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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ‚Â‰Â ÒÂ „Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ Emerson Process Management
От 4 до 6 ноември т. г. в СПА хотел „Калиста“, Старозагорски минерални
бани, се проведе традиционната годишна конференция на Emerson Process
Management, организирана от българския офис на водещата мултинационална
компания. Също в съответствие с традициите, програмата на събитието
включваше презентации на най-новите продукти и системни решения на
Emerson Process Management, с универсално или специализирано приложение в
различни индустриални производства. Тематичен акцент в програмата на
семинара бе поставен върху концепцията на Emerson Process Management за
развитие на безжичните технологии в индустрията.
„Безжичните комуникационни технологии не просто улесняват и оптимизират ценово изграждането на системи за автоматично управление, но разширяват неимоверно възможностите за развитие на автоматизираните платформи. В концепцията на Emerson Process Management за отворен безжичен
завод полевите устройства са свързани в самоорганизираща се мрежа. Координацията на мрежата със заводската информационна система осигурява
пренос на глас, данни, мобилни работници и т.н.“, коментира за сп. Инженеринг
ревю инж. Борислав Младенов, ръководител на офиса на Emerson Process
Management в страната.
„Също така използването на безжични комуникационни технологии позволява измерването на процесните величини да се извършва в места, в които е
твърде скъпо или трудно“, допълни г-н Младенов.

‘ËÏ‡ —ÂÏÓ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
В края на октомври фирма Семо се премести в нов офис на бул. „Ботевградско шосе“ в София. Той ще изпълнява административни и търговски функции.
От фирмата уверяват, че разширяването на складовите и офис площи е с цел
бързо и качествено обслужване на клиентите, като по този начин обслужването и на най-сложните поръчки ще се извършва в рамките на един ден.
Фирмата е специализирана във вноса и дистрибуцията на електрооборудване НН, СрН и ВН, измервателна техника, продукти за автоматизация, електрозадвижвания, кабели, осветителна техника и фотоволтаици. В предмета на
дейност на фирмата са включени още производство, гаранционен, извънгаранционен сервиз и управление на електрически проекти.

Atlas Copco ‡Á¯ËË „‡Ï‡Ú‡ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË
Atlas Copco разшири продуктовото си портфолио с безмаслени компресори
от серията SF 17 - 22, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от българския офис
на компанията. „Безмаслените мултиспирални компресори SF 17 - 22 разполагат с до 4 нови 5,5 kW компресорни модулни елемента. Това дава възможност
компресорът да се адаптира към изискваната от клиента производителност
на въздух с повишена гъвкавост в сравнение с предишните 3,7 kW елементи
на SF11 -15 kW“, заявиха от Atlas Copco. Компресорите SF 17-22 са специално
проектирани за приложение в индустрията като болници, лаборатории, пивоварни, университети и фармацевтични производства. „Технологията на спиралния 100% безмаслен компресор Atlas Copco защитава производствения процес и качеството на крайния продукт, като покрива най-строгите изисквания
за чист безмаслен въздух. Чрез оптимизиране на охлаждането, пада на налягането и по-ниската температура на засмуквания въздух, Atlas Copco успя да
повиши надеждността и експлоатационните параметри“, допълват от компанията. Според данни на производителя, компресорите SF 17 - 22 се отличават
с 51% по-голяма производителност (FAD) и намаляване с 6% на специфичния
разход на енергия (SER), в сравнение с предишната серия спирални компресори.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Festo Ó„‡ÌËÁË‡ ‚ËÚÛ‡ÎÌ‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
На 11 ноември 2009 г. Festo организира виртуална пресконференция за журналисти от цял свят. Пресконференцията премина под надслов „Оползотворяване на възможностите по време на криза“ и имаше за цел да покаже как компанията отстоява пазарните си позиции в трудната икономическа ситуация.
В рамките на иновативната за пределите на България маркетингова инициатива, представители на Festo запознаха участниците в събитието с част от
най-новите продуктови предложения на компанията.
„Festo печели пазарни дялове навсякъде по света, благодарение на своите
инвестиции в продуктови и системни новости“, заяви д-р Кривет, член на Борда
на директорите на Festo. „В зависимост от региона, завоюваме пазарни позиции от четири до шест пъти по-бързо в сравнение с темпа на разрастване на
бизнеса преди кризата. През изминалата година разширихме изследователската, производствената и логистичната си мрежа в цял свят. Присъстваме в
176 държави и сме в отлична позиция да посрещнем възстановяването на
световната икономика“, подчерта д-р Кривет. „Най-важната причина за успешното разширяване на пазарния ни дял е, че нашите клиенти, които също са
засегнати от кризата, повече от всякога чувстват необходимостта да използват иновативни технологии, за да повишат производителността си и да
намалят цената на крайната продукция“, допълни той.
В рамките на пресконференцията бяха представени и част от най-новите
продукти в продуктовата гама на Festo.

‘ËÏ‡ “˛ÎËÔÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
На 26 ноември т. г. фирма Тюлипс съвместно с бизнес партньорите си от
Daikin, Rotex, Fondital и Multitubo организира работен семинар в хотел „Лион“, к.к.
Боровец.Тема на семинара бе: „Перфектен вътрешен климат, посредством модерни енергоефективни методи за отопление и охлаждане“. Мероприятието бе
открито от инж. Иван Шишков, мениджър проекти във фирма Тюлипс, който
приветства присъстващите гости и представи дейността на компанията.
Първата част от лекционната програма бе посветена на новата инверторна технология за термопомпи на фирма Daikin. Лекторът Херман Хенсан, регионален търговски мениджър на Daikin, я представи като „революционна в областта на отоплението и охлаждането“. Технологията е предназначена за нискои високотемпературни термопомпени машини за отопление, охлаждане и БГВ.
Иновативна система за оползотворяване на слънчевата енергия за отопление и БГВ в комбинация с термопомпа, кондензационен газов котел и буферен
съд на германската фирма Rotex представи Йосиф Дорфлер, продуктов мениджър
в компанията, във втората част на семинара. Интерес за присъстващите
специалисти представляваха и системите от многослойни тръби и фитинги
за сградни отоплителни и водопроводни инсталации на дългогодишния немски
производител Multitubo. Семинарът завърши с лекция от Карло Бенази, регионален търговски мениджър в италианската фирма Fondital, който представи
модерни алуминиеви радиатори и кондензационни газови котли.

‘ËÚËÌ„Ë ÒÂËˇ 9000 Ì‡ Camozzi ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Àƒ
Наскоро фирма ЛД разшири предлаганата гама изделия със серията 9000
„C-Truck“ бързи връзки с метрични резби на италианския производител Camozzi.
„Фитингите са предназначени за полиамидни шлаухи с диаметри от 4 до 18
mm и резби по DIN74324 (ГОСТ 51190-98) от M10x1 до M22x1,5. Гамата е
специално сертифицирана от TUV за използване в пневматични спирачни системи за товарни автомобили. Връзките имат маслоустойчива гумена защита
на цангата от влага и замърсяване, както и специална метална втулка, които
осигуряват надеждност дори и при екстремни температурни промени и натоварвания“, заяви инж. Здравка Дабижева, управител на ЛД, представител на
Camozzi за България.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÌÂ„Ó-“ÂÎ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Delixi Electric
В средата на месец октомври т. г. фирма Енерго-Тел подписа договор за
дистрибуция с производителя на електрооборудване ниско напрежение и апаратура за индустриален контрол Delixi Electric, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Дойчин Захаринов, международен търговски мениджър на Delixi Electric SEE.
Енерго-Тел e вторият официален дистрибутор на продуктите на Delixi Electric
у нас. Фирмата ще предлага пълната гама продукти ниско напрежение на Delixi
Electric, включващо миниатюрни прекъсвачи, дефектнотокови защити, прекъсвачи в лят корпус, контактори и релета, бутони, лампи и други.
„Енерго-Тел е добре познато име и утвърден доставчик на апаратура и материали сред проектантите и изпълнителите на проекти ниско, средно и
високо напрежение. Компанията развива търговска дейност на територията
на цялата страна с акцент върху Северна и Централна България и Бургаска
област“, заявиха от Delixi Electric в отговор на въпроса какви бяха основанията
ви да включите новия си партньор в дистрибуторската мрежа на Delixi Electric.

√ÎÓ·‡Î-“ÂÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌË Í‡ÏÂË Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
През месец ноември т. г. Глобал-Тест стартира предлагането на българския
пазар на термовизионни камери със съвременни възможности на компанията
Testo. Моделите testo 875 и testo 881 са предназначени за откриване на дефекти в сгради, техническа диагностика в промишлеността, както и за мониторинг на процеси и съоръжения в областта на производството. „Особено подходящ за промишлени цели е моделът testo 881, благодарение на отличното качество на образа - NETD < 80 mK, и вградената цифрова камера с мощни светодиоди. Сред останалите му предимства са изотермичната функция за
откриване на критична температура; функцията запис на реч, позволяваща
гласно документиране на измерените резултати и опцията за измерване на
високи температури (до 500 °С)“, уверяват от Глобал-Тест. Клиенти на фирмата имаха възможност да се уверят в качествата на термовизионните
камери на щанда на Глобал-Тест, по време на международната специализирана
изложба "Светът на млякото" в Интер Експо Център, София - от 11 до 14
ноември. Интерес сред посетителите на изложбата предизвика и уредът Testo
270 – тестер за определяне качеството на фритюрно олио.

Light+Building 2010 ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 11 ‰Ó 16 ‡ÔËÎ 2010 „.
Международният панаир Light+Building ще се проведе от 11 до 16 април
2010 г. във Франкфурт на Майн, Германия. Посетителите на форума ще имат
възможност да се запознаят с последните новости в осветлението, електротехниката, жилищната и сградната автоматизация.
В областта на техническото осветление ще бъдат представени най-модерните компактни луминесцентни и светодиодни лампи, които намират все
по-широко приложение в промишленото, обществено и жилищно строителство. В секцията Urban Lighting изложителите ще покажат широко разнообразие от външни осветителни тела - колонни осветители, таванни аплици,
прожектори за осветление на сгради, улични осветители и много други.
Очаква се близо 450 изложители от електротехническия бранш да покажат
на посетителите впечатляващо многообразие от съвременни решения, включително: кабели, електрически апарати за инсталации, системи и уреди за
защита, мрежова и инсталационна техника, информационни и комуникационни
системи, фотоволтаици и други. Посетителите на изложението ще имат
възможност да се запознаят и с най-модерните технически решения в жилищната и сградна автоматизация. За допълнителна информация може да се обърнете към г-жа Татяна Делчева от Германо-българската индустриално-търговска
камара, официален представител на Франкфуртския панаир у нас.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ıÌ‡ÚÓÌ Ë »ÌÚÂÍÓÏÔÎÂÍÒ ‰ËÒÚË·ÛÚÓË Ì‡ WAGO
Наскоро представителството на водещата немска компания WAGO
Kontakttechnik сключи договори за дистрибуция с Ехнатон и Интеркомплекс.
Компаниите ще предлагат пълната продуктова гама на WAGO, а именно всички видове пружинни клеми и продукти за автоматизация на територията на
цялата страна. „Ехнатон и Интеркомплекс са известни и реномирани фирми
от бранша, с добре развита дистрибуторска мрежа. Новите партньорства
на WAGO са израз на стратегията на компанията за разширяване на пазарите
и развитие на търговската мрежа в България“, заявиха от компанията.
„WAGO Kontakttechnik е специализирана в производството на напълно комплектовани пружинни клеми от 0,25 mm2 до 95 mm2. Гамата продукти на компанията обхваща клеми за разклонителни кутии; клеми за лампи; универсални клеми; редови клеми. Основна тяхна характеристика е лесното окабеляване,
с използването на всички видове проводници. Твърди, меки или многожилни
кабели с кабелен накрайник се свързват лесно без използване на инструменти“,
допълват от WAGO Kontakttechnik.

“Ã≈ ÔÂ‰Î‡„‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ì‡ Besel
Наскоро фирма ТМЕ обогати офертата си с едно- и трифазни електрически
двигатели, производство на компанията Besel. „Механизацията и автоматизацията на много дейности доведоха до все по-широко практическо приложение на
електрическите двигатели с малка и средна мощност. Предлаганите от нас
еднофазни двигатели от сериите SEMg56, SEMg63, SEMh71, SEMh80 и SEMh90
са с мощност в обхвата от 40 W до 1,1 kW. От трифазните предлагаме модели
от серията Sg56, Sg63, Sh71, Sh80 и Sh90 с мощност от 60 W до 1,5 kW“,
заявиха от ТМЕ. Еднофазните двигатели се характеризират с повишен пусков
момент и честота на въртене от 1300 об./мин. до 1390 об./мин. Трифазните
двигатели са четириполюсни, с честота на въртене от 1360 об./мин. до 1400
об./мин. Превключването на намотките (звезда/триъгълник) позволява плавен
старт на двигателите, без необходимост от използване на електронни софтстартери. „Двигателите на фирмата Besel се характеризират със съвременна конструкция и високо качество на изпълнение. Много елементи от корпуса са
изработени от алуминий, което намалява значително теглото им. Благодарение на използваните специализирани лагери за закрепване на валовете, механичната устойчивост и надеждност на двигателите са големи“, допълниха от ТМЕ.

—˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ “ÂÎÂÎËÌÍ Ë

»»œ —ÓÙËˇ-„‡‰

На 20 ноември т.г. Телелинк, съвместно с КИИП София-град, организира семинар, на който представи новости и добри практики при проектирането на
решения за сигурност, базирани на техника на BOSCH Security Systems. „Това е
първото от планирана серия подобни събития. Целта ни е да задълбочим контактите си с проектантските среди и да помогнем активно в процеса на
изготвяне на все по-качествени и най-вече отговарящи на европейските норми
проекти в сферата на системите за сигурност“, заявиха от Телелинк.
На събитието присъстваха водещи проектанти, които се запознаха с основни принципи и нови тенденции при проектирането на системи за безопасност в големи сгради и обекти. Представени бяха продукти и добри практики
в четирите основни направления за сигурност: системи за озвучаване и оповестяване (Plena, Preasideo), пожароизвестяване, контрол на достъпа и видеонаблюдение. За нуждите на проектантите бяха демонстрирани софтуерни
продукти, с които се изготвят пожароизвестителни и оповестителни системи. Сред функционалните им характеристики са автоматично оразмеряване
на централи, избор на подходящи говорители, както и проверка на кабелните
сечения и дължини. Споменати бяха и редица стандарти, на които отговарят
презентираните решения, което гарантира съвместимост с европейските
норми и изисквания (EVAC, EN54 и т.н.).
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Направлението „Системи за непрекъсваемо електрозахранване“ на фирма
Ню Систем оперира в самостоятелен офис на ул. „Крум Кюлявков“ в столичния
квартал Дианабад, съобщиха от компанията. „Преместването на направлението в нов офис отговаря на разрастващата се дейност на отдела. Бързите
темпове на развитие на направлението създадоха необходимост от по-голямо
пространство. Също така новият офис създава възможност за структуриране на направлението и създаване на по-добра организация на работа“, допълниха от Ню Систем.
В гамата продукти за резервно електрозахранване на Ню Систем се включват: дизелгенератори на фирма SDMO Industries, от 1 kVA до 5000 kVA, и UPS
на Eaton Power Quality, от 350 VA до 2000 kVA, предлагани под търговската
марка Powerware.

Hydac International ÔÂ‰Î‡„‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÔÓÏÔË
От месец октомври т. г. Hydac International разшири продуктовата си гама
с хидравлични помпи, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от Хидак България.
„Новината е факт, благодарение на амбициозната политика на фирмата да
предлага на клиенти и партньори цялостен пакет от стоки и съпътстващи ги
услуги в областта на флуидната техника. Вярваме, че новата гама помпи ще
заинтересова професионалистите в бранша и ще затвърди лидерските позиции на Hydac на българския пазар на хидравлика“, заяви инж. Красимир Методиев, управител на Хидак България. Предлаганите от Hydac аксиално-бутални
помпи са с възможност за регулиране на оборотите. Подходящи са за работно
налягане до 350 bar. Пластинковите помпи се предлагат с постоянен дебит
(до 210 bar) и с променлив дебит (до 160 bar), а зъбните помпи могат да намерят приложение в системи с работно налягане до 220 bar.
„Хидак България посреща положително дългоочакваната новина за новите
продуктови попълнения. Готови сме да осигурим на дългогодишните си клиенти нужната техническа и търговска информация от офисите ни в София, Стара
Загора и Варна“, допълва г-н Методиев.

—˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÔÓÂÍÚ Ì‡

»»œ —ÓÙËˇ-„‡‰ Ë

‡Ï‡‡Ú‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ‚ ’ÂÒÂÌ

От 9 до 13 ноември Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
София-град съвместно с Камарата на инженерите на федерална провинция Хесен, Германия, проведе обучителен курс на тема „Децентрализирано управление на отпадъчни
води“. Сред участниците в обучението бяха представители на държавната администрация и проектанти, членове на КИИП. Курсът бе открит от проф. д-р инж. Удо Майснер,
президент на Камарата в Хесен, който благодари на инж. Димитър Начев, председател
на КИИП - София-град, за възможността да осъществят съвместно тази инициатива.
„Основна цел на курса е да се направи трансфер на ноу-хау и да се предаде опитът, който
има Германия в тази област. Също така - да се предостави информация за правните
рамки, за техническите аспекти на пречиствателните съоръжения, за проектирането,
изграждането и експлоатацията им“, заяви инж. Майснер в своето обръщение. Сред
докладите от българска страна бяха: „Отвеждане на отпадъчните води – актуално
състояние, прилагане на Директива 91/271/EWG, национални програми относно отвеждането на отпадъчни води, правна и административна рамка, финансиране, разпределение на отговорностите на институциите“, изнесен от Георги Терзов, дирекция
„Управление на водите“ на МОСВ. Внимание провокира и докладът на инж. Красимира
Кузманова по настоящи проблеми на отвеждането на отпадъчните води и възможни
бъдещи решения. Участниците в курса посетиха и пречиствателна станция за
отпадни води в град Монтана, където се запознаха с функционирането, натоварването и резултатите от пречиствателните процеси в станцията. Представени бяха и проекти за използване на водни ресурси, аспекти на прилежащите водосборни басейни и канализация и др.
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редакционен коментар

«‡ Ô‡Á‡‡
Ì‡ ÚÛ‰‡
‚ "·‡Ì‡ÌÓ‚‡Ú‡
ÂÔÛ·ÎËÍ‡" Ì‡ ≈—
Често у нас с кризата се злоупотребява – разплащанията между фирмите и със служителите
понякога се отлагат без необходимост, променят се договорки и
изисквания, стига се до недопустим тон на комуникация с работници и контрагенти, изнудване и
т.н.
А само до преди година и половина, когато кризата бе основно финансова и наскоро бе
прекосила Атлантическия океан, ситуацията бе коренно
различна. По това време недостигът на кадри, особено
на инженери и техници, беше придобил сериозни измерения. Говореше се за внос на специалисти отвън, а основен мениджърски проблем бе невъзможността да се намерят необходимите за развитието на бизнеса хора.
Търсенето на специалисти бе ходене по мъките, а пазарът изобилстваше от самонадеяни и нереалистични в
очакванията си търсачи на „големи пари“.
После пазарната „рулетка“ се завъртя. Не един и два
„финансови Олимпа“ се сгромолясаха и, първо психологически, а след това и реално, кризата се настани у нас,
водейки след себе си коренна промяна на пазара на труда. Само за няколко месеца предлагането достигна и
изпревари търсенето на човешки ресурси. Днес не е
нужно човек да е икономически гуру, за да знае колко важно
за страната ни е съживяването на пазарната активност.
Затова всички очакваме от държавата да използва максимално лостовете, с които разполага, за да подпомогне
бизнеса в битката му с кризата. Това, разбира се, е и
основа за нормализиране на всички процеси, включително комуникациите в бизнеса.
Защото кризата, наред с чисто оздравителния ефект,
който първоначално оказа върху пазара на труда, изрови
от миналото и някои позабравени управленски похвати,
свързани с грубо отношение и комплексарски тон на
комуникация на работодателите към служителите. В
някои фирми отношенията между работодател и служители не от вчера могат да се асоциират с тези между
„бейове“ и „рая“, както родна бизнес дама има обичай да
се изразява, говорейки за подчинените си. Разликата е,
че кризата изостри проблемите и извади наяве гледки,
така характерни за Балканите.
Жалко е и срамно, защото това явление доказа колко
далеч сме от Европа, макар от три години да сме пълноправни членове на Европейския съюз. И колко естествено
бихме заслужили статуквото на „банановата република“ на ЕС, ако държавата не започне стриктно да контролира спазването на трудовото законодателство.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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¡√ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Ë ÍËÁ‡Ú‡
SWOT анализ на индустрията у нас от топ мениджъри
на мащабни български икономически групи - продължение
В продължение на откритата в септемврийския ни
брой инициатива да потърсим позицията на топ мениджърите на мащабни икономически групи в България за състоянието на БГ индустрията в днешния
кризисен момент, в настоящия материал публикуваме коментар от Огнян Донев, председател на Съвета на директорите на Софарма АД.
Стартирахме рубриката, водени от желанието заедно да сглобим „пъзела“ на днешната икономическа
ситуация у нас, предлагайки ви мненията на утвърдени мениджъри, разполагащи с опита, инструментите и ресурса да познават, анализират и прогнозират
бизнес климата в България.
В предишното издание на рубриката ви представихме мненията на Данета Желева, главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България,
Васил Велев, изпълнителен директор на Стара Планина Холд и председател на УС на Асоциацията на Индустриалния капитал в България, и Христо Ковачки, бизнесмен, председател на Българска индустриална камара.
Редакцията благодари на отзовалите се на поканата ни мениджъри. В следващи броеве очаквайте още
коментари по темата.

20

Положителни промени ще
се наблюдават едва след
корекция на причините,
довели до кризата

Огнян Донев,
председател на
Съвета на
директорите на
Софарма АД
Кои са най-силните страни на БГ индустрията
в условията на икономическа криза?
В условията на настоящата криза едно от предимствата, от които индустрията ни може да се възползва, са конкурентните цени на българската продукция. С
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оглед на ограничената покупателна способност на всички пазари, родните продукти са добра алтернатива на
по-скъпите си чуждестранни аналози. Типичен пример за
това е фармацевтичния бизнес, който благодарение на
високото качество на продуктите и по-ниската себестойност отчита допълнителни приходи и възможности
за реализация на нови пазари.
Кои са най-големите слабости на БГ индустрията в днешната пазарна ситуация?
В голяма степен индустрията ни търпи последствията, наследени от предишни периоди, които особено по
време на криза допълнително засилват негативните
ефекти. Сред тях са остарелите технологии, с които
работят голяма част от предприятията в страната.
Това води до по-висока енергоемкост и по-ниска производителност, което допълнително усложнява възможностите за развитие на българския бизнес.
Какви възможности предлага кризата на
българския бизнес в областта на индустрията?
В условията на криза, наред с отрицателните ефекти, съществуват и някои положителни моменти, от
които българската индустрия би могла да се възползва.
Неиминуемо, за да се адаптира всеки бизнес към променената обстановка, едно от първите неща, които ме-

ниджмънтът на конкретната компания следва да предприеме, е да разгледа и коригира досегашната структура на бизнеса си и да оптимизира процесите и разходите, свързани с него. Това би довело до сериозни икономии. Също така би освободило значителен ресурс в момент на сериозно ограничаване на източниците на финансиране. Така че в тези времена кризата се явява като
катализатор за решения, отлагани от дълго време.
Не трябва да се подценяват перспективите за инвестиции, които в момента съществуват. При правилна и
разумно водена инвестиционна политика на пазарите в
страната и чужбина, съществуват проекти, към които
би могло да се погледне и които струват значително поевтино от периода, преди кризата да настъпи.
Кои са най-големите удари, които ще понесе
българската индустрия от икономическата
криза? Как биха могли те да се неутрализират
или минимизират?
Един от най-сериозните проблеми в настоящия момент е голямата вътрешнофирмена задлъжнялост, както и забавените плащания на държавните задължения
към бизнеса. Особено ярък пример за това е фармацевтичният сектор, където неизпълнението на ангажиментите от страна на държавата сериозно затруднява
ликвидността на компаниите и ги поставя в трудна
ситуация. Като цяло всичко това влияе негативно върху
инвестиционните процеси. За да може да се излезе максимално бързо от тази ситуация, своята роля трябва да
изиграе и финансовият сектор. През последните месеци
се усеща по-голяма активност от страна на банките,
което е добър знак, защото пасивността им наред със
затруднения и по-скъп достъп до финансиране, какъвто
се наблюдаваше в началото на кризата, води след себе
си до блокиране на всички бизнес процеси. Паралелно с
това държавата също трябва да даде своя принос за
облекчаване на пазарната среда, като създава максимален комфорт за бизнеса, създавайки му по-добри условия
от гледна точка на бюрократични процедури, инфраструктура, адекватна съдебна система и не на последно място, изпълнявайки договорените си ангажиментите спрямо бизнеса.
В каква посока и с какви темпове очаквате да
се промени пазарната активност през следващите години?
Въпреки желанието на всички за бърза промяна, не
изглежда реалистично тя да се случи в следващата година или поне не във вида, който всички искат. Трябва да
се има предвид, че тази криза в крайна сметка е резултат от дългогодишно натрупвани модели на поведение
и правене на бизнес. И положителни промени биха могли
да се наблюдават едва след осъзната нужда от корекция
на причините. В противен случай всеки следващ свеж
полъх в новите условия на пазара ще бъде застрашен от
непроменения начин на мислене.
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ƒÌÂÒ Emerson Â ÎÂÒÌÓ
‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÂÏÓ ËÏÂ ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Инж. Борислав Младенов,
ръководител на офиса на Emerson Process Management у нас,
по повод десет години от основаването
на българския офис на компанията
Господин Младенов, работите
за Emerson още от времето,
преди компанията да открие
представителство в страната. На какво се дължи многогодишното ви сътрудничество?
Повлияно е от много фактори. Перспективите пред всеки специалист в
една от най-добрите международни
компании в сферата на автоматизацията са много големи. Работата в
Emerson е предизвикателство и отговорност, но и невероятна възможност
за професионално развитие. От друга
страна, Emerson е компания, която непрекъснато инвестира в бъдещето на
служителите си, което предполагам
доведе до това повече от 10-годишно
сътрудничество.
Как бихте представили накратко историята на Emerson у нас?
Emerson стъпи официално на българския пазар през декември 1999 г. Продуктите на фирмата бяха познати в
България, но пазарният ни дял бе малък.
В самото начало целта ни бе да увеличим броя на активните клиенти и постепенно да наложим фирмата като
основен доставчик на технически средства и решения за автоматизация.
Имайки предвид състоянието на
българската държава и икономиката ни
през тези десет години, това не бе
лесна задача. Но предизвикателствата
мотивираха младия ни екип.
Мисля, че днес Emerson е лесно разпознаваемо име в индустрията, име,
което може да предложи на клиентите си висококачествени продукти,
услуги и най-модерните технологични
решения за автоматизация.
Големите световни компании
планират стратегията си за
десетилетия напред. Каква е
политиката на Emerson по отношение на Балканите и по-специално в България?
Инвестициите на фирмата в бързо
развиващи се региони са част от стра-
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тегическото ни планиране. След производствените единици в Унгария и
Словакия, през 2008 г. Emerson откри
изследователски център за разработка на нови продукти в Клуж, Румъния.
Впоследствие той бе разширен и в момента осигурява инженерна поддръжка
на клиентите ни в региона. През миналата година някои от производствените ни линии бяха преместени в този
център. За съжаление, икономическата
среда в България преди няколко години
не отговаряше на критериите на
Emerson, поради което инвестициите
на фирмата бяха насочени към северната ни съседка.
Кой е проектът, изпълнен от
Emerson Process Management в
България, с който се гордеете?
Няма проект в България, изпълнен от
нас, с който да не се гордея. Общото
между всички реализирани проекти е
непрекъснатият ни стремеж към максимално удовлетворяване изискванията на клиентите ни. Естествено, има
моменти, в които се налага всяка от
страните да направи компромис, но аз
съм убеден, че екипът ни може да се
справи с всяко предизвикателство.
Emerson е сред компаниите, инвестиращи огромни средства в
развитието на безжичните
комуникации. Защо компанията
движи прогреса в тази посока?
Безжичните комуникационни технологии не просто улесняват и оптимизират ценово изграждането на системи за автоматично управление, но
разширяват неимоверно възможностите за развитие на автоматизираните платформи. С повече от 10000
инсталирани безжични полеви устройства, Emerson е лидер в използването
на тези технологии.
Кои са иновационните разработки, които Emerson предлага днес?
Нововъведенията са много. Например, при следващата версия на систе-

мата за управление DeltaV те са свързани с оптимизиране на операторския
интерфейс с цел по-лесно възприемане
на информацията, стандартизиране на
визуализацията на HART устройства и
много други.
Но едно от тях преобръща из основи разбирането на индустрията за
входно-изходни карти на една система за управление, а именно електронните клемореди. Използването им елиминира нуждата от проектиране, изработка и доставка на скъпоструващи
системни шкафове и междинни табла.
Новата версия на системата за
управление DeltaV дава възможност за
избор между всички налични съвременни технически решения за автоматизация.
Ако днес безжичните комуникации са "черешката" на техническите новости в областта на индустриалната автоматизация, каква, според вас, ще
е най-голямата иновация след
десет години?
Трудно да се предскаже каква ще е
най-голямата иновация след 10 години.
Непрекъснатата миниатюризация на
елементната база ще позволи обработване на неимоверно големи количества
от информация. Как тази информация
ще бъде предоставена на потребителя
и как той ще я възприеме? - може би
това е посоката, в която ще се развият технологиите след десет години.
Какво ще се случи със средствата за
автоматизация, ако след десет години
днешните разработки за дистанционно предаване на информация директно
към човешкия мозък достигнат до масовия потребител? Дали ще имаме нужда от телевизори и телефони? Или пък
от системи за управление...?
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Домакин на събитието бе Европейската асоциация за екологично развитие

Õ а 27 октомври т. г. сдружение
Европейска асоциация за екологично
развитие организира семинар в столичния хотел ВЕГА. Тема на мероприятието бяха актуални технологии в
областта на възобновяемите енергийни източници с акцент върху соларните паркове. Съорганизатори на
събитието бяха Испанската търговска асоциация, Асоциацията за развитие на бизнеса и фирма Арни
Брадърс. Гост-лекторите на семинара Херман Арнилас и Алваро Гонзалес
от испанските фирми Windsol и
Grupo Unisolar ги представиха пред
присъстващите специалисти от инженерингови фирми, инвеститори,
представители на общини и членове
на асоциацията. Семинарът бе открит от Ева Поведано, търговскоикономически съветник и директор
на търговския отдел към Посолството на Кралство Испания в България.
Едуардо Пер, директор на международния отдел на испанската
търговска асоциация, направи крат-
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ка презентация на дейността й, както и на възможностите за сътрудничество с около 600-те фирми, членуващи в нея.
Алваро Гонзалес представи предмета на дейност на компанията Grupo
Unisilar, която е специализирана в проектиране, производство и продажба
на слънчево-термични колектори и фотоволтаични модули по системата
„thin slim“, както и на всички аксесоари към тях. Херман Арнилас направи
презентация на фирма Windsol, която
разработва и произвежда улично и
други видове външно осветление със
слънчев източник на енергия. Системите са предназначени за приложение
в градска среда, частни домове, индустриални предприятия, спортни центрове и т.н.
Във втората част на семинарната програма Александър Трифонов,
лицензиран консултант по енергийна ефективност, представи съвременните аспекти на енергийната
ефективност и възобновяемите
енергийни източници в България.

Присъстващите получиха информация за най-новите статистически
данни за потенциала на възобновяемите енергийни източници в България. Представена бе и актуалната
нормативна рамка в областта.
Веселина Георгиева от Пи Ем Консултинг България разясни пред гостите на семинара възможностите за
финансиране на проекти за соларни
паркове. Разгледани бяха специфики
на оперативните програми „Конкурентноспособност“, „Регионално развитие“, програмата за развитие на
селските райони, Българския фонд за
енергийна ефективност и др.
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Събитието, организирано под мотото „Пътят на водата“, привлече
многобройни специалисти

Õ

а 15, 16 и 17 октомври т.г. ПроСтрийм Груп бе домакин на превърналия се в традиция семинар, организиран специално за специалисти по ВиК
от цялата страна. За първи път в
историята си събитието се проведе в старопланинското градче Трявна. Презентациите бяха насочени към
продуктови предложения от партньорски фирми на ПроСтрийм Груп:
AUMA Riester, VAG, Cla-Val, Etatron,
Lutos и Envites.
Марк Шмид от централата на
AUMA Riester в Германия представи
пред присъстващите експерти от
бранша експлоатационното поведение на електрическа задвижка-мостра и система за управление ProfiBus.
Демонстрирано бе и управлението и
настройките на електрозадвижване
AUMA с блок за управление AUMATIC
чрез персонален компютър.
С не по-малко внимание бе посрещната и презентацията на продуктите на VAG, Германия, а именно: двойно-ексцентрични бътерфалай клапи
EKN с приложение в магистрални
водопроводи и плоски затвори (саваци). „Клапите са типоразмери от DN
150 до DN 3000, за номинално налягане до PN 40 при стандартното
изпълнение с червячна предавка. Задвижването може да бъде ръчно, електрическо, хидравлично или пневматично. Предлагат се и клапи специално изпълнение – на стоманена заварка, с краища за заваряване, за
температури на експлоатация до
200 °C, изпълнение с гумено покритие, изпълнение с различни еластомери за разнообразни приложения,
включително EPDM, NBR и Viton“,
подчертаха организаторите.

