ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂî, ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ „-Ì
¡‡ÌÓ‚.

Специфични изисквания
към инсталацията
няма
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Ì‡Î‡„‡ ÎË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ
ÍÓÚÂÎ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‰Óˆ.
¡‡ÌÓ‚ Á‡ˇ‚Ë: ì¿ÍÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÍÓÚÂÎ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 90/70 Ó—, Ú.Â.
ÒÂ‰ÌÓ 80 Ó—, ÌÂ ÏÓÊÂÏ ‰‡ „Ó‚ÓËÏ
Á‡ ÌËÍ‡Í‚Ë ÔÓ-ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌËˇÚ
ÂÊËÏ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ 80/60 Ó—.
≈‰ËÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÓÒË„ÛË Ú‡ÁË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ,
‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ¡√¬
ËÎË Á‡ ‰Û„ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ.
“‡Í‡ ˜Â ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ
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Œ¬
ÌˇÏ‡î.
»‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚ Ó·˙Ì‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡,
˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ÓÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÌÛÊ‰Ë ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚ ÔÓ„ÓÎÂÏË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡.

Технологията не ограничава
мощността на котела
ƒÛ„ ‚˙ÔÓÒ, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ó·˙Ì‡ıÏÂ Í˙Ï ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚,
·Â Í‡Í ·Ë ÓˆÂÌËÎ Ô‡Á‡ÌÓÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË Û Ì‡Ò - Í‡ÚÓ Ï‡ÍË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. ìœÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Â Ó„ÓÏÌÓ. ¬ÒÂÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ
Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ë „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÚÎË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË. Õ‡
Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍË ÍÓÚÎË, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÌÂÏÒÍË, ÙÂÌÒÍË, ËÒÔ‡ÌÒÍË, ÚÛÒÍË Ë ‰.î, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÈ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌË: ìœÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ò˙˘Ó Â „ÓÎˇÏÓ. ÓÚÎË Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ‡Á‚Óˇ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 1 MWî.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â Ï‡ÒÓ‚Ó ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÍÓÚÎË Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ·ËÚ‡,
Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-ÏÓ˘ÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚ ËÁ‡ÁË ÏÌÂÌËÂ, Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊË ÔÂ‰ËÏÌÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏËˇ
Ô‡Á‡ Ì‡ ÍÓÚÎËÚÂ Ò Ï‡ÎÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ì¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡
Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ ‚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡, ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Í‡ÊÂ, ˜Â ËÏ‡. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ
Ï‡ÎÍÓ Ò‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ
‰‡ ‰˙Ê‡Ú Ì‡ ÒÍÎ‡‰ ÏÓ˘ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË. Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚÎË Ò „ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë‰‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ Ú˙„Ó‚ÒÍË Ò˙Ó·‡ÊÂÌËˇ, ÌÂ
ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡î, Á‡ˇ‚Ë ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ Í‡ÚÂ‰‡
ì“ÓÔÎËÌÌ‡ Ë ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡î Í˙Ï “” - —ÓÙËˇ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌË, ˜Â ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú
ÓÒÓ·ÂÌÓ. ¬ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÂÌ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÂÌ ‡Ô‡‡Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ÒÎÂ‰ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇ ËÁıÓ‰ Ì‡
ÍÓÚÂÎ‡.

ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÍÓÏËÌ‡. ìÕÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÁË‰‡ÌË ÍÓÏËÌË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌË ÍÓÏËÌË, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‰ÂÌË‡ÌÂ Ë Ú.Ì.,
‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË, ÍÓËÚÓ ÓÍ‡Á‚‡Ú
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÒÓÍ‡ Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡
Â ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡, Ì‡ËÒÚËÌ‡, ÌÓ Ë Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ Á‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡î, Á‡ˇ‚Ë ÚÓÈ.
ì Ó„‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÏÂÍË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÏÂÍË. ¬ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ·‡Î‡ÌÒ
‚ÒˇÍ‡ ÏˇÍ‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ. ÕÓ Â ‰Ó·Â ‰‡
ÒÂ ÓˆÂÌË ÂÙÂÍÚ˙Ú ‚˙ıÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÓÚ ÏÂÍË. “Ó‚‡ Â Ú‡Í‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚Á‡ËÏÌÓÚÓ
‚ÎËˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÏÂÍËÚÂ, ‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë, ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÏÛÎÚËÔÎËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚ‡ ËÏ. ¬ ‰Û„Ë
ÒÎÛ˜‡Ë ÚÓ˜ÌÓ Ó·‡ÚÌÓÚÓ, Â‰Ì‡Ú‡ ÏˇÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ìËÁˇ‰Âî ÂÙÂÍÚ‡ ÓÚ ‰Û„‡Ú‡. Õ‡ÏÂÒ‚‡Ú ÒÂ Ë ˜ËÒÚÓ
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË. Ó„‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú
ÏÂÍË Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ Â‰ÌÓ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ÔË ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
‡Á„ÎÂÊ‰‡ ËÁÓÎË‡ÌÓ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú
‚ÒË˜ÍË ÒÚ‡ÌË Ë ÚÓ„‡‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ Ì‡È-‰Ó·ÓÚÓ
Â¯ÂÌËÂî, Í‡Á‡ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒÂÍˆËˇ ÔÓ îŒÚÓÔÎÂÌËÂ,
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ıÎ‡‰ËÎÌ‡ Ë ÒÛ¯ËÎÌ‡
ÚÂıÌËÍ‡, ÚÓÔÎÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë „‡ÁÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂî Í˙Ï
»»œ ‰Óˆ. ‰- ËÌÊ. »‚‡ÈÎÓ ¡‡ÌÓ‚.

Оптимизацията е комплексна
задача
œÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ ‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚ Á‡ ÒÓÍ Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Â
ÓÔ‡ÒÌÓ ‰‡ ÒÂ „Ó‚ÓË. ìœË ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡È ÌÓÏ‡ÎÌËˇÚ
ÒÓÍ Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰ËÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÚÂÎ ÌÂ
·Ë Úˇ·‚‡ÎÓ ‰‡ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 3 „Ó‰ËÌË, ÍÓÂÚÓ Â Â‰ËÌ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰ Ë ‚ÒˇÍ‡ ·‡ÌÍ‡ ·Ë ÙËÌ‡ÌÒË‡Î‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÏˇÍ‡. «‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ÍÓÚÎË ÚÓÁË
ÒÓÍ Â ÓÍÓÎÓ 5 - 8 „Ó‰ËÌË. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÍÓ„‡ÚÓ „Ó‚ÓËÏ
Á‡ ÒÓÍ Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‰‡ ÒÂ
‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓî, Á‡ˇ‚Ë ÚÓÈ.
‡ÚÓ Ù‡ÍÚÓ, ‚ÎËˇÂ˘ ‚˙ıÛ ÒÓÍ‡ Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ,
‰Óˆ. ¡‡ÌÓ‚ ÔÓÒÓ˜Ë ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ ÔË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡-
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¡‡Î‡ÌÒË‡ÌË
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË
Съвременно техническо решение за осигуряване на оптимален
микроклимат в сгради

Œ

„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Â ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ó Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‚ ÓÔÚËÏ‡ÎÌË
„‡ÌËˆË. “Ó‚‡ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓ-‰Ó·˙
ÍÓÏÙÓÚ, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡,
ÔÂ·Ë‚‡‚‡˘Ë ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. ¬
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ı‡ÎÂÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ò„‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ë Ù‡ÍÚÓ, ÓÍ‡Á‚‡˘ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. ƒÓ·Â Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÒÚÓÈÌË
ÁÓÌË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ë ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò ‚Î‡„‡, Ô‡ı, ÏËËÁÏË Ë ‰Û„Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‰‡
ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı, ÍÓÂÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÁÓÌ‡, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ì‡Û¯‡‚‡
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. ¬ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÎÂÒÌÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ
ÍÓÏ·ËÌË‡Ú Ë Ò ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰Û„Ë Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡.

Условия за ефективна
вентилация
Œ„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ı‡ÎÂÚ‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÔÓÏÂ˘Â-
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ÌËˇ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë, Â
ÌÂ‡ÁË‚ÌÓ Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ
Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ Ë Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËÚÂ
Ò„‡‰Ë ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚ
ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ËÎË Ò‡ÏÓ Ì‡
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ÃÌÓ„Ó
˜ÂÒÚÓ, ‰ÓË ‚ Ï‡˘‡·ÌË Ò„‡‰Ë, ÌÂ
ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ËÎË Úˇ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‰Ó ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. «‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÚÂÁË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ,
ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.
¬ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
Ó·‡˜Â, ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Â ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ‚ ÏÌÓ„Ó Â‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë. œÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ô‡ı, ÏËËÁÏË. œÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚Â‰ÌÓÒÚË, ·ÂÁ
‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı,
ÌÂ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ Â¯ÂÌËÂ.