Регулиращи вентили за
управление на налягане във
водопреносни системи CLAVAL, Швейцария
Сред представените продукти
бяха и регулиращите вентили за управление на налягане CLA-VAL. „Серия
90 е специално разработена за водопреносни системи, в които е необходимо хидравлично управление на налягането. Типичен пример са водопро-

28

водите в полупланинските области, където
свръхналягането е често явление, тъй като
следва да се осигури достатъчно налягане за
пренос на водата до повисоките нива на системата. При по-ниските
нива в същата система,
обаче, налягането може да надвишава действително необходимото“,
заяви лекторът.
Регулаторите CLA-VAL позволяват
контрол на налягането в определени
точки от системата при постоянно
изходно налягане, като същевременно
запазват показателите на потока.
Представени бяха и регулатори за
подържане на налягането, приложими
в системи с понижено налягане, както и за защита на тръбопровода от
хидравличен удар - серия 50.
„Регулаторите от серия 136 са
много подходящи за управление на
налягането и могат лесно да бъдат
интегрирани в SCADA системи. Друга тяхна характеристика е предлаганата възможност за дистанционна промяна в налягането. Затова те
са ефективно решение при нужда от
намаляване разходите за изпомпване и повишаване на безопасността
при монтаж и последваща експлоатация“, допълни лекторът.

Дозиращи помпи с различни
приложения от Etatron D.C.,
Италия
Сред техническите изделия с марка Etatron специално внимание бе
отделено на електромагнитните и
електромеханичните помпи, контролерите за управление на дозирането
и на датчиците.
Помпите на Etatron намират широко приложение в третирането на
води, хранителната и пивоварната
промишлености и в областта на
земеделието. „Най-продаваната серия дозиращи помпи - DLX, се отличава с корпус от усилен полипропилен, устойчив на химикали, степен на
защита IP 65 и нова конструкция на
лицевия панел. Корпусът на дозатора може да бъде изработен от PVC,

PVDF или PTFE. Помпите от серията
поддържат възможност за монтаж
на стена или върху стойка“, заявиха
организаторите на семинара.

Решения за пречистване на
отпадни води
Втората част на форума, тематично бе насочена към технологии и
оборудване за пречистване на отпадни води. Бяха представени чешките
фирми Lutos и Envites.
Произвежданите от Lutos въздуходувки основно се използват за аериране на биобасейни в градски и промишлени ПСОВ. Други области на
приложение, в които се изисква
свърхналягане, са аериране на флуиди, разпределение на газове и пари в
химически и фармацевтични инсталации и инсталации за пневматичен
транспорт на прахообразни и насипни товари. Въздуходувките на Lutos,
също се използват и за създаване на
вакуум – в сушилни инсталации, устройства за почистване и системи за
манипулиране и транспорт.
Произвежданите от Envites камерни преси и декантери намират главно приложение при обезводняване на
излишна утайка от градски и промишлени ПСОВ. В допълнение, бе представено и съпътстващото технологично оборудване – калосгъстители, автоматични станции за подготовка и
дозиране на флокулант и шнекови/
лентови транспортьори за обезводнена утайка. Гостите на форума имаха възможност да се запознаят и с
второто основно направление в производствената листа на чешката
фирма – пречистване на питейни
води и свързаните с това коагулатори, флокулатори, ламелни утаители и
пясъчни филтри (с непрекъснато и
прекъснато действие).
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Стефан Куцаров

ъществуват много класически
технически решения, чиито особености вече влизат в противоречие със
съвременните разбирания за реализация на електрически и електронни
апаратури. Сред типичните примери са електрическите контакти,
чиито недостатъци са добре известни, както и измерването или регистрирането на големи токове чрез
пропускането им през нискоомни резистори. От друга страна все повече стават механичните системи, в
които се налага непрекъснат и безотказен контрол на положението на
движещи се части. Сред многобройните начини за решаване на тези и
други подобни проблеми важно място заемат елементите на Хол и
особено най-новите разновидности с
вграждането им в интегрални схеми
(ИС), на които е посветена настоящата статия.

Ефект на Хол
Откритият през 1879 г. от Edwin
Hall ефект представлява получаването на електрическо напрежение между две от стените на пластинка от
проводник или полупроводник когато
през нея протича електрически ток
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I и тя е поставена в магнитно
поле. Напрежението UH = BxId/(qnS)
зависи линейно от
магнитната индукция В на полеФиг. 1.
то (мерна единица
тесла Т или гаус, G
като 1G=0,1 mT). Тази зависимост е
едно от големите предимства на
сензорите на Хол, тъй като позволява прецизно измерване в широки граници на В чрез UH. Величината Id/(qnS)
представлява чувствителността на
елементите на Хол, която показва с
колко mV се променя UH при изменение на В с 1 mT или 1 G и е с измерение съответно mV/mT или mV/G. За
нейното увеличаване трябва през
елемента да се пропуска по-голям
ток, той да е с голяма дебелина d и
малко напречно сечение S. С n е означена концентрацията на токовите
носители в пластинката и тъй като
в полупроводниците тя е по-малка,
чувствителността на елементите
на Хол с тях е по-голяма отколкото
на тези от метал. Величината q е
зарядът на електрона. Важно е да се
добави, че изразът за напрежението
UH е в сила при перпендикулярно спрямо сензора магнитно поле и стойно-

стта му намалява, когато полето е
под ъгъл. Едно от често използваните символични означения на елемент
на Хол е дадено на фиг. 1, като между
левия и десния извод се получава UH,
а през другите два протича токът I.

Пропорционални сензори
(Radiometric Linear Hall Sensor)
Изходното напрежение на елементите на Хол е твърде малко (изменя
се с десетки µV при промяна на магнитното поле с 1 mT), поради което
самостоятелното им използване е
рядкост. За измерване на достатъчно малки В се налага усилване на
напрежението, което най-ефективно
се прави чрез вграждане в една ИС на
елемента и усилвателя, често придружавани от допълнителни блокове.
Именно това представляват пропорционалните сензори, идея за чиято
структура е дадена на фиг. 2а.
Положителното захранващо напрежение VCC се стабилизира от REG,
за да се намали влиянието на промените му върху изходното напрежение
на сензора. Транзисторът, който в
някои ИС е NMOS, не е задължителен
и се поставя за осигуряване на достатъчно голям ток на изхода
OUTPUT. Поради единичното захранване изходното напрежение без маг-
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Таблица 1. Пропорционални сензори.
VCC,
IC C ,
BW,
V n,
V
m A S , m V /m T
kHz
mV
Allegro MicroSystems 4,5 - 6 11max
A1301K
25
20
150
A H 350
D io d e s (A n a c h ip ) 4 ,5 - 6
5
18
23
90
EQ-411L
A K M S e m ic .
3 - 5 ,5
9
65
50
OHS3150U
TT Electronics
4 ,5 - 6 5 ,5
25
Allegro MicroSystems 2,5-3,5
A1395
3 ,2
100
10
80000
MLX90215L
M e le x is
4 ,5 -5 ,5
4
4,1-140
1 ,3 m a x 2 5 0 0 0
Î
á
õ
â
à
ò
HAL 1820
Micronas
4 ,5 -5 ,5
1
±(20¸160)mT
Ñ åíçîð

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

б

a

R o u t,
W
2
50
20
6

T A (T J ), 0 C
-40 ¸ +125
-2 0 ¸ + 8 5
-30 ¸ +100
-40 ¸ +150
-2 0 ¸ + 8 5
-40 ¸ +150

Ðà ç ì å ð è ,
mm
4 ,0 9 x 3 ,0 2 x 1 ,5 2
4,17x3,1x1,57
3 ,6 x 3 x 1 ,2
4 ,5 7 x 4 ,5 5 x 1 ,5 2
3 x 2 x 0 ,7 5
5 ,3 3 x 3 ,7 9 x 1 ,2

-

(-40 ¸ +170)

SOT89B

в

Фиг. 2.

нитно поле (Offset Voltage) VoutО е равно на 0,5VCC, нараства над тази
стойност при приближаване на единия полюс (N или S в зависимост от
модела) на магнит към предната
част на сензора и намалява под нея
при приближаване на другия полюс.
Тази част е винаги под едната от
големите страни на корпуса на ИС,
която е подходящо маркирана. В каталозите е дадено точното място
на сензора (пример на фиг. 2б) и активната дебелина, представляваща
разстоянието между него и маркираната страна.
Линейната зависимост на VoutO от
магнитната индукция В е в сила само
в определени нейни граници, на които съответстват минималното
VsatL и максималното VsatН изходно напрежение, което е показано на фиг.
2в. Тези напрежения обикновено се
дават като параметри на ИС. Сред
основните параметри е и спомена-

тата чувствителност S. Тя позволява да се изчислят максимално допустимите стойности на В – за графиката на фиг. 2в тази за южен полюс
е BS = (VoutO – VsatL)/S и за северен
полюс BS = (VsatH – VoutO)/S, като обикновено двете са равни и едната се
означава като положителна, а другата е отрицателна. При променливо
магнитно поле се получава променливо изходно напрежение, а максималната честота на двете е параметърът честотна лента BW на
сензора и при нея S намалява с 30% в
сравнение с постоянно поле.
За много приложения е съществено, че VoutO зависи от температурата, което въвежда грешка при измерването на В. Поради това в повечето каталози има графики VoutO (t°),
като трябва да се има предвид, че
често при едната посока на магнитното поле напрежението нараства,
а при другата намалява. При това на-

клонът не е еднакъв в различните
сензори, т.е. при едни температурата влияе по-силно, а при други – послабо.
Освен дадените до тук специфични параметри, пропорционалните
сензори имат и характерните за
други видове ИС консумиран ток ICC,
изходно съпротивление Rout, изходно
шумово напрежение (Output Noise) Vn
и допустими граници на околната
температура TA.
В редове 1-4 на табл. 1 са дадени
основните параметри на класически
пропорционални сензори. Сензорът в
ред 5 има вход за поставянето му в
режим sleep чрез подаване на подходящо логическо ниво, при което ICC
намалява на 25 µA. Същевременно изходът преминава в състояние на висок импеданс (Rout > 4 MΩ), което позволява непосредствено свързване на
изходите на повече сензори към вход
на друга схема.
Освен грешката в определяне на В
поради влиянието на температурата такава се получава и заради постоянните магнити, използвани в
много случаи за създаване на магнитното поле, чиято индукция също зависи от температурата. За осигуряване на възможност за компенсиране на тези две влияния се използват
програмируеми сензори, в които освен това може да се програмира и
стойността на S заедно с някои други параметри. Характерен пример e
MLX90215 с основни параметри в
табл. 1. Показаните граници на S са
разделени в 7 обхвата, например
първият и вторият са от 4,1 до 9,2
mV/mT и от 6,2 до 14,6 mV/mT, като
във всеки има 1023 стъпки. Самото
програмиране се извършва като захранващото напрежение се увеличи на

Дистрибутор на оборудване и материали
за SMD монтаж, почистване и лакиране на
печатни платки – от производство на прототипи и
ремонт до високоскоростни автоматични линии

Спояваща паста, тинол,
припой, флюс и други
материали за безоловно
запояване - налични на склад
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13 V, при което изходът на сензора
се превръща във вход за програмиращото двоично число, което се запомня в регистър. По подобен начин се
програмира стойността на VoutO, но
обхватите са два със същия брой
стъпки. И последното програмиране
е на температурната зависимост на
VoutO, като има 7 стойности с отрицателен наклон (чувствителността
намалява с увеличаване на температурата) и 24 – с положителен наклон.
И трите програмирани величини
могат да се запишат в еднократно
програмируема памет (OTPROM) чрез
краткотрайно увеличаване на захранващото напрежение до 18 V. Друга
важна особеност е използването в
ИС на усилвател с накъсване на сигнала (Chopper Amplifier), който осигурява големите стойности на S и
много малки нежелани промени на
VoutO. Също с аналогов изход е сензорът в последния ред на табл. 1, на
който може да се програмират обхватът на В, стойността на VoutO и
температурния му коефициент с помощта на кит, свързан към компютър.
Пропорционалните сензори са с
универсално приложение и могат да
се използват за измерване на индукцията на магнитни полета, за измерване на ток чрез създаваното от
него магнитно поле и на механични
величини, свързани с преместването
или движението на постоянен магнит. Два примера за последното са
дадени на фиг. 3. При тях върху мястото на задната страна на корпуса
където е елементът на Хол е залепен постоянен магнит, а при наличие
на магнитен материал от предната
страна той концентрира магнитния
поток върху елемента и съответно
увеличава изходното напрежение на
сензора. Така при залепване на южния
полюс и преминаване на зъб от колело (фиг. 3а) напрежението на сензора
нараства над VoutO, докато при залепване на северния полюс и отвор в
диск от магнитен материал (фиг. 3б)
напрежението намалява.

Сензори за механични
премествания
Като такива могат да се използват пропорционалните сензори, както и специално разработени за определен тип или типове премествания.
По принцип механичното преместване се измерва чрез изходното напрежение на сензора, което от своя
страна е пропорционално на магнитната индукция В на пресичащото го
поле. Стойността на В зависи от
вида на създаващия полето постоянен магнит и неговото разстояние
до сензора. Последното е между близ-
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a

Фиг. 3.

б

кия до сензора
полюс на магнита и елемента
на Хол в сензора (фиг. 4) и се
нарича ефективна въздуш- Фиг. 4.
на
междина
(Total Effective Air Gap) TEAG.
С пропорционални сензори могат
да се измерват линейни премествания по два начина. Първият е перпендикулярно движение на постоянния
магнит спрямо сензора (head-on mode
of operation), при което В намалява по
нелинеен закон с увеличаване на TEAG.
Графиката B(TEAG) на постоянните
магнити обикновено се дава в каталозите им и от нея за минималната
В, която може да бъде измерена, се
определя максималната TEAG и чрез
нея при известна стойност на l (давана в документацията на сензора)
може да се изчисли d. Недостатък на
този начин е, че трябва да се осигури магнитът да не докосва сензора,
защото може да го повреди. Вторият начин е движение на магнита успоредно на сензора (Slide-on mode of
operation), като се измерва разстоянието D между средите им при запазване на неизменна TEAG (фиг. 6б),
като този начин е безопасен за сензора и затова е по-често използваният, но в каталозите на магнити не
се дават зависимостите на В от D.
Сред специализираните сензорите
са тези за задействане с пластинка
от магнитен материал (Hall Effect
Vane Sensor). Те представляват модули с монтирани магнит и ИС. Преминаването на пластинката (например въртящ се диск за измерване на
обороти) прекъсва магнитното поле
върху ИС, докато при липсата й то
съществува, което определя двете
стойности на изходното напрежение.
Съществуват и специализирани
сензори за измерване на ъгъл на завъртане, чието постоянно изходно напрежение Vout е практически негова
линейна функция. Пример е серията
RPN на Honeywell, която може да е
измерва в границите ±45°, при което
Vout се променя между 0,25 и 4,75 V,
т.е. с 50 mV на градус. Точността на
измерване е ±0,5°, а външното оформление е като модул с отвори за зак-
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a

б

Фиг. 5.

a

в

репване. За измерване на ъгли от 360° с разрешаваща способност 0,05° и грешка 0,5° е предназначена ИС 2SA-10 на
Sentron (Melexis). Тя съдържа 4 елемента на Хол, разположени на 90° един от друг по окръжност с диаметър 0,2 mm.
Върху тях има кръгъл диск от магнитно мек материал със
същия диаметър, който превръща успоредното на ИС магнитно поле в перпендикулярно за сензорите. Едната двойка елементи създава напрежение, което след усилване се
получава на един от изводите на ИС и е пропорционално
на синус от ъгъла на завъртане q на магнитното поле
спрямо надлъжната ос (успоредна на изводите) на ИС. На
другия извод е напрежението от втората двойка, пропорционално на косинус от ъгъла. Напреженията се подават
на външен микроконтролер, който ги обработва и осигурява напрежение или цифров сигнал, представляващи линейна функция на q. Нормалната работа се осигурява при
магнитна индукция между 20 и 40 mT, но сензорът издържа
до 1T без опасност от повреда. Основният начин за измерване на q на въртяща се ос е чрез прикрепване към нея
на постоянен магнит с радиално разположени полюси (фиг.
5а). Пример за монтирането на самата ИС в сензор е даден
на фиг. 5б. За увеличаване на разрешаващата способност

Фиг. 6.

б

в

може да се използва втори магнит с n-двойки полюси, при
което нейната стойност е 0,05/n°. Със сензорите могат
да се измерват и линейни премествания успоредно на ИС
(фиг. 5в), като растоянието между оста на магнита и сензора е право пропорционално на отношението на двете
изходни напрежения.
Същият принцип на действие има ИС MLX90324 на
Melexis, но благодарение на вградените й памети, микроконтролер и цифров сигнален процесор изходите могат
да се програмират за получаване на напрежения, на PWM
импулси и на данни в съответствие с протокола SENT,
всички пропорционални на q. Освен това тя работи нормално при В между 20 и 70 mT.
Разгледаните дотук сензори за механични премествания имат две несъвършенства – при неголямо нежелано
раздалечаване на сензора и измервания обект (например
поради вибрации) стойността на В може да намалее под
допустимата си минимална стойност и сензорът да
престане да работи, а при наличие на достатъчно голямо външно магнитно поле (Pre-induction) да бъде надхвърлена максималната В със същия ефект. Това се избягва при
диференциалните сензори, които съдържат два еднакви
елемента на Хол на разстойние 2-3 mm един от друг и
свързани на входа на диференциален усилвател. При нужда от споменатото залепване върху сензора на постоянен магнит той трябва да обхваща и двата елемента.
Пример е TLE4923, който работи нормално при външно
магнитно поле с В до 500 mT и може да регистрира разлики между В върху двата елемента до 40 mT.

Eднополярни ключове
Много голямо приложение имат специализираните
сензори с хистерезис, които обикновено се наричат Hall
Effect Switch IC. Изходното им напрежение има само две
стойности, което се постига чрез използване на тригер
на Шмит (фиг. 6а). Изходният транзистор е с отворен
колектор и позволява свързване между изхода OUTPUT и
захранващото напрежение VCC на светодиоди, лампи,
релета и тиристори. Благодарение на широките граници на VCC при поставяне на резистор могат да се задейства практически всяка фамилия цифрови интегрални
схеми. Съществуват сензори с NMOS транзистор с
отворен дрейн и такива с класическо CMOS изходно
стъпало. Последните не изискват външен резистор, но
имат значително по-малък изходен ток (например даденият в ред 6 на табл. 2).
Първият вид са еднополярните ключове (Unipolar Hall
Effect Switch), предназначени за задействане от един от
полюсите на постоянен магнит (обикновено южния), движещ се успоредно или перпендикулярно на тях. В съответствие с тяхната магнито-електрическа характеристика
(фиг. 6б) при малки стойности на В (магнитът е далече)
изходното напрежение е равно на захранващото, при достигане на работната точка (Operating Point) BОР (магнитът е над сензора) то намалява със скок (реално за няколко десети от µs) и по същия начин се възстановява,
когато при отдалечаване на магнита стойността на В

36

ноември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2009

37

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 2. Еднополярни ключове
Êë þ ÷

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

VCC,
IC C ,
V
mA
3,8-30 10max

SS143A

H o n e y w e ll S & C

T L I4 9 0 6

I n f in e o n

2,7-18

4

MLX90217
O H 090U
WSH413NL
HAL 740

M e le x is
TT Electronics

3,5-24
4,5-24
2 ,8 -4 0
3,8-24

1 -6
6
5
5 ,5

W in s o n

Micronas

U oL,
V
0,15

B Î Ð (B R P ), m T

18 (7,5-14,5)
6,2-13,9 (4,712,3)
0 ,6 m a x 5 0 -4 0 0 (B O P -3 5 )
0 ,1
9 (6 ,5 )
0 ,7 5
4-10 (1-8)
0,13
8,5-16 (5-12,5)
0 ,3

ÂÍ,
Io L,
o
mT
m A T A (T J ), C
3,5-11,5 20max -40¸+125

Ðà ç ì å ð è ,
mm
4 ,5 x 2 ,4 9 x 1 ,5

1 ,5

20m ax

-40¸+125

3 x 1 ,6 x 1 ,1

35
2 ,5
1 -8
2 -6

25m ax
21
350
10max

-40¸+150
4 ,3 x 3 ,2 x 1 ,6
-40¸+150 4,55x4,57x1,52
-20¸+100 5,22x3,65x1,63
(-40¸+170) 4,5x2,5x1,2

BH,
mT
28
1 ,5 -7
6
7

Io L,
T A (T J ),
Ðà ç ì å ð è ,
oC
mA
mm
20max -40¸+125
3 x 1 ,6 x 1 ,1
10max -40¸+85
2 x 1 ,5 x 0 ,3 8
2 0 m a x -4 0 ¸ + 8 5
4 ,5 x 4 x 2
0 ,5 m a x -4 0 ¸ + 8 5
1 ,6 x 1 ,2 x 0 ,6
350max -20¸+90 5.22x3,65x1,63

Таблица 3. Двуполярни ключове
Ñ åíçîð

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

T L I4 9 4 6 K
MLX92213
DN6851
BU 52040
W SH 42FB

I n f in e o n
M e le x is
Panasonic
Rohm
W in s o n

VCC,
U oL,
B O P (B R P ),
IC C ,
V
V
mT
mA
2,7-18
4
0 ,3
14 (-14)
1 ,6 -3 ,6 0 ,0 4 8
0 ,2
0 ,5 -4 -(4 -0 5 )
3,6-16 6max 0,4max 30max (-30min)
1 ,6 5 -3 ,3
3
0 ,2 m a x
1 -5 -(5 -1 )
2,8-14
27
0 ,6
3 ,5 (-3 ,5 )

намалее до точката на отпускане
(Release Point) BRP. Съществен параметър е широчината на хистерезиса
ВН . Характерни приложения са като
безконтактни ключове, в безколекторни постояннотокови електродвигатели (BLDC), за регистриране на линейни и кръгови премествания, за определяне на положението на зъбни
колела и гърбични валове. Пример за
последните два случая е даденият на
фиг. 3а, като при липса на зъб срещу
сензора потокът се разсейва и В е
много малка. Основните параметри
на еднополярни ключове са дадени в
табл. 2. Специфична особеност на
дадения в ред 8 е наличието на втори
изход с характеристика на фиг. 6в.
Съществуват и ИС с два ключа с еднакви параметри, но единият се задейства от южен, а другият – от северен полюс. Пример е даденият в последния ред на табл. 2, чийто елементи на Хол са на разстояние 2,35 mm
един от друг.
Разновидност са сензорите за измерване на оборотите на зъбни колела (Hall Effect Geartooth Sensor), в чийто корпус освен ИС е поставен и постоянен магнит, а действието им е
в съответствие с фиг. 3а. Специфичен параметър са границите, в които
могат да се измерват обороти - обикновено от 10-20 до няколко хиляди.
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Двуполярни ключове
Те също имат структурата на фиг.
6а, но поради различния усилвател
двете стойности на изходното им
напрежение се получават при наличие
пред сензора на единия или другия
полюс на постоянен магнит. По-голямо е приложението на ключове с характеристика в съответствие с фиг.
7а, докато тези според фиг. 7б се използват по-рядко. Взаимното разположение на сензора, съответстващ на
фиг. 7а и постоянния магнит е показано на фиг. 7в, като лявото положение съответства на малко изходно напрежение, а дясното – на голямо напрежение. Тъй като при намаляване на
В до 0 изходното напрежение не се
променя, често се използва наименованието Bipolar Hall Sensor Latch. Основните параметри на двуполярни
ключове са дадени в табл. 3, като
тези на редове 1-4 са с характеристиката на фиг. 7а, а на ред 5 е с два
изхода с характеристики на фиг. 7а и
7б. Ключът TLI4946K е бърз – максимална работна честота 15 kHz, докато MLX92213 е микромощен и има
разрешаващ вход, чрез който се изключва. В ключа DN6851 е вграден резистор, който улеснява свързването
на изхода към цифрови ИС.
Съществуват и програмируеми
двуполярни ключове с типичен при-

б
a
Фиг. 7.

в

мер HAL 1000 (Micronas), който позволява задаване на вида на магнитоелектрическата характеристика и
съответно работа като еднополярен
ключ (фиг. 6а и 6б) и двуполярен (фиг.
7а и 7б). Освен това се програмират
стойностите на BOP и BOR в 8 обхвата, като най-малкият е от -30 до +30
mT, а най-големият – от -150 до +150
mT и във всеки от тях са осигурени
по 214 стъпки. Може да се програмира и зависимостта на ВОР и BOR от
температурата, за да се компенсират частично промените на В на използваните магнити.
Приложенията на двуполярните
ключове са подобни на еднополярните, но задействането им става чрез
постоянни магнити с редуващи се
южен и северен полюс. Това създава
допълнителни удобства, например за
определяне на посоката на въртене
и в запалителните системи на автомобилите. Подходящи са и за установяване на положението на ротора
на безколекторни постояннотокови
електродвигатели с индустриални и
битови приложения.

Универсални ключове
(Omnipolar Hall Switch)
Този трети тип ключове дължи
своето наименование на еднаквото си
задействане от северния и южния
полюс на постоянен магнит. Тези прибори могат да се използват за същите цели, както еднополярните ключове, но имат предимства в безконтактни ключове за регистриране на отваряне и затваряне на врати, прозор-
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ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 4. Универсални ключове
VCC,
V
2 ,4 -5 ,5
1 ,5 -3 ,6

IC C ,
mA
1 ,1
3

V oL,
V
0,13
0 ,2 7

Ñ åíçîð

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

TLE4917
MLX90248

I n f in e o n
M e le x is

BU52014HFV

Rohm

1 ,6 5 -3 ,3 0 ,0 0 5 0 ,2 m a x

WSH131

W in s o n

2 ,4 -2 6

3

B O P (B R P ),
mT
3 ,5 -7 (7 -3 ,5 )
0 ,8 -1 ,1 (1 ,1 -0 ,8 )

BH,
mT
0 ,2 -2
0 ,3

Io L,
mA
2m ax
10max

TA,
oC
-4 0 ¸ + 8 5
-4 0 ¸ + 8 5

3 (2 ,1 ) -3 (-2 ,1 )

0 ,9

0 ,5 m a x

-4 0 ¸ + 8 5

2-10 -(10-2)

1

20m ax

-40¸+125

0 ,2

Ðà ç ì å ð è ,
mm
2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,1
2 ,9 x 1 ,6 x 1 ,1
Êîðïóñ
HVSOF5
4x3,15x1,52

б
a
г

Таблица 5. Токови сензори
Ñ åíçîð
MLX91205HB
C S A -1 V
ACS760ELF-20B
WCS1700

Ï ðîèçâ îä è ò åë
M e le x is
Sentron
Allegro
W in s o n

VCC,
V
4 ,5 -5 ,5
4 ,5 -5 ,5
10,8-13,2
3-12

IC C ,
mA
10
11
10
3 ,5

S , V /T
(S , m V /A )
280
280
(6 5 )
(3 2 )

a

BW,
kHz
100
100
50
23

B m ax, m T
(Im a x , A )
± 7 ,5
±10
(5 5 )
(±120)

Io ,
mA
1
1
1
0 ,4

TA , o C
-40¸+125
-40¸+125
-4 0 ¸ + 8 5
-20¸+125

Ðà ç ì å ð è ,
mm
4 ,9 8 x 3 ,9 9 x 1 ,5 5
5x4,01x1,5
8 ,6 6 x 3 ,9 1 x 1 ,7 5
11x11x12,5

в
Фиг. 9.

д

б

Фиг. 10.
Фиг. 8.

ци, капаци на прибори и др. под. Причината е улесненият монтаж, тъй като
не е необходимо да се определя полярността на задействащия ги магнит.
Независимо от това той трябва да е
откъм маркираната страна на корпуса. Типичната магнито-електрическа
характеристика на фиг. 8а показва, че
при магнитна индукция над ВОР (тази
на южния полюс е приета за положителна и означена с BOPS, а BOPN на северния е отрицателна) изходното напрежение се сменя от голямата на
малката си стойност, а при намаляване под по-малката BOR смяната е в
обратна посока. В табл. 4 са дадени
основните параметри на универсални ключове. Този в ред 1 има извод за
програмиране, чрез свързване на който към захранващото напрежение или
маса се установява една от характеристиките на фиг. 8. Ключът в ред 2
може да се привежда в sleep режим с
консумация 3,5 µA. Специфична особеност на ключа в ред 4 е наличието на
два изхода, като напрежението на
единия реагира на южен, а това на
другия – на северен полюс.

Токови сензори
Двете им основни предимства
спрямо класическият начин на измерване на ток чрез поставяне във веригата му на нискоомен резистор са, че
тя не се прекъсва и че се разсейва
значително по-малка мощност. Действието на токовите сензори се основава на създаването около прав
проводник с протичащ ток I в А на
магнитно поле с индукция B= 0,2I/d,
mT, където d в mm e разстоянието
между центъра на проводника и ак-
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тивната площ на елемента на Хол в
сензора. При известна чувствителност S на последния неговото изходно напрежение е Uout = SB. В част от
токовите сензори като параметър се
дава именно S с наименование магнитна чувствителност и при тях токът
в А е I = 5Uout[mV]xd[mm]/S[V/T], т.е.
неговата стойност може да се определи при известно d. Изходите на
сензорите от този вид могат да са
несиметричен и диференциален. В
първия случай изходното напрежение
при В=0 е половината от захранващото, нараства при поле в едната посока („положително“) и намалява, когато
то е в в обратна посока („отрицателно“). Във втория случай при В=0 изходното напрежение е 0, става положително при В>0 и отрицателно, когато B<0. И в двата случая това означава възможност за определяне на посоката на протичащия постоянен
ток. И двата вида имат определена
максимална магнитна индукция (Bmax),
която може да бъде измерена. Друга
съществена особеност е възможността за измерване на променливи магнитни полета и токове до горната
гранична честота BW със стойности
до 100 kHz.
При измерване на токове през
кръгъл проводник (фиг. 9а) маркираната повърхност на сензора обикновено се допира до него. По подобен начин се постъпва при измерване на
тока през пътечка на печатна платка (фиг. 9б) и този на метална шина
(фиг. 9в). За концентриране на магнитното поле се използват различни похвати. На фиг. 9г е показан магнитен пръстен, в чиито процеп се

поставя сензорът. Друг начин за концентриране на полето от тоководеща шина чрез малък ферит е даден
на фиг. 9д. За увеличаване n-пъти на
чувствителността може върху
пръстена да се направят n-навивки
от проводника или под сензора да
минат n-пътечки на печатната платка. Това се използва главно за измерване на токове под 10 А, като долната граница зависи от n.
В редове 1 и 2 на табл. 5 са дадени основните параметри на токови
сензори, с които може да се измерва
ток по описаните начини. Тяхно предимство е и възможността за измерване на всякакви магнитни полета,
например създавани от постоянни
магнити. С Io е означен максималният изходен ток на сензора.
Друга разновидност са сензорите,
през които протича измерваният
ток, т.е. те се монтират в процеса
на разработка на устройствата и не
могат да се отстраняват. Поради
това разстоянието d е фиксирано и
чувствителността има измерение
mV/A, представляващо промяната на
изходното напрежение при изменение
на тока с 1 А. Освен това вместо
Bmax като параметър се дава максималният измерван ток Imax. На фиг.
10 е дадена част от ИС, през която
протича токът, заедно със сензора
на Хол. Характерен пример е сензорът от ред 3 на табл. 5.
Значително повече са модулите за
измерване на ток, които обикновено
имат отвор за преминаване на проводника. Те позволяват измерване на
значително по-големи токове от ИС,
а някои са и с твърде малки размери.
Пример за последните е даден в ред
4 на табл. 5.
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ÕËÂ ÔÓ‰ÍÂÔˇÏÂ ‚ÒˇÍ‡ ‚‡¯‡ ÒÚ˙ÔÍ‡:
ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌËˇÚ ÛÂ·Ò‡ÈÚ Ì‡ Farnell ÔÓÁÓÂˆ Í˙Ï ÏÓ‰ÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Факти за уебсайта на Farnell: 480 000 продукта; 1200 водещи доставчици; 700 продукта,
добавяни всяка седмица; доставка на следващия ден; 5 евро на доставка; 352 000 таблици
с данни; 150 000 алтернативни продукти; 40 интерактивни продуктови листи
Farnell, водещ доставчик на електронни компоненти, непрекъснато обогатява и подобрява своя уебсайт
www.farnell.com, който се превръща в
инструмент за инженер-проектантите на електронни устройства и ценен
източник на информация за най-новите технологии.

2. Прегледайте резултатите от
търсенето и изберете необходимата
ви категория. Вие можете да подобрите резултатите от търсенето, като
използвате наличните филтри, например „RoHS compliant items only/само
продукти, съвместими с RoHS“ или
„new items only/само нови продукти“.

480 000 на едно щракване
разстояние

Лента с инструменти на Farnell

Farnell предлага над 480 000 продукта от 1200 водещи доставчици и
този брой расте непрекъснато, тъй
като всяка седмица към онлайн каталога се добавят 700 нови продукта.

Лесно търсене на продукти
Търсенето на необходимите продукти е много лесно благодарение на удобната за ползване функция за търсене и
филтрирането на резултатите. Продуктите могат да се търсят по категория, наименование или технически характеристики.

Таблици с данни и
алтернативни продукти

3. Можете лесно да сравните характеристиките на продуктите; проверете наличността им в реално време,
цените и съвместимостта с директивата RoHS.

Сравняването на продуктите и изборът на алтернативни продукти
става лесно благодарение на нагледното сравняване и предлагането на над
352 00 таблици с данни и 150 000
алтернативни продукти.

Използване на готов списък
от продукти
Клиентите могат да копират и
поставят списъка си с части в кошницата директно от Excell файл.

4. Повече информация за продукта
можете да намерите в придружаващата таблица с данни.

Актуални цени и стокова
наличност
Тъй като уебсайтът на Farnell се обновява непрекъснато, клиентите могат да проверяват актуалните цени и
стоковата наличност в реално време.
1. За да откриете необходимите ви
продукти, въведете името на продукта или на доставчика и щракнете
Search.
5. В допълнение към офертата се
показват принадлежности и алтернативни продукти, предлагани на сайта.
След като изберете необходимите
ви продукти, можете да направите
поръчка и да отпечатате или запомните съдържанието на вашата кошница.
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Освен стандартните функции за
търсене и копиране на списъка с части
от Excell файл, сайтът на Farnell предлага и лента с инструменти, която,
след като бъде свалена, може да се използва за търсене на продукти в онлайн
каталога на Farnell директно с интернет търсачката на клиента, без да е
необходимо да се влиза в уебсайта на
дистрибутора.