Естествената
вентилация често е
неефективна
≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Â
ÎÂÒÌÓ ËÁÔ˙ÎÌËÏÓ Ë Ì‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ÌÓ
‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ·ÂÁ Ò˙ÏÌÂÌËÂ,
·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Í‡ÚÓ ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ. “ˇ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò

Â‰Ëˆ‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ËÎË Ì‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌËˇ
‚˙Á‰Ûı. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ, Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÌÂÈÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Â, ˜Â Á‡ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ È ÌÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.
‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ‰‡‚‡˘Ó ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú

балансираните
вентилационни системи,
Ò˙˜ÂÚ‡‚‡˘Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ Ë Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. ŒÒ‚ÂÌ, ˜Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Ò‚ÂÊ Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ Úˇı Â
Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÛ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
¬˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Á‡ÚÓÔÎˇ ËÎË ÓıÎ‡Ê‰‡,
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÂÁÓÌ‡. œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ë Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁı‚˙ÎˇÌËˇ
‚˙Á‰Ûı.
¡‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Í‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌËÚÂ Ò„‡‰Ë Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒË, Í˙‰ÂÚÓ Ò ˆÂÎ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ËÏ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ˜ÂÁ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË-
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ÚÂ Á‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ò‡
ÒËÎÌÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌË. ◊ÂÒÚÓ Ë Ò‡Ï‡Ú‡
‡ıËÚÂÍÚÛ‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. Œ·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÁÓÌË Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Ò˙Á‰‡‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÚÛ‰ÌÓÒÚË,
‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â Á‡ÒÚÓˇÎ ‚˙Á‰Ûı ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, Ì‡ÒËÚÂÌ Ò ‚Â‰ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Î‡„‡. ◊ÂÁ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ
ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. —Â‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ò„‡‰Ë Â ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ Á‡ ‚ÒˇÍÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.

Осигуряване на добра
организация на
въздухообмен
≈‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË
‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Â
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ. ◊ÂÒÚÓ ÔÓ‡‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ
ËÏ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ Ô‡‚ËÎÌÓ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ËÁ·Ó
Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ¬‡ÊÌÓ
Â ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇÚ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
‚˙Á‰Ûı, Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‰‡ ÔÓ„Î˙˘‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ‚Â‰ÂÌ ‚Â‰Ì‡„‡
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë, ˜Â ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚Â‰ÌÓÒÚËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó
Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Î‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Í‡ÈÌ‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Â‰ÌÓÒÚË,
ÍÓËÚÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ·Ëı‡
ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÂ‚Ë¯‡Ú ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡
ÌÓÏ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ì‡˜ËÌ˙Ú Ì‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‰‡ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂ‚ÂÌÚËÎËÛÂÏË ÁÓÌË.
œÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡
‚Ë‰‡, ·Óˇ Ë Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ë Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌËˇ Ô˙‚Ë˜ÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ‰Â·ËÚ˙Ú
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Ì‡ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û Ò‡ÏËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÚË˜‡˘‡Ú‡ ÒÚÛˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‡ÁÒÚÓˇÌËˇÚ‡ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‰Ó Ó„‡Ê‰‡˘ËÚÂ „Ë ÒÚÂÌË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Â ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‰‡
·˙‰Â ËÁ‚˙Ì ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡
ÒÚÛËÚÂ ÔÓ‰‡‚‡Ì ‚˙Á‰Ûı.

Съотношението между
подавания и отвеждания
дебит въздух
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, Ò‡ ‚Ë‰˙Ú Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ
‚Â‰ÌÓÒÚË. Õ‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ˇ‚Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ËÎË ‚ ÍÓËÚÓ ÚÓÔÎÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ò Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚Î‡„‡, Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. œË
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚Î‡„ÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ Â ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Â
Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ë
‚ ˜‡ÒÚ ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. «‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Ô‡ı
ËÎË „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë, ÔÓ-ÚÂÊÍË ÓÚ
‚˙Á‰Ûı‡, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‰‡ Â ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ - Ì‡‰ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡. ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌÓÒÚË.
Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚Â‰ÌÓÒÚËÚÂ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ Ú‡ÁË
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ‚ „ÓÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ - ÓÚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡.
ŒÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ô‡‚ËÎÌËˇÚ ËÁ·Ó Ì‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌËˇ ‰Â·ËÚ
‚˙Á‰Ûı.

Показатели на
организацията на
въздухообмен
œË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ
ÍÓÈÚÓ ˘Â ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı Ë ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË. ˙Ï Úˇı
ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ ÓÒÓ·Â-

ÌÓÒÚË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌÓÒÚË Ë
ÚˇıÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ, ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ Ë
‰Û„Ë.
–‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÔË ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ó„‡ÌËÁË‡ Ú‡Í‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÌÂ„Ó Ë
ÚÓÁË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
«‡ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
Â ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Í‡ÚÌÓÒÚ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡. “ˇ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡
Í‡ÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡
ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
Í˙Ï ÌÂ„Ó‚Ëˇ Ó·ÂÏ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎËÚÂ Ó·ÂÏÌÓ Ë ÔÎÓ˘ÌÓ
ÚÓÔÎËÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ ÔÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓ ÒÍÓÓÒÚ Ë ‰Û„Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË. «‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÍÓÂÙËˆËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë
ÔÓ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ.

Използвани схеми за
подаване и отвеждане на
въздух
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊËÎË
‡ÁÎË˜ÌË ÒıÂÏË Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡
ËÏ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ÚÓÔÎËÌ‡, ‚Î‡„‡ Ë ‚Â‰ÌÓÒÚË. Õ‡ÔËÏÂ Á‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚
ÍÓËÚÓ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ
‚ÎËˇÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌË
ÒÚÛË, ÙÓÏË‡˘Ë ÒÂ Ì‡‰ „ÓÂ˘Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı ‰‡ Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. ÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌËÚÂ
ÒÚÛË ÓÚÌ‡ÒˇÚ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Ë ‚Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Í˙Ï „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. “˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Â ËÏÂÌÌÓ ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÚÓ Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ÓÚ ÌÂˇ. ƒÛ„Ó ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Í‡Í-
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Œ¬
ÚÓ ‚ Ò„‡‰Ë Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÒÚ‡ÚÛÚ, Â ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ë ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ÒÚÛË. —Â‰
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒıÂÏË Ò‡ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı Ò˙Ò ÒÚÛË ÔÓ‰ ˙„˙Î ÒÔˇÏÓ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ËÎË Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ÒÚÛË, Á‡ÚËı‚‡˘Ë ‚˙Ì ÓÚ
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡.

Роля на
въздухоразпределителните
и въздухосъбирателните
устройства
—Â‰ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ Ù‡ÍÚÓË Á‡
Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÒıÂÏ‡
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓ·ÏÂÌ Â ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ Ë ‚˙Á‰ÛıÓÒ˙·Ë‡ÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Í‡ÚÓ ‚Ë‰ Ë
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ „‡‡ÌÚË‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. — ˆÂÎ ÍÓÂÍÚÂÌ ËÁ·Ó Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÙÓÏ‡ Ì‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ ÏÛ, ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ë ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌÓÒÚË, Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë ‰.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÏˇÒÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò ÂÙÂÍÚ‡ Ì‡ Ó‡Ì‰‡. ¬‡ÊÌÓ Â ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‰Ó·Ó ‡ÁÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡
Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌËˇ Ë Ì‡ÏË‡˘Ëˇ ÒÂ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı, ‰‡ ËÏ‡Ú ÌËÒÍÓ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ,
‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ Ì‡„Ì‡Ú‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚÛˇ Ë Ú.Ì.
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¬˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË Í‡ÚÓ
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. —Â‰
Úˇı Ò‡: ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÓÚ‚ÓË,
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË Â¯ÂÚÍË Ë Ú.Ì.,
˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÒÚÛË - ÔÎÓÒÍË, ÍÓÌË˜ÌË
Ë ‰Û„Ë.