Повече от 40 интерактивни
продуктови листи
Усъвършенстваният подход на Farnell
към предлагането на продукти е резултат от тясно сътрудничество с над
1200 производителя. Благодарение на
това клиентите могат да избират
продукти на предпочитани от тях доставчици. За нагледно представяне на
цялата гама продукти от няколко доставчици, Farnell създаде над 40 интерактивни продуктови листи, в които клиентите могат да видят определени категории продукти и доставчиците, които предлагат продукти от тези категории. Продуктовите листи са
свързани с онлайн каталога на Farnell и
ако клиентите щракнат върху избрания
продукт от избрания доставчик, те
могат да видят цената, стоковата
наличност в момента и характеристиките на този продукт. За достъп до
линейните платки просто щракнете в
полето „Interactive linecards“ на главната страница на Farnell.

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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»Á„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
LonWorks ÏÂÊË
Основни стъпки при проектиране на отворени системи за
управление, базирани на LonWorks

”

важаеми читатели, в минали броеве на списание Инженеринг ревю
многократно сме разглеждали различни аспекти от огромната тема
за Lon Works мрежите. В настоящия
материал я продължаваме с базови
изисквания при проектирането им.
Основни технически компоненти,
върху които е необходимо да се
съсредоточи вниманието при проектиране на една отворена система за
управление, са - интелигентно мрежово окабеляване, стандартизиране
на мрежовото управление, инструменти, обмен на съобщения и конфигуриране на устройствата, поддържане на IP и ограничена употреба
на портове. В статията всеки един
от описаните компоненти, заложени и в концепцията на LonWorks, са
описани по-подробно.

Интелигентно мрежово
окабеляване
Представлява база за всяка отворена система. Започвайки с окабеляването, проектантът или крайният
потребител получава възможност
не само бързо и лесно да инсталират
цялата система, но и да правят промени и разширения в бъдеще. Найважното е да се елиминират физическите бариери вътре в системата. За това е добре инженерите да
се насърчават в изграждането на
взаимосвързано управление. Ако се
изгради стандартизирана мрежова
среда за пренос, портовете и островите за автоматизация биха били
безполезни.
За да се постигне интелигентно
решение, следва да се оцени и планира окабеляването за всички системни функции. Това изисква разработчиците да работят с убеждението,
че системата ще бъде по-добра от
сумата на съставните й части, което е постижимо, само ако мисълта
за взаимосвързано управление е водеща от първоначалния стадий на
проектиране.
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Стандартизирано
мрежово управление
Осигурява необходимото обслужване на мрежата и общодостъпни
интерфейси за инфраструктурата.
Обслужването би позволило много
продукти от голям брой производители да работят съвместно в мрежата. Важно е изискването то да
дава възможност за употребата на
разнообразни инструменти за споделяне на мрежовата информация.
В днешния свободен пазар голяма
част от производителите не желаят да създават цялостна система за
управление. Би могло да се приеме,
че е създаден функциониращ пазарен
стандарт, едва когато хиляди компании предлагат продукти в съответствие с публикувани отворени
интерфейси. Такъв е случаят с мрежовата операционна система LNS.

Стандартни мрежови
инструменти
Включват инструменти за мрежова интеграция, като развойни средства на приложения за човеко-машинни интерфейси (HMI - Human-Machine
Interface), регистратори на данни
(data loggers), както и други инструменти на системно ниво. Изборът
на такива инструменти не е сложен,
ако се спазва следното правило – те
трябва да се подбират измежду базираните на мрежовата операционна система, на която вече потребителят се е спрял. Ползите от стандартните мрежови инструменти са
използването им, както за цялостната системна инсталация, така и за
коя да е част от нея. Препоръчително е те да се подбират от гледна
точка на функционалност и използваемост.
Като най-популярен инструмент
за отворени мрежи LonWorks се е
наложил LonMaker for Windows
Integration Tool.

Стандартизиран обмен на
съобщения
Критично важен е заради факта,

че устройствата, инсталирани на
общата инфраструктура, ще могат
да си споделят информация без проблеми. Това означава, че устройствата трябва да използват информационно базирано управление, изградено
на стандартни функционални профили и типове мрежови променливи. За
да се гарантират тези условия, асоциацията LonWorks е създала специален знак – LonMark. Продуктите, носещи този знак, обезпечават изпълнението на двете условия по-горе
без значение кой е физическият им
производител.

Стандартно
конфигуриране на
устройствата
В съответствие с приетата дефиниция, едно отворено устройство
следва да има не само стандартна
комуникация, но и стандартен интерфейс за конфигуриране. Отново,
продуктите със знака LonMark биха
осигурили на потребителя изискванията по отношение на физическия
слой, като общи функционални профили, типове данни, възможности за
конфигуриране и методи на инсталиране.
Разбира се, за сравнително елементарни устройства би могло да
бъде достатъчно производителят
само да документира (във вид на
писмени инструкции) конфигуриращия интерфейс за продукта им. Но
очевидно, ще е по-добре сравнително сложни устройства, съдържащи
немалък обем информация, да притежават необходимото програмно осигуряване (plug-in), което да може да
работи „вътре“ в инструментите
за мрежово интегриране. За тази цел
програмното осигуряване също трябва да е базирано на избраната мрежова операционна система.

Поддържане на IP
Всеизвестно е, че Интернет протоколът е стандартът, на базата
на който е изградена Интернет
мрежата. Както бе подчертано, една

ноември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2009

43

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
отворена система трябва да преобразува информационните в IP пакети.
Само тогава цената на информационния обмен ще бъде минимална и
възможностите за използване на
съществуващата инфраструктура
практически неограничени.
IP поддръжката на една LonWorks
мрежа би могла да бъде осигурена или
чрез LNS сървър или чрез i.LON 1000
IP сървър, които са свързани едновременно към LonWorks и IP мрежата.

Портовете са важен
елемент от системите
Те са съставна част на мрежата,
която е необходимо да бъде наблюдавана внимателно. Във всяка точка
на системата, в която съобщенията
между устройствата се пренасят
от един комуникационен протокол в
друг, мрежовата ефективност рязко намалява. Преобразуването на
съобщенията се извършва от портове (gateways) и те би трябвало да се
използват само когато се прави
връзка с лицензни системи или където липсват LonWorks мрежи.
Портовете се превърнаха във важен елемент от търговските системи за управление през последните 10 години. Те обаче са тясно
място в потока от системна информация и са с ограничена производителност. Изпълнението на функци-

44

ите им изисква увеличена процесорна мощност, което води и до повисоки разходи. Освен това, портовете са трудни за поддържане. Всяка промяна в системните параметри трябва да бъде насочена съответно и към портовете. Тъй като
те се намират на прехода от един
протокол към друг, почти винаги
биват засегнати при промяна в схемата за мрежово управление. А всяка нова схема изисква използването
на различни мрежови инструменти,
които са необходими за двете страни на порта. Също така, е много
трудно или невъзможно да се доставят общи мрежови инструменти за
цялата система. И накрая, портовете и техните мрежовите инструменти не са със свободен достъп.
Поради тази причина, използването
им е свързано с необходимостта от
лицензии и ограничен брой доставчици.

Създаване на LonWorks
система
Задачите, които трябва да изпълни системният интегратор при
създаване на една отворена система за управление, биха могли да се
обобщят в четири основни групи –
системен дизайн, мрежово конфигуриране, приложно конфигуриране и
инсталиране.

Системен дизайн
Съдържа две основни стъпки.
Първата включва избор на подходящи LonWorks устройства, които
притежават необходимия брой входно/изходни точки, както и такива,
които могат да се свържат към
широко разпространени модули с В/
И точки. От тях се изисква да имат
и подходящи приложни програми за
изпълнение на необходимите контролни функции, например, ПИД регулатори и др.
Втората стъпка обхваща избора
на подходящите типове и брой на
комуникационните канали и на необходимите рутери (маршрутизатори) за връзка към тях. На практика
изпълнението на тази стъпка включва избор на гръбнака на мрежата.
Като правило, големите системи
обикновено използват IP, докато
тези от среден мащаб - IP или TP/
XF-1250. Малките системи често
използват TP/FT-10 среда за пренос.
Повече информация за характеристиките на цитираните преносни
среди можете да намерите в статията от брой 3/2008 г. на сп. Инженеринг ревю.

Мрежово конфигуриране
Включва следните стъпки:
l определяне, в смисъл назначаване,

на ID за областта (domain) и логичес-
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ките адреси на всички устройства и
групи от устройства;
l присъединяване на мрежови променливи за създаване на логически
връзки между устройствата;
l конфигуриране на разнообразни параметри в LonWorks протокола на
всяко от устройствата за желаните характеристики и начин на работа. Сред тях са - скорост на информационния обмен на канала за комуникация, потвърждения на съобщенията, установяване на автентичност
и приоритетно обслужване.
Мрежовото конфигуриране би
могло да бъде твърде сложен процес.
Сложност, обаче, би могла да бъде
чувствително намалена чрез инструментите за мрежово интегриране, които са част от LonWorks системата. Съществуват възможности функционалният мрежов дизайн
да бъде значително опростен чрез
софтуера.
Практически мрежовото конфигуриране може да се извърши по един
от възможните два метода. При
първия, наричан още ad-hoc метод,
т.е. специален, устройствата са
физически свързани към мрежата и
захранени, след което конфигурационните данни се изтеглят по мрежата, както това е дефинирано. При
втория, информацията се съхранява
в базата данни на инструмента за
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мрежова интеграция и се зарежда в
устройствата по време на тяхната
инсталация. И при двата метода,
инструментът за мрежова интеграция автоматично поддържа база данни, която точно съответства на
конфигурацията на всеки възел от
системата.

Приложно
конфигуриране
Дефинира се като процес, чрез
който приложната програма на всяко устройство се настройва според
желаната функционалност. Реализира се посредством избор на подходящи конфигурационни свойства. Производителят на всяко устройство
дефинира как да се извърши. В повечето случаи се осигурява възможност конфигурацията да бъде заредена от мрежата. Има и производители, които изискват конфигурацията да се извърши чрез използването
на специален инструмент, например
с ръчно преносим програматор директно върху устройството. Мрежовата операционна система LNS осигурява необходимата платформа производителите да създават лесни за
използване графични интерфейси
чрез plug-ins – програмни модули за
вграждане. Те автоматично се
съвместяват с всички други мрежови инструменти на LNS.

Инсталиране на
системите
Конфигурирането се последва
от инсталиране на физическата
среда за комуникация на каналите.
При следващата стъпка LonWorks
устройствата се свързват, включително рутерите към каналите
за комуникация. Впоследствие към
устройствата се присъединяват
входно/изходните модули, ако има
такива.
Инсталирането продължава със
зареждане на мрежовите и приложните конфигурационни данни за
всяко от устройствата, посредством инструмент за мрежова интеграция. Процесът масово се нарича у нас наладка на устройствата. Ако приложните програми не
са заредени предварително в устройствата, мрежовият инструмент зарежда програма в енергонезависимата им памет. Обикновено устройствата се налаждат и
тестват по едно и също време или
се налаждат в режим без връзка
(off-line mode), след което се тестват в режим on-line.
Изграждането на LonWorks мрежи
е процес, който може да отнеме
само няколко дни, но от него зависи
безпроблемната експлоатация на
управляващата система за години
напред.
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’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
Видове хидравлични разпределители, конструкция и видове
плунжерни разпределители

–

‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ (directional
control valves) Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
ÔÛÒÍ‡ÌÂ, ÒÔË‡ÌÂ Ë ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÙÎÛË‰ ‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË
(ıË‰ÓˆËÎËÌ‰Ë Ë ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË).
Õ‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ
ËÏ‡Ú ÔÎÛÌÊÂÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË (spool valves). ¬ ÌˇÍÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‚˙Úˇ˘Ë (rotary valves) Ë ÒÂ‰ÎÓ‚Ë
(poppet valves) ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË.

Функции, терминология и
означения
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ë ÒÔÂˆËÙËˆË‡Ú Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË. Õ‡ÔËÏÂ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡
‚˙Ì¯ÌËÚÂ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë (Í‡Ì‡ÎË,
ÎËÌËË ËÎË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌË Ô˙ÚË˘‡),
Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ, ÚÂ
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ 2-Ô˙ÚÌË, 3Ô˙ÚÌË, 4-Ô˙ÚÌË Ë Ú. Ì.
—ÔÓÂ‰ ·Óˇ Ì‡ ÔÓÁËˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ Á‡ÂÏ‡ Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ,
ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú 2-ÔÓÁËˆËÓÌÌË, 3-ÔÓÁËˆËÓÌÌË Ë ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË. —˙Í‡ÚÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú Ò ‰‚Â ˆËÙË, Í‡ÚÓ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÍ‡Á‚‡ ·Óˇ Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, ‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ - ·Óˇ
Ì‡ ÔÓÁËˆËËÚÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ 4/2 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ
Á‡ 4-Ô˙ÚÂÌ, 2-ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, Ú. Â. Ò‚˙Á‡Ì Â Ò ˜ÂÚËË
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë ËÏ‡ ‰‚Â ÔÓÁËˆËË.
Õ‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Â
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Фиг. 1.

2/2 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ Â Ò ‰‚‡
ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë Á‡ÂÏ‡ ‰‚Â ÔÓÁËˆËË (Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ë ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ).
√‡ÙË˜ÌËÚÂ ÒËÏ‚ÓÎË Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Ò‡ ËÌÚÛËÚË‚ÌË, Ó˜Â‚Ë‰ÌË Ë ÒÂ ÛÒ‚Óˇ‚‡Ú ÎÂÒÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ
ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÚˇıÌ‡Ú‡
ÙÛÌÍˆËˇ Ë ÌÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Â‡ÎÌ‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. —ËÏ‚ÓÎËÚÂ Ò‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË Ë ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË
‰ÓÍÛÏÂÌÚË. “Â ÒÂ Ò˙ÒÚÓˇÚ ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ·ÓÈ ‰ÓÔÂÌË Í‚‡‰‡ÚË,
‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Â‰Ì‡ ÓÚ
‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË ÓÚ
ÚÂÁË Í‚‡‰‡ÚË ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡Ú „‡ÙË˜ÌÓ ÔÓÒÓÍËÚÂ ËÎË ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ. –‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ò ·ÛÍ‚ËÚÂ ìaî, ìbî , ìcî Ë Ú.
Ì., ‡ Ò ì0î ÒÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ (ÌÂÛÚ‡ÎÌ‡) ÔÓÁËˆËˇ ÔË ÚËË ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË.

Неутрална или основна
позиция
Â ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡Ú ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÌÂ‡ÍÚË‚ÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. Õ‡È˜ÂÒÚÓ ÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ˜ÂÁ ÔÛÊËÌË. œË 3-ÔÓÁËˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰Â-

ÎËÚÂÎË ÚÓ‚‡ Â ÔÓÁËˆËˇ ì0î, ‡ ÔË
2-ÔÓÁËˆËÓÌÌËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ìaî
ËÎË ìbî. «‡ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ‚ ‰Û„ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓÁËˆËË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˙Ì¯ÌÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓÂÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡‚‡
Ò˙˘Ó ÛÒÎÓ‚ÌÓ Ë Ò˙˘Ó ˘Â ·˙‰Â ‡Á„ÎÂ‰‡ÌÓ ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡. ”Ô‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Í˙Ï
Í‚‡‰‡Ú‡ ‚ ÌÂÛÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ.
“Ó‚‡ Ò‡: ÔÓÏÔ‡ - –, ÂÁÂ‚Ó‡ - “,
ËÎË Í˙Ï ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï - ¿ Ë ¬. Õ‡ ÙË„. 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡
ÔËÌˆËÔÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ë ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ 4/2
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ÓÚ ÔÎÛÌÊÂÂÌ ÚËÔ.
¬ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÔÓ‰‡‚‡ ÙÎÛË‰
Í˙Ï Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ A, ‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ËˇÚ ÙÎÛË‰ ÓÚ ÎËÌËˇ ¬ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡. œË ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ‚ ‰Û„‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓÒÓÍËÚÂ ÒÂ
Ó·˙˘‡Ú.

Двупътните
двупозиционни
разпределители (2/2)
ËÎ˛ÒÚË‡ÌË Ì‡ ÙË„. 2‡, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˇ‰ÍÓ, Á‡˘ÓÚÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ÒÔË‡ÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚ ‰‚Â ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË - ÌÓÏ‡ÎÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌË, ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Â Ì‡
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a

б

г

в
Фиг. 2.

ÙË„. 2‡, Ë ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÓÂÌË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚˙˘‡ÌÂÚÓ ‚ ËÁıÓ‰Ì‡
ÔÓÁËˆËˇ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÔÛÊËÌ‡. «‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıË‰ÓˆËÎËÌ‰Ë Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
Ò‡ ÌÛÊÌË 2 ·Óˇ Á‡ Â‰ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë
Ë 4 ·Óˇ Á‡ ‰‚ÓÈÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë, ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ.

Трипътните
разпределители
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Â‰ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ıË‰ÓˆËÎËÌ‰Ë Ò ‰‚ÛÔÓÁËˆËÓÌÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Ú. Â. Í‡ÚÓ 3/2 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË. œËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú Ë 3Ô˙ÚÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò ÚË ÔÓÁËˆËË - 3/3 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, ÔË ÍÓËÚÓ ‚ ÒÂ‰Ì‡ ÔÓÁËˆËˇ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡
ÓÚ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡. » ‰‚ÂÚÂ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ Ì‡ ÙË„. 2·. ◊ÂÁ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú Ë ‰‚ÓÈÌÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë
ˆËÎËÌ‰Ë Ò ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. 3/4 Ë 3/5 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ.

Четирипътните
разпределители
ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ¯ËÓÍÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò Â‚ÂÒË‡ÌÂ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıË‰ÓˆËÎËÌ‰˙‡
ËÎË ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. Õ‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‰‚ÛÔÓÁËˆËÓÌÌËˇ 4/2 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„. 1. “ÓÈ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Â‚ÂÒË‚ÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ËÁ-

50

Ô˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ·ÂÁ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÔË‡ÌÂ ‚ ÏÂÊ‰ËÌÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. ‘ÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ 4Ô˙ÚÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡Ú Ò ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÚÂÚ‡,
ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÁËˆËˇ - Ú.Â. 4/3 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ, ÍÓˇÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ‡ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ. Õ‡ ÙË„. 2‚ Ò‡
ÔÓÍ‡Á‡ÌË ÔÂÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌË
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡
ÔÓÁËˆËˇ.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò ÓÚ‚ÓÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Ë ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ,
ÙË„. 2‚, ÔÓÁ. 1. ¬ ÒÂ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ò‚˙Á‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë
Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
Ô˙ÎÌÓ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ì‡ ıË‰ÓˆËÎËÌ‰˙‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÔÓËÁ‚ÓÎÌ‡ ‚˙Ì¯Ì‡ ÒËÎ‡ (ÔÎ‡‚‡˘Ó
·ÛÚ‡ÎÓ). œÓ‰Ó·ÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, ‡ÍÓ ‡·ÓÚÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ Â Ò „ÓÎÂÏË Ô‡ÛÁË, ÌÓ ÌÂ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ - Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË
ÔË ÒÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÊÍË Ë Ó·ÂÏËÒÚË Á‡„ÓÚÓ‚ÍË.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò ÓÚ‚ÓÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ,
ÙË„. 2‚, ÔÓÁ. 2. ¬ ÌÛÎÂ‚‡ ÔÓÁËˆËˇ Ë
‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË Ì‡ ıË‰ÓˆËÎËÌ‰˙‡
Ò‡ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œË ˆËÎËÌ‰Ë Ò Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ Ô˙Ú ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ·˙Á
ıÓ‰ Ì‡ÔÂ‰, ‡ ÔË ‰‚ÛÒÚ‡ÌÂÌ Ô˙Ú
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒÔË‡. œÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ

‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ÔÂÁ ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ-ÔÂÎË‚ÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì, ÍÓÂÚÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ
Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÂÌÂ„ËÈÌË Á‡„Û·Ë.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇÚ
ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡
‰˙Î„Ë Ô‡ÛÁË.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Ë ÓÚ‚ÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ, ÙË„.
2‚, ÔÓÁ. 3. ¬ ÌÛÎÂ‚‡ ÔÓÁËˆËˇ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ Ì‡ ıË‰ÓˆËÎËÌ‰˙‡ Â ÔÎ‡‚‡˘Ó, ÌÓ Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ‚Ë‰ 1, ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Í˙Ï ıË‰ÓˆËÎËÌ‰˙‡ Â ·ÎÓÍË‡Ì, ‡ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ È Â ÔÂÁ ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ-ÔÂÎË‚ÂÌ
ÍÎ‡Ô‡Ì. Õ‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÓÒÚ‡‚‡ ÔÓ‰ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ Á‡
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Û„Ë ÍÎÓÌÓ‚Â Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Ë Á‡Ú‚ÓÂÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ,
ÙË„. 2‚, ÔÓÁ. 4. œË ÚÓÁË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ‚ ÒÂ‰ÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ÒË˜ÍË ÎËÌËË Ò‡ ·ÎÓÍË‡ÌË. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÒÂ ÙËÍÒË‡
ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ, ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ ÔÂÁ ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ-ÔÂÎË‚ÂÌ
ÍÎ‡Ô‡Ì ËÎË Á‡ı‡Ì‚‡ ‰Û„ ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌ
ˆÂÌÚ˙ Ë ‡ÁÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÙË„. 2‚, ÔÓÁ. 5. »ÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÒÂ ÙËÍÒË‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ, ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÚÓ‚‡‚‡
Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡ Ë ‡·ÓÚË Ò ÏÌÓ„Ó
ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (Ò Ï‡ÎÍË ÂÌÂ„ËÈÌË
Á‡„Û·Ë), ÌÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ı‡Ì‚‡
‰Û„ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ‡ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÌÂ Â Ò‚˙Á‡Ì ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇÚ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ˆËÍÎË Ò ‰˙Î„Ë Ô‡ÛÁË.

Петпътните
разпределители
ÙË„. 2„, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ 4-Ô˙ÚÌËÚÂ, Í‡ÚÓ Â ‰Ó·‡‚ÂÌ
‚ÚÓË Í‡Ì‡Î Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡. “Ó‚‡
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÔË Â„ÛÎË‡ÌÂ
Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ˜ÂÁ ‰ÓÒÂÎË‡ÌÂ Ì‡
ËÁıÓ‰‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ‚ ‰‚ÂÚÂ ÔÓÒÓÍË.

Плунжерни
разпределители
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÎ˛ÒÚË‡-
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Фиг. 4.
Фиг. 3.

ÌË Ì‡ ÙË„. 1, Ì‡ÏË‡Ú Ì‡È-¯ËÓÍÓ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ. “ÂıÌË ÓÒÌÓ‚ÌË
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ò‡:
l ≈ÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ;
l √ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ Ô˙ÚË˘‡;
l ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ;
l ÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÎËÚÂ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ï‡ÎÍË ÒËÎË Ì‡
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ;
l Ã‡ÎÍË ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Á‡„Û·Ë.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÔÎÛÌÊÂÌËˇ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ Ò‡: ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÚˇÎÓ Ë
ÔÎÛÌÊÂ, ÔÂÏÂÒÚ‚‡˘ ÒÂ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ ‚ ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÓÚ‚Ó Ì‡
ÚˇÎÓÚÓ. ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ ‰Ó·Â
Ì‡ ÙË„. 3, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ˘‡ ÚËÔË˜Ì‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. œÎÛÌÊÂ˙Ú Â Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓˇÒ‡ (Ô˙ÒÚÂÌË), Ò ÍÓËÚÓ
ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÎË
‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËÚÂ
Ô˙ÚË˘‡. “Â˜ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ÓÚ‚ÓË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚
Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌË Í‡Ì‡ÎË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÌÓ Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇ ÓÚ‚Ó. — ÚÓ‚‡ ÒÂ ˆÂÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ‚
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ. “ˇÎÓÚÓ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓˇÍÓÒÚÂÌ ÒÙÂÓË‰‡ÎÂÌ ˜Û„ÛÌ, Í‡ÚÓ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ò‡ ÓÚÎÂÚË.
–‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ıÎ‡·ËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û
ÔÎÛÌÊÂ‡ Ë ÓÚ‚Ó‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. œË ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ (300
- 350 bar), ÛÚÂ˜ÍËÚÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÓÍ‡Á‚‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ œƒ Ì‡ ıË‰ÓÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ÕˇÍÓË ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÓÚ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÛÚÂ˜ÍË Ò‡:
l ’Ë‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ
ıË‰ÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ Ì‡-
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Îˇ„‡ÌÂ, ìÔ˙ÎÁˇÚî ÓÚ Á‡‰‡‰ÂÌÓÚÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ;
l ’Ë‰ÓˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ò ‡ÁÎË˜ÌË
‡·ÓÚÌË ÔÎÓ˘Ë (‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË
ıË‰ÓˆËÎËÌ‰Ë) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÒÚˇÚ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÔÎÓ˘, ÍÓÂÚÓ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ Ò˙Ò Á‡Ú‚ÓÂÌ ˆÂÌÚ˙ (ÙË„.
2‚);
l œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓË ÛÚÂ˜ÍËÚÂ ÔÂÁ ÔÎÛÌÊÂËÚÂ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÔË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ Ó·ÂÏ.
√ÓÂÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÔÎÛÌÊÂÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË
Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ‰Ó 350 bar. —ÂËÈÌÓ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÍË‚‡Ú ‰Â·ËÚË ‰Ó 7000 l/min.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÓÚ Â‰ËÌ ÚËÔ,
Ì‡ÔËÏÂ 4/3 ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ
ÓÚ ÙË„. 2‚, ËÏ‡Ú Â‰Ì‡Í‚Ó ÚˇÎÓ Ë ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÔÓ ‡ÁÏÂËÚÂ Ë
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓˇÒËÚÂ Ì‡
ÔÎÛÌÊÂËÚÂ. “Ó‚‡ Â „ÓÎˇÏÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
ÒÂËÓÁÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.

Разпределители
в зависимост
от припокриването
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡
ÔÓˇÒËÚÂ Ì‡ ÔÎÛÌÊÂ‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌË Í‡Ì‡ÎË ‚ ÚˇÎÓÚÓ, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ, ÌÛÎÂ‚Ó ËÎË ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ - ÙË„. 4.
œË ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ, ‚ ÌÂÛÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÔÎÛÌÊÂ‡, Ì‡ÔÓÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Â
ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÎËÌËËÚÂ Í˙Ï ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ÂÁÂ‚Ó‡‡. “Ó‚‡ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ ÙËÍÒË‡ ÔÓÎÓÊÂ-

ÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ
Ì‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡
Ì‡ ÓÒÓ‚ÓÚÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ. ¬ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÁÓÌ‡, ÔË ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÛÌÊÂ‡, ‰Â·ËÚ˙Ú
ÔÂÁ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎˇ Â ÌÛÎÂ‚ Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÌÂ ÒÂ
‰‚ËÊË, ‚˙ÔÂÍË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ó ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. –‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Á‡ Ó·˘Ó ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡
ÓÚ ÚÓÁË ÚËÔ.
œË ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ, ‚ ÌÂÛÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÔÓÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë ‰‚ÂÚÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. œÂÁ ıÎ‡·ËÌËÚÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓÚË˜‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Í˙Ï ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‡ ‚ ‰‚ÂÚÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡
ıË‰Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡
Â‰Ì‡Í‚Ó Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÛÚÂ˜ÍËÚÂ ÒÂ „Û·Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. ’Ë‰ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò
ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ ËÏ‡Ú ÔÓÏ‡ÎÍ‡ Ú‚˙‰ÓÒÚ Ë ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ, ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ
ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÒÚË,
Ú. Â. ÌÂ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡
‚ ÔÓ‰ÂÏÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÔË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Ò ÌÛÎÂ‚Ó ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. “ÂÁË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡
Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÒÎÂ‰ˇ˘Ë
ÒËÒÚÂÏË, ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Ë ÒÂ‚ÓÍÎ‡Ô‡ÌË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ËÏ Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ
ˆÂÌ‡.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

"—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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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ·ÓÈÎÂË
·ÓÈÎÂË ÓÚ
ÓÚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ
¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 21 ‚ÂÍ ÔÓ˜ÚË ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡Ú‡ ·ÂÁ ÂÌÂ„ËÈÌË
ËÎË ‚Ó‰ÌË ÔÓ·ÎÂÏË. “Ó‚‡ Ì‡ÎÓÊË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Œ¬ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‰‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ú Ò‚ÓËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÒÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚÚ‡, Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë Ë ‚ÒÂ ÔÓÏ‡ÒÓ‚Ó ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË Ë ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË. œÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÎË‰Â˙Ú ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ÓÈÎÂË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Â‡ÎËÁË‡ Ï‡˘‡·Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡. ◊ÂÁ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‡Á¯ËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ·ÓÈÎÂË Ò ‚„‡‰ÂÌË Â‰ËÌ ËÎË ‰‚‡
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡, ÔÓÎÁ‚‡˘Ë ‚ÏÂÒÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ 22-„Ó‰Ë¯ÌËˇ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÔËÚ, 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ÍÓÌÚÓÎ Ë
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ÏÓÊÂ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡ ‚ËÒÓÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ
ÛÂ‰Ë. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ‚‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡
ÓÚ „Ó‰ËÌË ËÁÌ‡Òˇ Á‡ ‰˙Ê‡‚Ë Ò ‚ËÒÓÍ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡Ú Í‡ÚÓ ÿ‚ÂˆËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ, »Î‡Ì‰Ëˇ, ƒ‡ÌËˇ Ë —¿Ÿ,
Í˙‰ÂÚÓ ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ È ÒÂ ‡‰‚‡Ú Ì‡ ‰Ó·Ó
Ú˙ÒÂÌÂ. √ÓÎˇÏÓÎËÚ‡ÊÌËÚÂ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ·ÓÈÎÂË Ì‡ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰Ó ÌÂÓÚ‰‡‚Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ÂÍÒÔÓÚ, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚ÒÂ ÔÓ-Û‚ÂÂÌÓ ÒË ÔÓ·Ë‚‡Ú Ô˙Ú Ë Ì‡ Ì‡¯Ëˇ Ô‡Á‡.

С какво варненските уреди
печелят потребителите?
œ˙‚Ó, Ò˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. »ÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡ ÔÓ„Â¯ÌÓ
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡„Â‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. ¬Ò˙˘ÌÓÒÚ Úˇ Á‡‚ËÒË ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÎÓÈ. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁÙÂÓÌÓ‚Ëˇ ÔÂÌÓÔÓÎËÛÂÚ‡Ì Í‡ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î Ò Ì‡È-ÌËÒ˙Í ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ Ë, ÍÓÂÚÓ Â ‚‡ÊÌÓ - ÚÓ‚‡
Â ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ˜ËÒÚ Ï‡ÚÂË‡Î. “ÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÔË ‚ÒË˜ÍË ·ÓÈÎÂË, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ÓÚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÓ‰ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌÓÏË. “Ó‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ.
ŒÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌË ËÁÒ-
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ÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌË Á‡„Û·Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì‡ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡ SAVE Ì‡ ≈— ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡ÏÂ, ˜Â Ò‡ÏÓ
ÂÎËÚÌË (Ë ‚ Ô˙ÚË ÔÓ-ÒÍ˙ÔË) ÌÂÏÒÍË
Ï‡ÍË ÔË „ÓÎˇÏÓÎËÚ‡ÊÌËÚÂ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ·ÓÈÎÂË ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡Ú ÔÓ-ÌËÒÍË
ÚÓÔÎËÌÌË Á‡„Û·Ë.
¬ÚÓÓ, ‚‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ ÔÂ‰Î‡„‡
Ì‡È-Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ ·ÓÈÎÂË Ò
‚„‡‰ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÒÚÂÌ‡, Ú‡Í‡
Ë Ì‡ ÔÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. —ÂËˇÚ‡ ·ÓÈÎÂË Á‡ ÒÚÂÌ‡ Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ 80 ‰Ó 200Î.
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ËÎË
‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ. ¡ÓÈÎÂËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ ÔÓ‰‡, Ò‡ Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 150 ‰Ó 1000Î.
¡ÓÈÎÂËÚÂ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ò ‰‚‡ ÚËÔ‡ ‚Ó‰ÓÒ˙‰˙Ê‡ÚÂÎË: ÂÏ‡ÈÎË‡ÌË ËÎË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË.
œ˙‚ËÚÂ ·ÓÈÎÂË Ò ÂÏ‡ÈÎË‡Ì ‚Ó‰ÓÒ˙‰˙Ê‡ÚÂÎ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË
ÔÂÁ 1992 „Ó‰ËÌ‡ ËÏÂÌÓ ‚˙‚ ‚‡ÌÂÌÒÍËˇ Á‡‚Ó‰. ŒÚ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ‰Ó ‰ÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡
≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Â Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ ÎË‰Â Ferro
Corporation - ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ. “Â Ò‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË
Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Ë Ò˙ÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ì‡ ÂÏ‡ÈÎÓ‚Ëˇ ¯ÎËÍÂ - ÂÏ‡ÈÎÓ‚Ë ÙËÚË Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË „ÎËÌË. ≈Ï‡ÈÎ˙Ú, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ‚
≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“, Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡ Ë ÂÁÍË ÔÓÏÂÌË ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÔËÚÂÈÌË
ÌÛÊ‰Ë ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á.
œË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ·ÓÈÎÂËÚÂ Ò ÂÏ‡ÈÎÓ‚Ó, ËÎË Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌÓÚÓ "ÒÚ˙ÍÎÓÍÂ‡ÏË˜ÌÓ" ÔÓÍËÚËÂ, ‚
≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ Ë
ÒÍ˙Ô‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÚÂ˜ÌÓ ÂÏ‡ÈÎË‡ÌÂ.
“‡Í‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÂÏ‡ÈÎÓ‚ÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒ˙‰˙Ê‡ÚÂÎˇ, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆËÚÂ Ò ˆÂÎ
ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. "ÂÍ‡ÌË‡ÌÂ" Ì‡
ÒÂÔÂÌÚËÌ‡Ú‡.
◊ÂÁ ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ë ÔÂˆËÁÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÎËÌËË Ë ÔÂ˘Ë, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÂÊËÏ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰Ó·˙ ÂÁÛÎÚ‡Ú, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ÒÂËˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË DIN 4753 Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÊË‚ÓÚ Ë
ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ.
≈Ï‡ÈÎË‡ÌËÚÂ ·ÓÈÎÂË ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú
ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ˇ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Ï‡„ÌÂÁËÂ‚Ë ÔÓÚÂÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡˘ËÚÌË ÚÓÍÓ‚Â, Ó·‡ÚÌË
Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌËÚÂ Ë Ú‡Í‡ ÔÂ‰Ô‡Á‚‡Ú ‚Ó‰ÓÒ˙‰˙Ê‡ÚÂÎˇ. ≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‡ÌÓ‰ÌËÚÂ ÔÓÚÂÍÚÓË Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚˇıÌ‡Ú‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÔÎÓ˘ Ë Ï‡Ò‡. ƒÓÍ‡ÚÓ ÔË
ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ·˙Î„‡ÒÍË Ë ‚ÌÓÒÌË ÂÏ‡ÈÎË‡ÌË ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË ÔÓÚÂÍÚÓËÚÂ Ò‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË, ‚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ÚÂ ÒÂ
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÎÂˇÌ‡, Í‡ÚÓ ‡ÁÏÂËÚÂ ËÏ Ò‡ Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ·Ó„‡Ú‡Ú‡ ÏÓ‰ÂÎÌ‡ „‡Ï‡.
ÕÂ˙Ê‰‡ÂÏËÚÂ ‚Ó‰ÓÒ˙‰˙Ê‡ÚÂÎË
Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÍËÒÂÎËÌÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ ‚ËÒÓÍÓÎÂ„Ë‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ï‡Í‡ AISI
316L. ŒÒ‚ÂÌ ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÛÂ‰‡, ÚÓ‚‡ „‡‡ÌÚË‡ ·ÂÁÛÔÂ˜Ì‡ ıË„ËÂÌ‡ Ë Á‡Ô‡Á‚‡ ÔËÚÂÈÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
¬ÒË˜ÍË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ‚Ó‰ÓÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË Ì‡ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ËÌÓ‚‡ÚË‚Ì‡ „ÓÙË‡Ì‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.

¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÔÓ „ÓÙË‡ÌÂ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ò 15% ÔÓ-‰Ó·˙ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ
Ú˙·ÌË ÒÂÔÂÌÚËÌË.
‡ÍÚÓ ‚ÒË˜ÍË ÛÂ‰Ë Ì‡ ‚‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡
ÙËÏ‡, Ú‡Í‡ Ë ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ·ÓÈÎÂË Ò‡
Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË.
‘‡ÍÚËÚÂ Ò‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ: ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡‰ 1
800 000 ·ÓÈÎÂ‡ Ì‡ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ≈—,
—¿Ÿ, –ÛÒÍ‡Ú‡ ‘Â‰Â‡ˆËˇ Ë ¡ÎËÁÍËˇ »ÁÚÓÍ. —Â‰ÌÓÏÂÒÂ˜Ì‡Ú‡ ‰ÂÙÂÍÚÌÓÒÚ, ÍÓÌÒÚ‡ÚË‡Ì‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰Ë¯ÂÌ
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ‡Ì‡ÎËÁ, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ISO
9001:2000, ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ‚Â˜Â Â
ÔÓ‰ 0,3 % Á‡ ˆÂÎËˇ „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰.
ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ‚‡ÌÂÌÒÍËÚÂ
·ÓÈÎÂË Ò‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ËÏ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË.
—ÂÔÂÌÚËÌËÚÂ ‚ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ·ÓÈÎÂË Ì‡ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË
Á‡ Ì‡¯Ëˇ Ô‡Á‡, Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ËÏÂÌÌÓ ÔË
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Ò ÔÎÓ˘, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÂÌ ÔÓˆÂÒ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ
Ì‡ ÒÂÌÁÓÌË ÏÛÙË ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ „Ó‰Ë¯ÌËˇ ÒÂÁÓÌ Ë ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡
Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ¬ÒË˜ÍË ËÁ‚Ó‰Ë Ò‡ „ÛÔË‡ÌË Ú‡Í‡, ˜Â
‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ÎÂÒÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê ‰ÓË ‚ Ï‡ÎÍË Ë ÚÛ‰ÌÓ ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ
Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ÔË Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÂ‰‡. «‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÂÌ ÒÂ‚ËÁ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Â
ÔÂ‰‚Ë‰ËÎ ÓÚ‚Ó‡ Á‡ ÙÎ‡ÌÂˆ‡ Ò Ú‡ÍË‚‡
‡ÁÏÂË, ˜Â ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ë Ì‡
Â‚ËÁËÓÌÂÌ ÓÚ‚Ó. ÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ·ÓÈÎÂË ÓÚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò
‚˙Á‚‡ÚÌÓ-ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì, ÚÂÏÓÂ„ÛÎ‡ÚÓ Ë ÚÂÏÓËÁÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎ. ÃÓ‰ÂÎËÚÂ
Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔÓ‰‡ Ò Ó·ÂÏ ÓÚ 300 ‰Ó 1000
ÎËÚ‡ Ò‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌË
Ò ÚÂÏÓÏ‡ÌÓÏÂÚ˙.
ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÔÓÏÂÌÂÏ, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚ÍË ÌÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Û‚ÂÊ‰‡˘Ë ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â Ë ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò RoHS ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ Ì‡ ≈—.

9009 Варна, бул. Владислав Варненчик 275 А
тел.: 052/502 109; факс: 052/500 347
e-mail:sales@eldominvest.ciom
www.eldominvest.com
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“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Œventrop:
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ
ÃÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ë ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡ ‡Ï‡ÚÛËÚÂ Ë ÚÂÏÓÒÚ‡ÚËÚÂ Oventrop ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Ì‡
Ú˙„Ó‚ˆËÚÂ Ì‡ Â‰Ó, Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËˆËÚÂ Ë Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇÚ ‚ÒË˜ÍË ‡Ï‡ÚÛÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ Ò ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡, ‡ Ò ÚÓ‚‡
Ë ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡‰Ë‡ÚÓË Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌË Á‡„Û·Ë.

Ì‡Ú‡ Ì‡ ÒËÎÙÓÌ‡. “‡Í‡ ˜ÂÁ ÔÓ‚‰Ë„‡˜‡ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú ÒÂ
ÓÚ‚‡ˇ Ë Á‡Ú‚‡ˇ.

“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË
Oventrop ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ EnEV.
“Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÍÓÌÒÚÛË‡Ú ÔÓ
DIN V 4701-10 Ò
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ
ÓÚÍÎÓÌÂÌËÂ 1 ËÎË
2 „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ ÂÎ‚ËÌ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡.“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Oventrop ÓÚ
ÒÂËËÚÂ A, AV 6, RF Ë F Ò‡ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÛÚ‚˙‰ÂÌË Ë ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡:
ïDIN EN 215 (–Â„.-No. 6T0002)
ïDIN 3841, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇ Ë Á‡ÍÓÌÓ‚Ë ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
Ë ‰Û„Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ.

4. “ÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËˇ

“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË Oventrop (‚ÂÌÚËÎË "—ÂËˇ
¿" Ë ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË "Uni XH" ËÎË "Uni LH") ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ
ÔÓ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ, ËÁËÒÍ‚‡ÌË ‚
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ:
ïˇÍÓÒÚ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ: 815 N (1213N*) ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ DIN
EN 215: 250 N
ïˇÍÓÒÚ Ì‡ ÛÒÛÍ‚‡ÌÂ: 25,8 Nm (29,8 Nm*) ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
ÔÓ DIN EN 215: 8 Nm
ï‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ
"Uni XH": 0,37 K/30 K "Uni LH": 0,65 K/30 K ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ DIN EN 215-1 1,5 K/30 K
ï‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 0,4 K/0,5 bar
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ DIN EN 215 1 K/0,5 bar
ïıËÒÚÂÂÁËÒ 0,2 K ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ DIN EN 215: 1,0 K
‘ÛÌÍˆËˇ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ: ¬„‡‰ÂÌËˇÚ ÒÂÌÁÓ Ì‡
"Uni XH", "Uni LH", "Uni SH" Ë "Uni CH" ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ
Ô˙ÎÌ‡ Ò ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÏÂÚ‡ÎÌ‡ Í‡ÔÒÛÎ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ‚‡ˇ ËÎË
Á‡Ú‚‡ˇ ÔËÚÓÍ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Í˙Ï ‡‰Ë‡ÚÓ‡.œÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Ó·ÂÏ‡ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡; ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ‰˙ÎÊË-
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1. ÃÂÏÓ-¯‡È·‡
2. —ÂÌÁÓ
3. œÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ
(ÒÂ˘Û ÔÂÚÓ
‚‡‚‡ÌËˇ)

5. ”ÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡
‚ÚÛÎÍ‡
6. ¬ÂÌÚËÎ
7. –ÂÁ·Ó‚‡ ‚˙ÁÍ‡

¬ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ Œ‚ÂÌÚÓÔ Á‡ ‡‰Ë‡ÚÓÌË
‚ÂÌÚËÎË ÏÓÊÂ ‰‡ Ì‡ÏÂËÚÂ Ó˘Â ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ò ÍÎÂÏÌË ‚˙ÁÍË, ÎÛÍÒÓÁÌ‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ Á‡ ‡‰Ë‡ÚÓË, ÒÂÍÂÚÌË ‚ÂÌÚËÎË Ò ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÙËÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ‰.

¬»—Œ Œ ¿◊≈—“¬≈Õ¿ ¿–Ã¿“”–¿
» —»—“≈Ã»
«‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ:
“˙„Ó‚ÒÍÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó
·ÛÎ. "ƒ- √. Ã. ƒËÏËÚÓ‚" 58, —ÓÙËˇ
“ÂÎ.:
(02) 961 5710, (02) 961 5711
‘‡ÍÒ:
(02) 962 4465
E-Mail mail@oventrop.bg
Internet www.oventrop.bg
F.W.OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Straβe 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (2962) 82-0
Telefax +49 (2962) 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
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“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË Ì‡ ¿Ã
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ
“≈’ÕŒÀŒ√»◊Õ» ÃŒƒ”À»

ÕÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ ÔË ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË Ë Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓËÚÂ.
œÂˆËÁÌÓ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚË. “‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÒÔÎ‡ÈÌ
ÙÛÌÍˆËˇ.
–ˇÁ‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÚËˇ, ‰˙‚Ó ËÎË
ÏÂÚ‡Î. Ã‡ÚÂË‡Î˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡
ÔÓ „Î‡‚Ì‡Ú‡ ÓÒ, ‡ ÔÓ‰˜ËÌÂÌ‡Ú‡
ÓÒ Ò ÂÊÂ˘Ëˇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÒÂ
ÔÂÏÂÒÚ‚‡ Í˙Ï ‰ÂÙËÌË‡Ì‡Ú‡
ÚÓ˜Í‡.
—ËÌıÓÌËÁË‡ ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚ
Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌË ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Œ·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ ÓÚÔÂ˜‡Ú‡Ì Ï‡ÍÂ.
–Â‡ÎËÁË‡ ÔÓˆÂÒË Ì‡ Ì‡‚Ë‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚Ë‚‡ÌÂ, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ò
Ó·Úˇ„‡˘‡ ÓÎÍ‡ (dancer) ËÎË Ò
‰‡Ú˜ËÍ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
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ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÌˆËÔ ‚ ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
¿Ã GmbH Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡,
ˇ‚‡‚‡˘‡ ÒÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÔÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë ‚ÂÏÂ. » ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÂÒÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ Ò ı‡‰ÛÂÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÚÓ
ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡
ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, Ô‡‡ÏÂÚËÁË‡ÌÂ, ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ÒÂ‚ËÁ ÒÂ Â¯‡‚‡ „ÂÌÂ‡ÎÌÓ Ò ÌÓ‚ËˇÚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÔÓ„‡ÏÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡
¿Ã - AIPEXPRO. ŒÔÚËÏËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Í‡ÍÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏÌÓ, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÔËÎÓÊÌÓ ÌË‚Ó.
¬ ÔÓÏÓ˘ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌËˇ ÔÓ„‡ÏËÒÚ Â ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ú‡ ÓÚ
‚„‡‰ÂÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÙÛÌÍˆËË, Ú‡ÍË‚‡ Í‡ÚÓ:
ï ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË,
ï ˜ÂÚÂÌÂ/Á‡ÔËÒ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ
Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡

ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÂÁ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ËÌÚÂÙÂÈÒË Ë Ethernet
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË TCP/IP Ë UDP,
ï ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË ÒËÒÚÂÏÌË
ÙÛÌÍˆËË Ë Ô‡‡ÏÂÚË, Í‡ÍÚÓ
Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌË ÙÛÌÍˆËË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ:
ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ ÒÍÓÓÒÚ
ï ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ
ï ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ÔÂ‰‡‚Í‡
ï „ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ Á‡‰‡ÌËÂ
ï ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ „˙·Ëˆ‡
œËÎÓÊÌÓÚÓ ÌË‚Ó ËÁËÒÍ‚‡ ‰Ó·Ó ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ·‡Ì¯ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ „ÓÚÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÏÓ‰ÛÎË.
ï

AMK EOOД
5300 Габрово, ул. Генерал Николов 1
тел.: 066/ 819 100, info@amk-drivers.bg
www.amk-drivers.bg
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Продукти с ДОЖИВОТНА гаранция от Lambda

За първи път в бранша!

Високоефективните индустриални захранвания серия HWS от TDK-Lambda, които се предлагат с доживотна гаранция, обхващат модели от 15 W до 1500 W. Разполагат с АС вход
с PFC и са RоHS съвместими. Серията включва HD гамата за приложение при тежки
условия и гамата продукти МЕ за медицински приложения.
www.lambda-europe.com

офис
магазини

e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
Русе 7001, ул. Николаевска 80, тел. (082) 824380, 828313, 0888-000069, факс (082) 828315
Сливен 8800, бул. Стефан Стамболов 18, тел. (044) 682829, 0888-000067, факс (044) 672829
Бургас 8000, ул. Гладстон 94, тел. (056) 836440, 836540, 0888-000067, факс (056) 814564
office@akhnaton.biz
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ÕÂ„ÓËÏË Ë
ÌÂ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡˘Ë
„ÓÂÌÂÚÓ Í‡·ÂÎË
Част II. Съвременни технологии и приложението им в кабелопроизводството

¬

предишния брой на сп. Инженеринг ревю открихме актуалната
тема за негорими и неразпространяващи горенето кабели специално изпълнение. В материала бе подчертано, че по отношение на кабелите,
използвани в индустриалните производства, важат редица нормативно
регламентирани изисквания. Изброени бяха стандарти, отнасящи се до
кабели с приложения в промишлеността, сред които документите към
Директива 73/23 „Ниско напрежение“ на Европейския съюз. Към тях
принадлежат БДС ЕN 50265, БДС ЕN
50266, БДС ЕN 50267 и БДС ЕN
50268, чрез които се регламентират общите методи за изпитване
на кабели на огън. Посредством стандарта БДС ЕN 60332 са регламентирани изискванията по отношение
изпитването на електрически и оптични кабели на въздействие с огън.
Друг стандарт - БДС ЕN 60811, се
отнася до материалите за изолация
и обвивка на електрически кабели.
Рамката се формира и от стандартите БДС НD 21 „Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявено напрежение до 450/750 V, включително“ и БДС НD 22 „Кабели с каучукова
изолация за обявено напрежение до
450/750 V, включително“.
В статията бе обърнато специално внимание на огнеустойчиви
материали, например еластомери на
полиуретанова основа, които се
тестват в момента и се приемат
като много перспективни. Подчертано бе, че не трябва да се разчита
само на негорими кабели, а да се разработват цялостни кабелни системи, устойчиви на разпространението на пожар. За целта се използва
специална пожаробезопасна кабелна
арматура. В настоящия материал
продължаваме темата с:
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Фиг. 2.

Фиг. 1.

Гелове и замазки за
кабели в експлоатация
Усилено се работи и в друго направление – изработване на гелове и
замазки за съществуващи кабели
(фиг. 1). Целта е кабелите в експлоатация да придобият нови качества.
Съществен въпрос е, че когато сградата вече е построена, изграждането на нова структурна кабелна система не винаги е лесно. Именно в
подобни приложения се използват
иновативните гелове и замазки, които увеличават пожаробезопасността.
Друго не по-малко важно направление, в което се работи усилено, е
ремонтът на повредени външни
повърхности на кабели (фиг. 2 и фиг.
3) в посока повишаване на пожароустойчивостта.
Нова е и системата, използваща
специални безхалогенни блокове и
модули от пожароустойчив еластомерен каучук, покриващи вече положен кабел. По този начин се постига
ограничаване на пожар в кабелен
тунел.
Друго направление включва разработване на

специални флуиди за
запълване на PVC
кабелите
Технологията предвижда запълване на пространството между жилата на обикновен PVC кабел и пре-

Фиг. 3.