Вентилаторите основен елемент от
инсталацията
¬ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓ‡‰Ë Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ Ë Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ, Ë Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ. œËÌˆËÔÌÓ, ‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë ÚËÚÂ „ÛÔË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË ÓÒÓ‚Ë, ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË Ë ‰Ë‡ÏÂÚ‡ÎÌË, ‚ ‡ÁÎË˜ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ - ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Ò‡ Ò
Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌÓ Ë ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ, Á‡ ÌËÒÍÓ, ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ò Ì‡ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰ Ó·˙Ì‡ÚË ÎÓÔ‡ÚÍË Ë ‰. ¬ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú
ÔÓÍË‚ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ‡ ‚ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËÚÂ - ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ.
¬ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË
Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. —Â‰ Úˇı Ò‡: ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÎ‡‚ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡, ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ ¯ÛÏ Ë
‚Ë·‡ˆËË Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÒÍÓÓÒÚÌÓ
ÔÓÎÂ Ì‡ ËÁıÓ‰‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ
Â„ÛÎË‡ÌÂ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ËÎË ˜ÂÁ ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ.
ƒÓÒÂÎË‡ÌÂÚÓ Â ÒÂ‰ ¯ËÓÍÓ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë. œË-

˜ËÌ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ Â ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÏÛ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ. —ÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË,
ÏÂÚÓ‰˙Ú Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÂÌ. «‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡
ÔË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÓ‚Ë Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë
‡Ô‡‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚„‡Ê‰‡Ú ‚
Úˇı. —Ú˙Ô‡ÎÓ‚Ë‰Ì‡Ú‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡
˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡
Ë ÒÚ˙Ô‡ÎÓ‚Ë‰Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. œË
ÓÒÓ‚ËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ÒÚ˙Ô‡ÎÓ‚Ë‰Ì‡Ú‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ˙„˙Î‡ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
‡·ÓÚÌËÚÂ ÎÓÔ‡ÚÍË.
¬ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ËÁ·Ë‡Ú ÓÚ Í‡Ú‡ÎÓ„ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÔÓÂ‰ ÚËÔ‡, ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡
‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡, Ò
Ó„ÎÂ‰ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚË Á‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë Ó·ÂÏÂÌ ‰Â·ËÚ. ¬Ë‰˙Ú Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ Ò ÏˇÒÚÓÚÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê, Ò˙Á‰‡‚‡ÌËˇ ¯ÛÏ,
‚Ë‰˙Ú Ì‡ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, ÔÓÂÍÚÌËˇ œƒ Ë ‰.

Изграждане на
въздухопроводната
мрежа
«‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÏÂÊ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë ÓÚ ÔÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ ËÎË ˜ÂÌ‡ Î‡Ï‡ËÌ‡, ‡ÎÛÏËÌËÂ‚‡ Ë ÏÂ‰Ì‡ Î‡Ï‡ËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ PVC,
PE, ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ, ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì Ë ‰.
‡ÚÓ ÙÓÏ‡, Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰‡, ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Â
Í˙„ÎÓ, Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ, Ó‚‡ÎÌÓ ËÎË
ÔÎÓÒÍÓÓ‚‡ÎÌÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Í˙„Î‡Ú‡ ÙÓÏ‡, ÔÓ‡‰Ë
ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÓÚ ÚËÂÌÂ.
‘‡ÒÓÌÌËÚÂ ˜‡ÒÚË ÒÂ ÍÓÌÒÚÛË-
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‡Ú Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ
Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı. «‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
˜‡ÒÚË Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÙÎ‡ÌˆË, ÂÈÍË,
ÏÛÙË. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. — ˆÂÎ
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË,
Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Í˙Ï Ï‡¯ËÌË Ë ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ ‚˙Á‰ÛıÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌË Ô‡Ë, ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÓ‰ Ì‡ÍÎÓÌ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ÌË Ú‡ÒÂÚ‡ Â Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ‰‡ ÌÂ ÔÂÒË˜‡Ú Ú˙·Ë ËÎË ÒÚÓËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË.
¿ÍÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÂÒË˜‡ÌÂ, ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ ÒÂ Ó·ÎËˆÓ‚‡Ú Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÚÂÍ‡ÂÏ‡ ÙÓÏ‡ Ë ÌÂÌ‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡. ÕÂ Â
ÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌË Â¯ÂÚÍË
Ì‡ „Î‡‚ÌË ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë.
˙Ï ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, Á‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı, Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÊ‡,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ÛÏ.
–Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ˜ÂÁ ¯Ë·˙Ë,
ÍÎ‡ÔË Ë Ê‡ÎÛÁËÈÌË Â¯ÂÚÍË.
«‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı,
Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÎË Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÎÓËÙÂË Ë ‚˙Á‰ÛıÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎË.

ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡‰ ÓÁÂÎÂÌÂÌ ÚÂÂÌ, Â Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 1 m ÓÚ ÚÂÂÌ‡ ‰Ó
‰ÓÎÌËˇ ˙· Ì‡ ÓÚ‚Ó‡, ‡ ÔË ÌÂ ÓÁÂÎÂÌÂÌ‡ ÔÎÓ˘ - ÏËÌËÏÛÏ 2 m. Ó„‡ÚÓ ÓÚ‚ÓËÚÂ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚˙‚
‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÒÚÂÌË Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Â ÔÓÌÂ 2 m, ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 30% ÓÚ ÔÂ‰ÂÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ (œƒ ). ŒÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ÔÂÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎÓÊ‡Ú Ë ‚˙ıÛ ÔÓÍË‚‡ Ì‡
Ò„‡‰ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡‰ ÌÂ„Ó ÌÂ ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÓÚÔ‡‰˙ˆË ËÎË ÓÚ‡·ÓÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı, Ò˙‰˙Ê‡˘
‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. œË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë ÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı ‰‡ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ 10 Ô˙ÚË ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌËˇ
‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ Ì‡È-·ÎËÁÍËˇ ËÁı‚˙Îˇ˘ ÓÚ‚Ó, ÌÓ ÌÂ ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÓÚ 20 m. œÓ ÔËÌˆËÔ, ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Â Ì‡ÈÏ‡ÎÍÓ Ì‡ 2 m Ì‡‰ ÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ”ÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ë ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı, Ò‡ ÍÓÌÙÛÁÓË, ‰ËÙÛÁÓË, Á‡˘ËÚÌË Ê‡ÎÓÁËÈÌË Â¯ÂÚÍË Ë ‰Û„Ë. œË ËÁ·Ó‡ ËÏ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ ıË„ËÂÌÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. «‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ Ë
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò ÂÍÛÔÂ‡ˆËˇ.

Монтажни специфики на
съоръженията
œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë ÚÓ˜ÌÓÚÓ
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚Á‡ËÏÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. —Â‰ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Â ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ
ËÏ ‚ ÔÓ‰ÔÓÍË‚ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‚˙ıÛ Ò‡ÏËˇ ÔÓÍË‚ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ ËÎË ‚ ÓÚ‰ÂÎÌË, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ, Ï‡¯ËÌÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ ÏˇÒÚÓ Â
‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ë Û‰Ó·ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
‚˙Ì¯ÌË ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ¯ÛÏ. «‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Â ‰Ó·Â ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê
‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ó˘Â Ì‡ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛÌ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ë ÏÂÒÚ‡Ú‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ ˘Â ÒÂ ‚ÁÂÏ‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı
Ë ˘Â ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ ÓÚ‡·ÓÚÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı.

Вземане и отвеждане на въздух от
инсталацията
‡ÚÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÏÂÒÚ‡ Á‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ÓÁÂÎÂÌÂÌË, Á‡ÒÂÌ˜ÂÌË Ë Á‡˘ËÚÂÌË
ÓÚ ‚ˇÚ˙‡ ÔÎÓ˘Ë, ÍÓËÚÓ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ò‡ Ò˙Ò ÒÂ‚ÂÌÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ. ÃÂÒÚ‡Ú‡ Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú Ë Ò ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘ËÚÂ ‚ÂÚÓ‚Â, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Ò ÁÓÌ‡Ú‡
Ì‡ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ ÒˇÌÍ‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ
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÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌË
ÔÓÏÔË
Характеристики на използвани материали в съвременните
центробежни помпи

Ã

‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË, ÓÍ‡Á‚‡Ú Â¯‡‚‡˘‡
ÓÎˇ ‚˙ıÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÊË‚ÓÚ‡ È. Õ‡È¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡, ÌÓ
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ô‡Á‡ÌËˇÚ
‰ˇÎ Ë Ì‡ ‰Û„Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, Í‡ÚÓ ÍÂ‡ÏËÍ‡ Ë ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡.

Стоманата - основен
материал в помпите
—ÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì

92

ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔË. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ ‚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌË Â ÓÚ 0,003% ‰Ó
1,5%. ‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡
Á‡‚ËÒˇÚ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰. Õ‡ÈËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Â ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÍÓˇÚÓ Â ˜ÂÚËË ‚Ë‰‡:
l ÕËÒÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ËÎË ÏÂÍ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ - 0,003% ‰Ó 0,3% ‚˙„ÎÂÓ‰
l —Â‰ÌÓ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ - 0,3%
‰Ó 0,45% ‚˙„ÎÂÓ‰
l ¬ËÒÓÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ 0,45% ‰Ó 0,75% ‚˙„ÎÂÓ‰

l —ÛÔÂ‚ËÒÓÍÓ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡

- 0,75% ‰Ó 1,5% ‚˙„ÎÂÓ‰
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÌËÚÂ
ÒÚÓÏ‡ÌË Â ÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡ Ë ÎÂÒÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÍÓÓÁÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË.

Части, подложени на
натоварвания - от бял
чугун
◊Û„ÛÌ˙Ú ËÏ‡ Ò˙˘Ëˇ ıËÏË˜ÂÌ
Ò˙ÒÚ‡‚ Í‡ÚÓ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡, ÌÓ Ò ÔÓ-
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„ÓÎˇÏÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰. —
ˆÂÎ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡Ú‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ˜Û„ÛÌ‡ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇÚ
ÒËÎËˆËÈ Ë ÌËÍÂÎ (15% ‰Ó 35%). œÓ
ÔËÌˆËÔ, ˜Û„ÛÌ˙Ú Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ë Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Í˙Ï ÍËÒÂÎËÌË.
◊Û„ÛÌ˙Ú Â ‰‚‡ ‚Ë‰‡: ÒË‚ Ë ·ˇÎ.
œË ÒË‚Ëˇ ˜Û„ÛÌ, „‡ÙËÚ˙Ú Â
ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÙÂËÚÌ‡ ËÎË ÔÂÎËÚÌ‡ Â¯ÂÚÍ‡. “ÓÈ ËÏ‡ ÒË‚ ˆ‚ˇÚ,
ÍÓÂÚÓ Â ÓÔÂ‰ÂÎËÎÓ Ë ËÏÂÚÓ ÏÛ. ÃÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÏÛ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‰Ó·Ë ÔË ÓÔ˙Ì, Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ.
œË ·ÂÎËˇ ˜Û„ÛÌ, „‡ÙËÚ˙Ú Â
ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÒÙÂË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
0,03 - 0,05% Ï‡„ÌÂÁËÈ. ˙„Î‡Ú‡
ÙÓÏ‡ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ‚
ÏÂÚ‡Î‡, ÔË‰‡‚‡ÈÍË ÏÛ ÔÓ-‰Ó·Ë
ÔÎ‡ÒÚË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. «‡ÚÓ‚‡ ·ÂÎËˇÚ ˜Û„ÛÌ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË
Ì‡ ÔÓÏÔË, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ „ÓÎÂÏË
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, Ú.Â. Ì‡ ‚ËÒÓÍË Ì‡ÔÓË Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.

Подобрени
характеристики с
неръждаема стомани
ÕÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡, ÎÂ„Ë‡Ì‡ Ò ıÓÏ. ÃËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ıÓÏ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌË
Á‡ ÔÓÏÔË Â 10.5%. ’ÓÏ˙Ú ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡, Í‡ÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡ Ò‡ÏÓ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡˘ ÒÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÂÌ ÒÎÓÈ ÓÚ ıÓÏÂÌ ÓÍÒË‰. ÃÓÎË·‰ÂÌ˙Ú, ÌËÍÂÎ˙Ú Ë ‡ÁÓÚ˙Ú Ò‡ ‰Û„Ë ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÎÂ„Ë‡˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌË.
“Â ÔÓÏÂÌˇÚ ÍËÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Â¯ÂÚÍ‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÙÓÏË, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë
ÔÓ‰Ó·ÂÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡,
ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ÎÂÂÌÂ, Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ë ‰.
‡ÚÓ ˆˇÎÓ, ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡Ú‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÔÓ-‰Ó·Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë ÔÓ-‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌË Ë ÓÒÌÓ‚Ë, ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ˜Û„ÛÌ‡.
◊ÂÚËË Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚËÔ‡
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË ÒÚÓÏ‡ÌË: ÙÂËÚÌ‡,
Ï‡ÚÂÌÁËÚÌ‡, ‡ÛÒÚÂÌËÚÌ‡ Ë ÙÂËÚÌÓ-‡ÛÒÚÂÌËÚÌ‡.
‘ÂËÚÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡: ’‡‡ÍÚÂËÁË‡ ÒÂ Ò ÛÏÂÂÌ‡ ˇÍÓÒÚ Ë ÏÌÓ„Ó
‰Ó·‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ.
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Ã‡ÚÂÌÁËÚÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡: ŒÚÎË˜‡‚‡ ÒÂ Ò „ÓÎˇÏ‡ ˇÍÓÒÚ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÛÊËÌË, ‚‡ÎÓ‚Â, ıËÛ„Ë˜ÂÒÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, ÌÓÊÓ‚Â Ë ÌÓÊËˆË Ë ‰.
¿ÛÒÚÂÌËÚÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡: Õ‡È-ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÚËÔ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÔËÚÂÊ‡‚‡˘‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡
Ú˙ÌÍÓÎË‚ÍÓÒÚ, Á‡‚‡ˇÂÏÓÒÚ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ Ë ˇÍÓÒÚ.
¿ÛÒÚÂÌËÚÌËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜ÚË
‚ÒÂÍË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡
ÔÓÏÔËÚÂ. œÓ‡‰Ë „ÓÎˇÏÓÚÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ Òˇ‡ - ÓÚ 0,15% ‰Ó
0,35%, ÚÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ‡ Ï‡¯ËÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏÓÒÚ.
‘ÂËÚÌÓ-‡ÛÒÚÂÌËÚÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡:
ŒÚÎË˜‡‚‡ ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ˇÍÓÒÚ, ‰Ó·‡
Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÎÓ‚Â Ë ÍÓÊÛÒË
Ì‡ ÔÓÏÔË.

Титан, керамика и
пластични материали
◊ËÒÚËˇÚ ÚËÚ‡Ì ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò
ÌËÒÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ
ÌÂ‚ËÒÓÍ‡ ˇÍÓÒÚ. ÀÂ„Ë‡˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË, Í‡ÚÓ ÍËÒÎÓÓ‰, ‚‡Ì‡‰ËÈ Ë ‡ÎÛÏËÌËÈ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú
ˇÍÓÒÚÚ‡ ÏÛ, ÔÂ‚˙˘‡ÈÍË „Ó ‚ ÓÒÌÓ‚ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚ Ò‡ÏÓÎÂÚÓÒÚÓÂÌÂÚÓ. —˙˘Ó Í‡ÍÚÓ Ë
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌË, ÚËÚ‡Ì˙Ú Ó·‡ÁÛ‚‡ ÓÍËÒÂÌ ÒÎÓÈ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡˘ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ÏÛ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ. –Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÚËÚ‡Ì ‚ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÓÚ Úˇı
ÔÓÏÔË.
Â‡ÏË˜ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË, ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË,
ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò ÍËÒÚ‡ÎÌ‡
Â¯ÂÚÍ‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚ ÓÍÒË‰ (Al2O3), ÒËÎËˆËÂ‚ Í‡·Ë‰
(SiC) Ë ÒËÎËˆËÂ‚ ÌËÚË‰ (Si3N4). Â‡ÏË˜ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡„ÂË Ë
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡
‚‡ÎÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡
ÌÛÊÌË „ÓÎˇÏ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ˇÍÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ.
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÎ‡ÒÚË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË
Ò‡ ÒËÌÚÂÚË˜ÌË Ë ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÔË
ÔÂ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡ÁÌËÌË, ‚˙„ÎË˘‡, ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ë ‰. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â,
˜Â ÔÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ‰‚‡
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ÓÒÌÓ‚ÌË ÚËÔ‡: ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌË Ë
ÚÂÏÓÍÓÏÔÎÂÍÒÌË. “ÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ Ò‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÔÎ‡ÒÚË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ◊ÂÒÚÓ, ÚÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú ‰Ó·‡‚ÍË, ÍÓËÚÓ ËÏ ÔË‰‡‚‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
œËÏÂÌË ‰Ó·‡‚ÍË ‚ ÔÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË ÙËÎÚË
Á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÛˇÍ˜‡‚‡ÌÂ Ë ıËÏË˜ÌË
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓË, Ú.Â. ‡ÌÚËÓÍÒË‰‡ÌÚË, ÔÎ‡ÒÚËÙËÍ‡ÚÓË Ë ËÒÍÓ„‡ÒËÚÂÎË.

Термокомплексни
материали - за помпени
покрития
“ÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ ÔÓÎËÏÂË ÒÂ
Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ‰˙Î„Ë ÔÓÎËÏÂÌË ÏÓÎÂÍÛÎË, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú ‚˙ÁÍË ÔÓ-
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ÏÂÊ‰Û ÒË. ƒÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÂ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ „‡ÌÛÎË Ë ÔË Á‡„ˇ‚‡ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÎÂˇÚ Ë ËÁÚÂ„ÎˇÚ. »Ï‡
‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË: ÓÚ
Â‚ÚËÌËÚÂ, Í‡ÚÓ –≈ - ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ,
–– - ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ Ë –V— - ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰, ‰Ó ÒÍ˙ÔËÚÂ –≈≈ - ÔÓÎËÂÚÂÂÚÂÍÂÚÓÌ Ë ıËÏË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ËÚÂ: PVDF - ÔÓÎË‚ËÌËÎË‰ÂÌ
ÙÎÛÓË‰ Ë PTFE - ÔÓÎËÚÂÚ‡ÙÎÛÓÂÚËÎÂÌ (Ú˙„Ó‚ÒÍÓ ËÏÂ ÚÂÙÎÓÌ).
PTFE Â Â‰ËÌ ÓÚ ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚËÚÂ,
ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÎÂˇÚ. “ÂÏÓÔÎ‡ÒÚËÚÂ ËÏ‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Í‡ÚÓ ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ Ú˙·Ë,
ÔÓÏÔË Ë ‰.
ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÚÂÏÓÍÓÏÔÎÂÍÒÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÒÂ ‚Ú‚˙‰ˇ‚‡Ú
ÔË Á‡„ˇ‚‡ÌÂ. ŒÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò
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ÏÂÊ‰ÛÏÓÎÂÍÛÎÌË Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË
‚˙ÁÍË, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ÔË Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡
ËÏ Ò ıËÏËÍ‡ÎË, Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ë Ó·Î˙˜‚‡ÌÂ Ò ‡‰Ë‡ˆËˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ËÏ (ÔÓˆÂÒ˙Ú Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ
Í‡ÚÓ ‚ÛÎÍ‡ÌËÁ‡ˆËˇ). “ÂÏÓÍÓÏÔÎÂÍÒÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÔÓ-Ú‚˙‰Ë,
ÔÓ-ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ë ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÂÚÓÔˇ‚‡Ú. œÓ-ËÁ‚ÂÒÚÌË ÚÂÏÓÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ ÂÔÓÍÒË‰ÌËÚÂ, ÔÓÎËÂÒÚÂÌËÚÂ Ë ÔÓÎËÛÂÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË. “Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ.

Използвани в помпите
еластомери
EÎ‡ÒÚÓÏÂË Ò‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ë
ÒËÌÚÂÚË˜Ì‡Ú‡ „ÛÏ‡. «Ì‡Â ÒÂ, ˜Â „Û-
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¬Ë
ÏËÚÂ Ò‡ „˙‚Í‡‚Ë ‰˙Î„Ë ÔÓÎËÏÂÌË ‚ÂË„Ë, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ. “Â ËÏ‡Ú ÏÂÊ‰ÛÏÓÎÂÍÛÎÌË Í˙ÒÚÓÒ‡ÌË ‚˙ÁÍË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ËÏÂÌÌÓ ‰˙ÎÊ‡Ú ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒË ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ. ŒÚ‰ÂÎÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ
ÂÎ‡ÒÚÓÏÂË, Ì‡ÔËÏÂ ‡ÁÎË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. —Â‰
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÂÎ‡ÒÚÓÏÂË Ò‡:
NBR „ÛÏ‡ (ÌËÚËÎÌ‡ „ÛÏ‡) - ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌ Ï‡ÚÂË‡Î. ŒÚÎË˜‡‚‡ ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Ï‡ÒÎ‡ Ë „ÓË‚‡, ‚ËÒÓÍ‡ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ,
ÌËÒÍ‡ ˇÍÓÒÚ Ë ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ Ì‡ ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË,
‰Ó -30 ∞—.
EPDM „ÛÏ‡ (ÂÚËÎÂÌ ÔÓÔËÎÂÌÓ‚‡ „ÛÏ‡). ŒÚÎË˜‡‚‡
ÒÂ Ò ÓÚÎË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï ‚Ó‰‡ Ë ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ‰Ó 120 - 140 ∞—. ƒÛ„‡ ÚˇıÌ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ Â ‰Ó·‡Ú‡ ËÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÍËÒÂÎËÌË, ÓÒÌÓ‚Ë, ÏÂÚ‡ÌÓÎ
Ë ‡ˆÂÚÓÌ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ÌÂ‰Ó·‡Ú‡ ËÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ
Í˙Ï ÏËÌÂ‡ÎÌË Ï‡ÒÎ‡ Ë „ÓË‚‡.
FKM „ÛÏ‡ (ÙÎÛÓÓÂÎ‡ÒÚÓÏÂÌ‡ „ÛÏ‡). Œ·ı‚‡˘‡Ú
ˆˇÎ‡ Ù‡ÏËÎËˇ ÓÚ „ÛÏË, ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Ï‡ÒÎ‡, „ÓË‚‡ Ë ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË. FKM „ÛÏËÚÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú
Ò ÓÚÎË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË (‰Ó
200 ∞—) Ë ÌˇÍÓË ÚËÔÓ‚Â Ï‡ÒÎ‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡Ú‡ ËÏ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï Ô‡‡, ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡, ÏÂÚ‡ÌÓÎ, ‡ÏËÌË, ÒËÎÌË ÓÒÌÓ‚Ë Ë ÙÂÓÌË.
Q „ÛÏ‡ (ÒËÎËˆËÂ‚‡ „ÛÏ‡). œËÚÂÊ‡‚‡Ú ÌˇÍÓË ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Í‡ÚÓ ÌËÒÍ‡ Ò‚Ë‚‡ÂÏÓÒÚ ÔË „ÓÎˇÏ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ( - 60 ‰Ó 200 ∞—), ÓÚÎË˜Ì‡ ÂÎÂÍÚÓËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë ÌÂÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ
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Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Í˙Ï ‚Ó‰‡, ÌˇÍÓË ÍËÒÂÎËÌË Ë ÓÍËÒÎËÚÂÎË. «‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÌÂ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë
Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌË ÍËÒÂÎËÌË, ÓÒÌÓ‚Ë, ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË,
Ï‡ÒÎ‡ Ë „ÓË‚‡.
FFKM „ÛÏ‡ (ÔÂÙÎÛÓÓÂÎ‡ÒÚÓÏÂÌ‡ „ÛÏ‡). »Ï‡ ÓÚÎË˜Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, Ò‡‚ÌËÏ‡ Ò Ú‡ÁË Ì‡
ÚÂÙÎÓÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË. ÕÂÈÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ò‡ ÚÛ‰Ì‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÂÏÓÒÚ, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ë ÌÂ‰Ó·‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.

Повърхностни покрития в модерните
помпи
œÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ - ÏÂÚ‡ÎÌË, ÌÂÏÂÚ‡ÎÌË
Ë Ó„‡ÌË˜ÌË, Ò‡ ˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ·Ó·‡ Ò ÍÓÓÁËˇÚ‡ ÔË ÔÓÏÔËÚÂ. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ÔÓÍËÚËˇÚ‡ Â
‰‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú Ï‡ÚÂË‡Î‡ ÓÚ ‚Â‰ÌËÚÂ ‚ÎËˇÌËˇ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î.
ÃÂÚ‡ÎÌË ÔÓÍËÚËˇ - ·Î‡„ÓÓ‰ÌË Ë ÌÂ·Î‡„ÓÓ‰ÌË.
ÕÂ·Î‡„ÓÓ‰ÌË Ò‡ ÔÓÍËÚËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ˆËÌÍ‡. “ÓÈ ËÏ‡ ‰‚Â ÙÛÌÍˆËË, Ô˙‚‡Ú‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ
Â ‰‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‰Ó
ÏÂÚ‡Î‡. ¬ÚÓ‡Ú‡ ÏÛ ÙÛÌÍˆËˇ Â ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ „‡Î‚‡ÌË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡. œË ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÓÚÍËÚ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ
ÏÂÚ‡Î‡, ˆËÌÍ˙Ú Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÍÓÓÁË‡, Á‡˘ËÚ‡‚‡ÈÍË
ÏÂÚ‡Î‡. ƒÛ„ Ì‡˜ËÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡. œË Ï‡ÎÍË ÓÚÍËÚË ÔÎÓ˘Ë ÓÚ ÏÂÚ‡Î‡, ˆËÌÍ˙Ú ˘Â ˇ Á‡Ô˙ÎÌË, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÈÍË ÍÓÓÁËˇÚ‡.
¡Î‡„ÓÓ‰ÌË ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ÔÓÍËÚËˇ Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÌËÍÂÎ ËÎË ıÓÏ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ - ÌËÍÂÎË‡ÌÂ ËÎË
ıÓÏË‡ÌÂ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÌÂ·Î‡„ÓÓ‰ÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ,
ÚÓÁË ‚Ë‰ ÔÓÍËÚËÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‰Ó ÏÂÚ‡Î‡. ÕËÍÂÎË‡ÌÂÚÓ Ë
ıÓÏË‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÔÓ-‰Ó·Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë
ıËÏË˜ÂÒÍË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÏÂÚ‡ÎË, ÌÓ ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂ‰Ô‡ÁˇÚ ÓÚÍËÚË ÔÎÓ˘Ë ÏÂÚ‡Î.
ÕÂÓ„‡ÌË˜ÌË ÏÂÚ‡ÎÌË ÔÓÍËÚËˇ. Œ·‡ÁÛ‚‡Ú ÒÂ ÔË
ÍÓÌÚÓÎË‡Ì ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÍÓÓÁË‡ÌÂ, Ú.Â. ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎËÚÂ Ò ÓÍÒË‰Ë‡˘Ë ‡ÁÚ‚ÓË. œÓËÁ‚ÂÒÚÌË ÔËÏÂË Ò‡ ‡ÌÓ‰Ë‡ÌÂ ËÎË ıÓÏË‡ÌÂ Ì‡
‡ÎÛÏËÌËÈ ËÎË ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ¿ÌÓ‰Ë‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡ Á‡˘ËÚ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ıÓÏË‡ÌÂÚÓ Ë ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ÔÂ‰Ë
·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ.
Œ„‡ÌË˜ÌË ÔÓÍËÚËˇ. “Â Ò˙‰˙Ê‡Ú Ó„‡ÌË˜ÌË
Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÚËÔÓ‚Â. Õ‡Ì‡ÒˇÚ ÒÂ ‚˙ıÛ
ÏÂÚ‡ÎËÚÂ ˜ÂÁ ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ, Ì‡Ï‡Á‚‡ÌÂ, ÔÓ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÂÌ Ô˙Ú. “ÂÏÓÔÎ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ ÔÓÍËÚËˇ, Í‡ÚÓ
PA, PP, PE, PVDF, PTFE Ë ÂÎ‡ÒÚÓÏÂËÚÂ, ÒÂ Ì‡Ì‡ÒˇÚ
‚˙ıÛ ÏÂÚ‡Î‡, Á‡ ‰‡ ÍÓÏ·ËÌË‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÏÂÚ‡Î‡ Ò ıËÏË˜Ì‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÔÓÍËÚËˇÚ‡.
Õ‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ó„‡ÌË˜ÌË ÔÓÍËÚËˇ Ò‡
·ÓËÚÂ. Õ‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ·ÓËÚÂ
Ò‡ ÔÓÎËÏÂÌË ‚ÂË„Ë, ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË, ÔË„ÏÂÌÚË Ë ‰Ó·‡‚ÍË. œÓ‡‰Ë ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔË˜ËÌË, Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ÒÚ‡‚‡
‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚ‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ ·ÓË Ì‡ ‚Ó‰Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡, Ú.Â.
Ô‡ıÓ‚Ë ÔÓÍËÚËˇ.
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”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ
Част II. Приложни характеристики на контактни уплътнения

”

ˇ˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ
ÚÂÏ‡Ú‡ Ò:

‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ‚ ÔÂ‰Ë¯Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇ, ‡Á„ÎÂ‰‡Ì‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛,
ÒÚ‡ÚË‡ıÏÂ ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡. œÓ‰˜ÂÚ‡ıÏÂ, ˜Â ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë „Î‡‚ÌÓ ÓÚ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ ‚ ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Á‡‚ËÒˇÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ. Œ·ÂÍÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚
ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇÚ‡ ·ˇı‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ, ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, ·‡ÁÓ‚ËÚÂ ÔËÌˆËÔË Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ,
‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÌˇÍÓË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. ¬ Ì‡ÒÚÓ-
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Набивки (салникови
уплътнения)
Õ‡·Ë‚ÍËÚÂ Ò‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ì‡Úˇ„‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ Ó˘Â ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú Ë Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ
Í‡ÚÓ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚË, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ‚˙ÚÂÎË‚Ó, ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ-‚˙Á‚‡ÚÌÓ Ë ‚ËÌÚÓ‚Ó ‰‚ËÊÂÌËÂ.
Õ‡·Ë‚ÍËÚÂ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ë
Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓË, ‚ Î‡„ÂÌËÚÂ ‚˙ÁÎË, ‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ Ë Ú.Ì.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‡·ÓÚˇÚ ˜ÂÁ
ÓÒÓ‚ (˜ÂÎÂÌ) Ì‡ÚËÒÍ ‚˙ıÛ ÏÂÍ ÛÔ-
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Î˙ÚÌËÚÂÎ (Ò‡ÎÌËÍÓ‚‡ Ì‡·Ë‚Í‡),
ÔÓÏÂÒÚÂÌ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÓÙÓÏÂÌÓ
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, Ì‡Â˜ÂÌÓ Ò‡ÎÌËÍÓ‚‡ Í‡ÏÂ‡. ŒÒÓ‚ËˇÚ
Ì‡ÚËÒÍ ‚˙ıÛ Ì‡·Ë‚Í‡Ú‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÚ Ò‡ÎÌËÍÓ‚‡Ú‡ ‚ÚÛÎÍ‡ ˜ÂÁ
ÔËÚˇ„‡ÌÂÚÓ È Ò ·ÓÎÚÓ‚Â ËÎË ÓÙÓÏˇÌÂÚÓ È Ò ÂÁ·‡ Í‡ÚÓ ÔËÚËÒÍ‡˘‡ „‡ÈÍ‡. —ËÎ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓ ˜ÂÎÓÚÓ Ì‡ Ì‡·Ë‚Í‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ  Ò . “˙È
Í‡ÚÓ Úˇ Â ÓÚ ÏÂÍ Ï‡ÚÂË‡Î, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÔËÚ Ò ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡ ÒÏ‡ÁÍ‡ („˙ÒÚ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ), ÓÒÓ‚ÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚˙‚
‚ÒË˜ÍË ÔÓÒÓÍË, Í‡ÚÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Ë
‡‰Ë‡ÎÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ r
‚˙ıÛ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË
Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ Ë Ì‡ ÒÚÂ·ÎÓÚÓ (‚‡Î‡).
œÓ‡‰Ë ÚËÂÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂ-
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Фиг. 1 Уплътнения с набивки от кече.

Îˇ (Ì‡·Ë‚Í‡Ú‡) ÔÓ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡, Ì‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ò
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÔÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡. «‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Í‡ˇ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ (Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡) Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ„ÓÎˇÏÓ ËÎË ‡‚ÌÓ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡ Û.

Материали за салникови
уплътнения
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡
Â‰ÌÓ Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ó ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÓÔËÚ ÓÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ. «‡ „‡ÁÓ‚Â
Ë Ô‡‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
—‡ÎÌËÍÓ‚ËÚÂ Ì‡·Ë‚ÍË Ì‡È-˜ÂÒÚÓ
Ò‡ ÓÚ ÎÓÂÌË, ‡Á·ÂÒÚÓ-„‡ÙËÚÌË, Ô‡ÏÛ˜ÌÓ-„‡ÙËÚÌË Ë ‰Û„Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÔÓÔËÚË Ò ‡ÌÚËÙËÍˆËÓÌÌ‡
ÒÏ‡ÁÍ‡. Õ‡·Ë‚ÍËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÂÌ ÔÓÙËÎË‡Ì ¯ÌÛ Ò Í˙„ÎÓ ËÎË Í‚‡‰‡ÚÌÓ

б

в

ÒÂ˜ÂÌËÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë Ô‡ÍÂÚË ÓÚ
ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓÙËÎË‡ÌË Ô˙ÒÚÂÌË.
“˙È Í‡ÚÓ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡·Ë‚Í‡Ú‡ ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡ (ÒÏ‡ÁÍ‡Ú‡ ÓÚ
ÌÂˇ ËÁÚË˜‡, Ú.Â. Úˇ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ó·ÂÏ‡ ÒË), Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Úˇ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÁ‡Úˇ„‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ.

Уплътнения без
притягане
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁ ÔËÚˇ„‡ÌÂ, Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÍ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ. œÓ‰Ó·ÌË
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÌÂ ÒÂ Â„ÛÎË‡Ú. Õ‡
ÙË„. 1‡ Â ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ò
Ô˙ÒÚÂÌ ÓÚ ÍÂ˜Â, ÙËÎˆ, ÔÎ˙ÚÂÌ
¯ÌÛ ËÎË „ÛÏË‡Ì‡ Ú˙Í‡Ì, ÔÓÏÂÒÚÂÌÓ ‚ Í‡Ì‡Î Ò Ú‡ÔÂˆÓ‚Ë‰ÂÌ ÔÓÙËÎ ‚ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ Í‡Ô‡˜Í‡Ú‡. Õ‡
ÙË„. 1· ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ò ÔËÚËÒÍ‡˘‡ ¯‡È·‡. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡ ÙË„. 1‚ Ë „ Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò ÔËÚËÒÍ‡˘‡ „‡ÈÍ‡ Ë Ò ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡
‚˙ÁÍ‡ (ÔÛÊËÌ‡). –‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡

ПОЛИМАТ ООД
ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА 2010 ГОДИНА
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Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓ ¡ƒ— 3608-59.
”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ò Ô˙ÒÚÂÌ ÓÚ
ÍÂ˜Â ËÎË ÙËÎˆ Ì‡ÏË‡Ú „ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Î‡„ÂÌËÚÂ ‚˙ÁÎË Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ÔË ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ò ÍÓÌÒËÒÚÂÌÚÌË ÒÏ‡ÁÍË Ë ÔÓ-ˇ‰ÍÓ Ò Ï‡ÒÎ‡. ÃÂÊ‰Û ‚‡Î‡ (1) Ë ÚˇÎÓÚÓ (2)
(ÙË„. 1‡) ÒÂ ÔÂ‰ÔËÒ‚‡ ıÎ‡·ËÌ‡ Jr =
0,25 ÷ 0,4 mm Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌ‡ ÂÍÒˆÂÌÚË˜ÌÓÒÚ. “ÂÁË
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ‡·ÓÚˇÚ ‰Ó·Â ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ËÌÚÂ‚‡Î ÓÚ -50 ‰Ó 120
∞— ÔË ÔÂËÙÂÌË ÒÍÓÓÒÚË ‰Ó 10
m/s. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÚËÂÌÂ ÔË
Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÒÏ‡ÁÍ‡ Â µ= 0,15. ”ÔÎ˙ÚÌËÚÂÎˇÚ ÔÓÂÏ‡ ‡·‡ÁË‚ÌË Ë ÏÂÚ‡ÎÌË ˜‡ÒÚËˆË Ë ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ‚‡Î‡
ÓÚ Á‡‰Ë‡ÌÂ.
œÓ-ˇ‰ÍÓ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò
Ú‚˙‰Ë ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË Ô˙ÒÚÂÌË
ÓÚ ‡ÌÚËÙËÍˆËÓÌÌË ÒÔÎ‡‚Ë. ◊ÂÁ
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÓ‚Ó ÛÒËÎËÂ ÚÂ ÒÂ ÔËÚËÒÍ‡Ú ‡‰Ë‡ÎÌÓ Í˙Ï ‚‡Î‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ
Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

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

www.polymat-bg.com

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

- KLINGER Quantum
Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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Уплътнения с пръстени
”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ò Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ Ò‡
Ì‡ÏÂËÎË ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË Ë
ÔÓ‰‚ËÊÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÔÓ‡‰Ë ÌËÒÍ‡Ú‡ ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ,
Ï‡ÎÍËÚÂ „‡·‡ËÚË, ÎÂÒÌËÚÂ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡,
ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ Â„ÛÎËÓ‚Í‡,
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍËÚÂ Á‡„Û·Ë ÓÚ
ÚËÂÌÂ Ë ‰.
–‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
Ò‡ ‰Ó‚ÂÎË ‰Ó „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÔÓÙËÎË Ë ÒÂ˜ÂÌËˇ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ.

О-пръстени
œË Úˇı ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
„ÛÏÂÌ Ô˙ÒÚÂÌ Ò Í˙„ÎÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ (ÚÓ). Œ-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ
Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ë Ò‡ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌË ÔÂÁ 1863 „.
Õ‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË Ë ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌË
‰ÂÚ‡ÈÎË Ò ‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ Ë ÓÒˆËÎË‡˘Ó
‰‚ËÊÂÌËÂ ÔË  ≤ 10 Ã–‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ -50 ‰Ó
+120 ∞—. ¿ÍÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Â ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ - Ò˙Ò Á‡˘ËÚÌË ÓÔÓÌË Ô˙ÒÚÂÌË Ë ıÎ‡·ËÌË, ÌÂ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ 100
µm, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔË ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ - Ì‡‰ 20
Ã–‡.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò‡ ‡‚ÌËÌÌË ËÎË ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË, ÔË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ‰ÂÚ‡ÈÎË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ˜ÂÎÌË Ë ‡‰Ë‡ÎÌË.
”ÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò Œ-Ô˙ÒÚÂÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡, ˜Â „ÛÏÂÌËˇÚ Ô˙ÒÚÂÌ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ S1
ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚ Í‡Ì‡Î. ¬ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡ S ‚ËÌ‡„Ë Â
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡ S ≈ (0,75 ÷ 0,85)S1.
—ÎÂ‰ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂ„Ì‡ÚËˇ ‰ÂÚ‡ÈÎ, Ô˙ÒÚÂÌ˙Ú
ÒÂ ‰ÂÙÓÏË‡ (ÒÏ‡˜Í‚‡) Ë ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ, ÏÂÊ‰Û Ô˙ÒÚÂÌ‡ Ë ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌËˇ
‰ÂÚ‡ÈÎ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÁÓÌ‡ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ l Ë
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ímax . –‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ  ÔÓÌËÍ‚‡ ÏÂÊ‰Û ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË,
ÔËÚËÒÍ‡ ÒÚ‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡ Ì‡ ‰ÂÙÓÏË‡ÌËˇ
Ô˙ÒÚÂÌ Ë Ò ÚÓ‚‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ. ≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ë ÔÂ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÔÎÓ˘ l Ò˙˘Ó ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ, Í‡ÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ È Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ  Ë Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÛÏ‡Ú‡
ÔÓ ÿÓ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÂÙÂÍÚ Ì‡ Ò‡ÏÓÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂÚÓ.
‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò Œ-Ô˙ÒÚÂÌ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜Ë Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎˇ ‚ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡Ì‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡, ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ , ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó
‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡. —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ , Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ë Ú‚˙‰ÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÛÏ‡Ú‡.

При подвижни уплътнения се поставят
опорни пръстени
–‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Œ-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. œÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÒÂ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÙÓÏË Ì‡ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ
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Фиг. 2. Уплътнения с О-пръстени.

(ÙË„. 2‡): 1 - Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ Ò Ì‡ÍÎÓÌ
Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ 0 ÷ 5∞ Ë ‡‰ËÛÒË Ì‡ Á‡Í˙„ÎÂÌËÂ R ≥ 0,5 mm Ë r = 0,15 mm;
2 - Ò ÓÔÓÂÌ Ô˙ÒÚÂÌ; 3 - V-Ó·‡ÁÌÓ
Á‡ ÒÂ‰Ë ÔË ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË;
4 - Ò˙Ò ÒÍÓÒˇ‚‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡
‚ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡.
œÓ‡‰Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ Ì‡·˙·‚‡ÌÂ
Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡, ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â Ò 15% ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ
ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡. ÿËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡ Â h=(1,2 ÷ 1,5)S1 Á‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË
Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ
Ë
h=(1,5÷2)S1 Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËÚÂ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡
Ô˙ÒÚÂÌ‡ ÔË ‡·ÓÚ‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ
ÚËÂÌÂ Â ÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ‡·ÓÚË
Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË.
√‡Ô‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ,
ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡˘Ë Ò Ô˙ÒÚÂÌ‡, ÒÂ ËÁ·Ë‡ Ra = 1,25 ‰Ó 0,32 µm. œË ÔÓ‰‚ËÊÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ
ÓÔÓÌË Ô˙ÒÚÂÌË Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎˇ ‚ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡. »Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÒÂ
ÓÚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ÍÓÊ‡ ËÎË Ú‚˙‰‡
„ÛÏ‡. “ËÔË˜ÌË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ò „ÛÏÂÌË Œ-Ô˙ÒÚÂÌË Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡ ÙË„. 2·.

Използват се и за
уплътняване на въртящи
се валове
—‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ˇ‰ÍÓ Œ-Ô˙ÒÚÂ-

100
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ÌËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ‚‡ÎÓ‚Â ÔË ω
< 300 s-1 . ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Ô˙ÒÚÂÌ˙Ú Â ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÂÌ ËÎË
Ì‡ÍÎÓÌÂÌ ÒÔˇÏÓ ÓÒÚ‡ Ì‡ ‚‡Î‡.
Õ‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÔÂËÙÂÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‰Ó 3 m/
s ÔÓ‡‰Ë ‚ÎÓ¯ÂÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ. Õ‡Úˇ„˙Ú Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡ ‚
ÚˇÎÓÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â 2,5 - 3
Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ Ì‡Úˇ„‡ ÔÓ
‚‡Î‡.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ „ÛÏ‡ Ò Ú‚˙‰ÓÒÚ,
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 70 Â‰ËÌËˆË ÔÓ ÿÓ.
ÿËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡
ÔÎÓ˘ l, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ-‚˙Á‚‡ÚÌÓ
‰‚ËÊÂÌËÂ, Á‡‚ËÒË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡.

Пръстени с други
профили
на сечението
Õ‡Â‰ Ò O-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌË Ô˙ÒÚÂÌË Ò ’-Ó·‡ÁÂÌ ÔÓÙËÎ. ’-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ
˜‡ÒÚË Ë ËÏ‡Ú ˜ÂÚËË ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡˘Ë ÔÓ‚˙ıÌËÌË. œ‡ÁÌËÌËÚÂ
ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ËÁ‰‡Ú˙Í‡ ÒÎÛÊ‡Ú Á‡
ÂÁÂ‚Ó‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÙÎÛË‰, ÍÓÈÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ÒÏ‡ÁÍ‡ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÚËÂÌÂÚÓ. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÂÁË Ô˙ÒÚÂÌË ÒÔˇÏÓ ŒÔ˙ÒÚÂÌËÚÂ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‚˙Ú‡ÌÂ Ë ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ ‚ Í‡-

Ì‡ÎËÚÂ. —‡‚ÌËÚÂÎÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ
Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ‚Ë‰‡ Ô˙ÒÚÂÌË ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ’-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ (ÓÍÓÎÓ 4 - 5
Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÛÚÂ˜ÍË Ì‡ ‰‚ÓÂÌ
ıÓ‰). ’-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ‚ Ò˙˘ËÚÂ Í‡Ì‡ÎË, Í‡ÍÚÓ Œ-Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ, ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÔÓ‡‰Ë ÔÓ„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂÒÙÓÏËÚÂ Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ.
œÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÓÚ Œ- Ë ’Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ò‡ ÚÂÁË Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. ‡ÚÓ ‡‰Ë‡ÎÌË
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ-‚˙Á‚‡ÚÌÓ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË. œË Úˇı ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û Ô˙ÒÚÂÌ‡
Ë ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡
‚˙ÁÌËÍ‚‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ (Ò 0,1 - 0,2 mm) ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡
Ô˙ÒÚÂÌ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ú‡ÁË Ì‡
Í‡Ì‡Î‡. œË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‡·ÓÚÌË
Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ë ÔË Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ò
Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡
ÂÙÂÍÚ Ì‡ Ò‡ÏÓÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡ ‚ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÚ‡ÈÎËÚÂ.
«‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ
ÂÙÂÍÚ Ë Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌ‡ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÍÓÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡ ÏÛ
ÓÚÍ˙Ï ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ‡ÚÓ ˜ÂÎÌË ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ô˙ÒÚÂÌËÚÂ Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. –‡ÁÏÂËÚÂ ËÏ Ò‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË.
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НОВИ ПРОДУКТИ

XYR 6000 OneWireless
Ñòàðòåð êèò íà Õàíèóåë

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

l Åäèí

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

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

Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ

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

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ 1528, áóë."Õðèñòîôîð Êîëóìá" 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. 02/ 40 20 965, ôàêñ, 02/ 40 20 991
http://hpsweb.honeywell.com/Cultures/en-US/Products/Wireless/default.htm
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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LED ëàìïè çà âãðàæäàíå â òàâàí
Ôèðìà ÕÈÑ ÀÄ ðàçðàáîòè ñâåòîäèîäíè ëàìïè çà âãðàæäàíå íà ìÿñòîòî íà õàëîãåííè ëàìïè òèï ëóíè÷êà è íà ìÿñòîòî íà ôëóîðåñöåíòíè îñâåòèòåëíè òåëà.
Çà ðàçëèêà îò ìàñîâî ïðåäëàãàíèòå íà
ïàçàðà êèòàéñêè ïðîäóêòè, ïðîèçâåäåíèòå â Áúëãàðèÿ ëàìïè ñà ñ îñèãóðåí ñòàáèëåí òåìïåðàòóðåí ðåæèì è íå ñòðàäàò
îò ïðåãðÿâàíå íà ñâåòîäèîäèòå, êîåòî
áè äîâåëî äî äðàñòè÷íî ñúêðàùàâàíå íà
æèâîòà èì. Òîâà å ïîñòèãíàòî ñ èçïîëçâàíåòî íà êåðàìè÷íà îñíîâà çà ìîíòèðàíå íà äèîäèòå âìåñòî ñòàíäàðòíî èçïîëçâàíàòà ïå÷àòíà ïëàòêà. Òåëàòà íà ëàìïèòå ñà èçëÿòè îò àëóìèíèé çà è èãðàÿò
ðîëÿòà íà ðàäèàòîðè çà äà îòâåæäàò
òîïëèíàòà ãåíåðèðàíà îò ñâåòîäèîäèòå.
Îñíîâíèòå ïðåäèìñòâà ñà:
íàìàëåíà êîíñóìàöèÿ íà åëåêòðîåíåðãèÿ ïðè ðàâíî èëè ïî-âèñîêî íèâî
íà îñâåòåíîñò
l äúëãîâå÷íîñò - ñâåòîäèîäèòå èìàò æèâîò 50-100 õèëÿäè ÷àñà
l ñâåòëèíàòà íå äðàçíè î÷èòå êàêòî ëóìèíåñöåíòíàòà
l èçðàáîòåíè ñà ñ íàé-ìîäåðíèòå ñâåòîäèîäè íà ïàçàðà, ðàçðàáîòêà
íà âîäåùèòå àìåðèêàíñêè ôèðìè
l âúçìîæíîñò çà èçáîð íà öâåòà íà ñâåòåíå - ñòóäåíî áÿëî, íåóòðàëíî
áÿëî, òîïëî áÿëî, çåëåíî, ÷åðâåíî, ñèíüî, æúëòî.
Ëàìïèòå ëóíè÷êà ñà ñ êîíñóìàöèÿ 350mÀ 12V, à ìîäóëèòå çà çàìÿíà íà
ôëóîðåñöåíòíè ëàìïè ñå èçðàáîòâàò ïî èíäèâèäóàëåí ïðîåêò â çàâèñèìîñò îò íóæäèòå íà êëèåíòà.
l

Çà êîíòàêòè: ÌÒ 1 ÎÎÄ

Ñîôèÿ, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-ìè êì., ñãðàäà Õèáðèäíè Èíòåãðàëíè Ñõåìè
òåë.: 02/ 8773509, òåë./ôàêñ: 02/ 9743257
e-mail: batev@mt1components.com, www.mt1components.com

US232R-10-BST USB-RS232 àäàïòåðåí
êàáåë FT232R îò FTDI

US232R-10 ïðåäñòàâëÿâà
USB êúì RS232 àäàïòåðåí êàáåë, êîéòî ìîæå äà áúäå èçïîëçâàí çà òåñòâàíå íà ôóíêöèîíàëíîñòòà íà èíòåãðàëíèòå ñõåìè îò ñåðèÿòà
FT232R è ïðåäëàãàíèòå çà
òÿõ äðàéâåðè.
l Áàçèðàí íà FT232RQ USBUART ïðèåìî-ïðåäàâàòåë;
l Óäîáíà êóòèÿ ñ 9 ïèíîâ CANON êîíåêòîð;
l Ñèíè ñòðàíè÷íè ñâåòîäèîäè çà èíäèêàöèÿ íà àêòèâíè TX è RX
ëèíèè;
l Áÿë 10ñì êàáåë ñúñ ñòàíäàðòåí USB êîíåêòîð;
l Êîìïàêäèñê ñ äðàéâåðè, âêëþ÷èòåëíî Microsoft WHQL ñåðòèôèöèðàí VCP äðàéâåð çà Windows XP;
l Äðàéâåðè çà Apple Mac, Linux è äðóãè âåðñèè íà Windows;
l Âúçìîæíîñò çà êîìóíèêàöèÿ ñ 300 äî 1MBaud;
l US232R-10 å RoHS ñúâìåñòèì è å ñòàíäàðòèçèðàí ïî CE è
FCC.

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

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