връщането му в пожароустойчив.
Големи средства се инвестират в
превръщането на PVC кабелите в
пожароустойчиви, тъй като използването им е масово. Също така е
известно, че при пожар те отделят
много гъст дим. Той е токсичен и
през него се вижда трудно, което
прави борбата с пожара много трудна. Димът, отделян от PVC кабелите, смесен с водните пари, образува
солна киселина, която, както е известно, силно корозира стоманената
арматура.
Също така е разработен абсолютно безхалогенен PVC кабел. Разработено е покритие на керамична основа, способно да се противопостави
на въглеводороден тип пожари при
температура 1100 °С и топлинен
поток 160 kW/m2. Това са високи
стойности, което е видно от факта, че температурата на топене на
медта е 1050 °С. Изумително е, също
така, че кабелът е годен за работа в
продължение на един час при тези
условия. Провеждат се изпитания и
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

на нови видове кабели, издържащи
1000 °С и топлинен поток 160 kW/
m2 в продължение на 3 часа.

Термини в областта
Кабелите са стотици, ако не и
хиляди видове, типове и класове в
зависимост от изработката и предназначението си. Поради различните
национални стандарти трудно се
намира лесна за ползване обща класификация. На българския пазар се
предлага голямо разнообразие от
негорими и неподдържащи горенето
кабели (фиг. 4 и фиг. 5).
В началото на статията бяха изброени английските термини, използвани в областта. Различните производители използват различни наименования, сред които Power Cables, PVC
Insulated Cables, PVC Insulated Power

отличават с понижена
горимост. По-евтини са
от другите видове кабели. От качеството на използваните материали
зависи експлоатационното поведение на кабелите.
Друг, широко използван изолационен материал, е

Фиг. 7.

Фиг. 6.

Cables, Fire & Heat Resistant Cables,
Transducer Cables, XLPE Insulated Cables,
XLPE Insulated Power Cables, Rubber
Insulated Cables, Aerial Cables, Control
Cables, Prefabricated Branch Cables,
Copper Wire, Aluminum Conductor,
Instrumentation Cables, Mining Purpose
Cables, Aviation Cables, Shipboard Cables,
Low-Smoke No-Halogen Cables и др.
При изработката на негорими и
неподдържащи горенето кабели се
използват различни изолационни материали. Сред тях са:

Покрити жила от медна
или стоманена лента
(броня)
(фиг. 4, 5, 6 и 7). Приема се като сравнително остарял метод, който е с
ограничени възможности. Кабелите,
изработени по тази технология, се

поливинилхлоридът с
наименование
Polychloroethene
Наричан широко ПВЦ, както и PVC,
този полимер се получава при полимеризация на винилхлорид. Полимеризацията му се провежда във водни
разтвори, съдържащи емулгиращи
агенти или стабилизатори на суспензията. Все по-широко се използва и
блок-полимеризацията. Поливинилхлоридът се смесва с различни пластификатори, стабилизатори, пълнители, пигменти и др.
Този материал издържа продължителен период от време на температури до 105 °С, но става крехък при
колебания на температурата. Сериозен недостатък на материала е
отделянето на хлороводород, въгле-

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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WAGO - ÇÈÌÍÀ ÏÐÎÌÎÖÈß
Âçåìè 350 îðèãèíàëíè WAGO
ðàçêëîíèòåëíè êëåìè îò ñåðèèòå 222, 224, 273 èëè 773
è ïîëó÷è ïîäàðúê - òåíèñêà WAGO

ðàçêëîíèòåëíè êëåìè ñåðèÿ 224

ðàçêëîíèòåëíè êëåìè ñåðèÿ 773

Âçåìè 900 îðèãèíàëíè WAGO ðàçêëîíèòåëíè
êëåìè îò ñåðèèòå 222, 224, 273 èëè 773
è ïîëó÷è ïîäàðúê - ñòèëíà ìúæêà áëóçà WAGO

ðàçêëîíèòåëíè êëåìè ñåðèÿ 222

ðàçêëîíèòåëíè êëåìè ñåðè ÿ 273

ÒÚÐÑÅÒÅ ÏÐÈ ÎÒÎÐÈÇÈÐÀÍÈÒÅ ÄÈÑÒÐÈÁÓÒÎÐÈ!

www.wago.com
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, áóë. Àêàä. Èâàí Ãåøîâ 2Å, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
òåë.: 02/ 489 46 09, 489 46 10; ôàêñ: 02/ 928 28 50; info-bg@wago.com
ИНЖЕНЕРИНГ
РЕВЮ
Âàðíà/Áóðãàñ:
0898 428
190 l ноември 2009
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роден оксид и други хлорсъдържащи
съединения при горенето му. За това
е добре кабелите, изработени с ПВЦ,
да са безхалогенни (фиг. 6). Характерно за тях е, че защитават по-добре
предметите, тъй като в процеса на
горене не се освобождават корозионни газове. Също така предвид използването на вода за гасене, не се
образуват агресивни киселини (найвече солна киселина), които да причиняват последващи щети.
ПВЦ кабелите са подходящи за
използване в електрически инсталации за аварийно захранване, сигнализация и контрол на важни обекти.
Сред приложенията им са електроцентрали (ТЕЦ и АЕЦ), трансформаторни подстанции, подземни железници, летища; обществени сгради –
болници, хотели, театри, кина, обществени и търговски центрове. Става въпрос за места с голяма концентрация на човешки и материални
ресурси, чиято сигурност в случай на
пожар трябва да бъде гарантирана.
Водещите производители предлагат
кабели с ПВЦ, отговарящи на изискванията за огнеустойчивост, съгласно VDE 0472, част 814, и ӚЕС 331, до
180 минути.
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Изолационен материал, намиращ
приложение в областта, е

омреженият полиетилен
или crosslinking polythene. Използват се
още наименованията HDXLPE, XLPE и
PEX. Омрежването е процес, при който линейните макромолекули на полиетилена формират напречни връзки
помежду си. Получената по този начин структура се характеризира с
подобрена, и то значително устойчивост на материала на високи температури, вътрешно налягане и износване, вследствие триене. Също така
омрежването позволява значително
да се подобрят електрическите и
механичните характеристики на полиетилена. Образуваните къси вериги са нестабилни и бързо се свързват
помежду си в структура, подобна на
кристална решетка. Кабелите с омрежен полиетилен се използват при
максимална температура от 250 °С
в режим на късо съединение.
Като изолационен материал се
използва и

Силикон
Представлява смесен органичнонеорганичен полимерен материал с

химична формула [R2SiO]n, където R
е органична група, като метил или
етил. Силиконът има течна, желеобразна или твърда консистентност.
Намира разнообразно приложение,
като най-обществено популярни са
имплантите в козметичната хирургия. Използва се и като лепилен, смазочен или изолационен материал в
строителството и машиностроенето. Тъй като английската дума за
силиций звучи подобно на тази за
силикона, нерядко у нас се допуска
грешката силиций да се превежда
като силикон.
В електротехниката се използва
изолация от каучукови смеси със силициев двуокис, които са устойчиви
на органични киселини и разтвори.
Изолацията е устойчива и на нефтопродукти, както и на кислород и
озон. Обикновено тези кабели са облечени с обвивка от стъклотъкан,
която им придава по-голяма механична здравина. Работят успешно в
температурния диапазон от - 60 до
180 °С и временно могат да понесат
температури от порядъка на 200 °С.
Силиконовите кабели са подходящи
за инсталации, изложени на въздействието на високи температури,
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както в сухи и влажни помещения,
така и на открито. Използват се
като гъвкава връзка, подложена на
ниски механични натоварвания в
слънчеви инсталации, леярни, стоманодобивни заводи, сауни и други. Добре е да се има предвид, че силиконовите кабели са доста скъпи кабели, както и всички пожароустойчиви кабели.

Тефлоновият кабел
е сред групата на пожароустойчивите кабели. Известно е, че тефлонът
е търговско наименование на полимерното съединение политетрафлуоретилен (ПТФЕ), открито от Рой
Планкет, работещ в компанията
DuPont, през 1938 г. ПТФЕ се отличава с най-малкия коефициент на триене от всички твърди вещества. Използва се широко като незалепващо
покритие за кухненско оборудване.
ПТФЕ има много ниска степен на химическа активност и се използва в
съдове и тръби за съхраняване на силно активни химикали. Температурата
му на топене варира от 260 °C (FEP)
до 327 °C (ПТФЕ) в зависимост от
конкретния полимер. Материалът се
отличава с много добри електричес-
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ки параметри, което го прави приложим за изолиране на кабели, съединители и др. ПТФЕ запазва устойчивостта и стабилността си дори при
температури от порядъка на -200 °C.
За момента приложението му е основно за контролни кабели. Цената му
е още сравнително висока. Стойността на суровия тефлон започва от 3
$/kg и достига 10 $/kg.
При работа над 200 °С постоянна
работна температура, всички използвани изолации трябва да са с минерален произход.

Приложение на пожароустойчивите кабели
Пожароустойчивите кабели се използват във всички приложения, към
които са поставени високи изисквания по отношение на сигурността.
Както вече бе споменато, такива
кабели се инсталират задължително
в индустриални предприятия, АЕЦ,
ТЕЦ, подстанции ВН., обществени
сгради, хотели, подземни железници,
болници, аварийни евакуационни комуникации и др. Друг отрасъл, в който
използването на пожароустойчиви
кабели е задължително, е транспортът, включително – въздушният

и морският, както и в космически
кораби.
Задължително се използват за
захранване на противопожарни помпи и алармени системи, асансьори и
търговски центрове. Те помагат за
защита на човешкия живот в случай
на пожар в публични или индустриални инсталации.
Използват се както не поддържащи горенето силови кабели, така и
контролни кабели.

Класове кабели
Пожароустойчивите кабели се
означават с две букви. Първата буква дава информация за работоспособността на кабела при определена
температура, а втората за издръжливостта му на механично напрежение и огън.
l Първа буква в обозначението: А 650 °С - работоспособен до 3 h; B 750 °С - работоспособен до 3 h; C 950 °С - работоспособен до 3 h; S 950 °С - работоспособен до 20 min;
W - устойчив на огън и вода.
l Втора буква в обозначението: Х –
650 °С; Y – 750 °С; Z – 950 °С.
Уважаеми читатели, очакваме коментарите ви по темата

ноември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2009

69

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

—Â‰ÒÚ‚‡ Á‡ Ï‡¯ËÌÌ‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Видове превключватели и възможности за използването им в
различни индустриални приложения

≈

ксплоатацията на индустриалните машини и съоръжения е свързана с редица рискове за здравето, дори
живота на обслужващия ги персонал.
Именно, с цел изключване или поне
свеждане до минимум на тези рискове е приета необходимостта от
разработване и внедряване на различни блокиращи апарати, които да
не позволяват работата на машините в опасни режими. В статията
можете да прочетете за видове превключватели и приложната им област. Ще продължим темата в следващи броеве на сп. Инженеринг ревю.

Съществуват стандарти
в областта на
машинната безопасност
Ако погледнем назад във времето,
едновремешните асансьори, например, са представлявали подвижна
клетка, която е тръгвала и спирала
при подаване на ръчен сигнал. На много места дори е назначаван специален „шофьор“ на асансьора, който да
осигурява точното му спиране. И не
нещо друго, а именно множеството
инциденти, свързани с използването
на асансьора, са довели до въвеждане
на първите блокировки. В онези години като превантивна мярка инжене-
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рите въвели следната блокировка двигателят на асансьора да не може
да бъде пуснат, ако вратата му не е
затворена. В момента изискванията
за безопасност са още по-големи и
наред с останалите решения за безопасност стандартите не позволяват
инсталирането на нов пътнически
асансьор, който да не е снабден с две
врати - вътрешна и външна.
В сферата на промишлеността,
експлоатацията на огромното многообразие от автоматизирани машини би могла да бъде много опасна.
Затова са разработени много различни системи за блокиране и защитно
изключване. Приети са специални
стандарти, които дефинират правила, както за конструирането на
отделните елементи, така и за изграждането на цялостните системи
за защитно изключване.

Застрахователните
компании като фактор за
налагане на стандартите
Един от основните фактори, определящи както посоката на развитие на стандартите, така и масовото разпространение на системите за защита, са застрахователните компании. В силно развитите
индустриални държави е масова практика да се застрахова всичко – пер-

соналът, машините, материалите,
готовата продукция и т.н. Застрахователите плащат големи суми за
обезщетяване на пострадали при
злополуки хора или повредени машини и пропаднали договори, поради
непроизведена продукция. Освен
стандартите, които определят
изискванията, на които трябва да
отговарят елементите от системите за защита, са разработени и
процедури за тяхното тестване. Те
съдържат подробно видовете тестове, специфики в прилагането им,
критерии за оценка на резултатите.
Тестването може да бъде извършено само от ограничен брой лицензирани лаборатории. В Западна Европа,
много застрахователни компании
изискват системите за сигурност
да са изградени само от елементи,
които притежават сертификати
от лицензирани лаборатории.

Стандартите за машинна
безопасност и
българската
действителност
За съжаление, всеки специалист
от българската индустрия е наясно,
че в не едно или две предприятие у
нас изискванията за осигуряване на
машинна безопасност не се прилагат. Сертифицираните системи за
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сигурност са много скъпи, често неоправдано скъпи, по мнението на специалисти. Съществува и един друг,
типично български фактор, който
следва да се отчете. Дори високо
надеждни и сигурни решения за машинна безопасност се превръщат в
неработещи, ако се „шунтират“. В
заключение би могло да се каже, че
съществуват две основни причини,
които правят системите за сигурност трудно приложими и нискоефективни в наши условия – високата
цена и ниската дисциплина.
Много български компании работят като подизпълнители на водещи международни компании, произвеждайки изделия с тяхната търговска марка. Добре известно е, че чуждестранните компании имат практика да правят регулярни проверки
на производството. Според мнението на специалисти от бранша, основните забележки, присъстващи в техните доклади, са свързани именно с
лошата дисциплина. Преодоляването
на проблема е от особена важност
предвид острата необходимост от
повишаване на конкурентността на
произвежданите у нас стоки.
Превключвателите, изграждащи
системите за безопасност, могат
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

условно да се разделят в няколко групи:
l Управляващи ключове и бутони;
l Сензори, блокировки за врати, капаци и т.н.;
l Преградни превключватели;
l Други.
Описаната класификация е напълно
условна. Редица производствени компании класифицират произвежданите от тях превключватели на основата на други признаци.

Управляващите ключове и
бутони
са най-често срещаните превключватели. Те присъстват - почти винаги, в панелите за управление, в
машинните табла и на много други

Фиг. 4.

места, като винаги се разполагат в
непосредствена близост до оператора. В групата се включват аварийните бутони за изключване, наричани разговорно „гъби“ (фиг. 1). Използват се за аварийно спиране на съоръжението, като най-честото им изпълнение е без самовъзстановяване
на работата на машината при отпускане. Възстановяването обикновено се извършва с допълнително
завъртане на бутона. Съществуват
и специални изпълнения, при които
възстановяването става със специален ключ (фиг. 2).
Пускането на особено опасни или
особено отговорни съоръжения понякога се осъществява чрез използване на ключ или ключове (фиг. 3 и 4)
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Кога се
използват
въжени
изключватели?

Фиг. 5.

Фиг.

Обикновено всички съвременни автоматизирани машини имат поне
един такъв превключвател, посредством който се отблокира цялата
машина. Във включено състояние,
ключът не може да се извади от устройството. Използването на кодове, въвеждани от клавиатурата на
командния пулт на машината не
отменят, а допълват използването
на ключове. Като правило, застрахователите отказват обезщетение,
ако аварията е настъпила след използването на подправен ключ. Затова
е препоръчително съответните производствени звена, които разполагат с подобни машини да обърнат
специално внимание на съхраняването на ключа.
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В редица приложения, машините или частите от производствените помещения
не могат да бъдат защитени с преградни
врати или бариери.
6.
Фиг. 7.
При големи дължини
на опасната зона, разполагането на
отделни аварийни бутони също не
е практично. В тези случаи се използват въжени изключватели. Метална тел (въже) се опъва по протежение на защитната зона, като
в края й стои въжен изключвател
(фиг. 5). Когато човек дръпне коя да
е част от въжето, превключвателят изключва опасното съоръжение.
След задействане, превключвателят запазва състоянието си и изисква натискане на специален бутон
върху него с цел възстановяване на
работата на машината или съоръжението. Подобни превключватели
винаги се монтират с предварително натегнато въже. По такъв
начин скъсването на въжето е рав-

носилно на задействане на превключвателя, така че опасното
съоръжение се изключва, а превключвателят може да се възстанови
само след поправяне на скъсаното
въже.

Сензорите за защитни
приложения
се използват за следене позицията на подвижни преградни съоръжения, като врати, капаци, бариери,
екрани и др. Те най-често се състоят от две части и функционират на
основата на магнитен принцип на
работа (фиг. 6 и фиг. 7). Подвижната част представлява постоянен
магнит, а неподвижната - магнитен
сензор, т.е. датчик на Хол, магниторезистивен датчик, рид ампула или
сензорна бобина. Между сензорите
за защитни приложения и датчиците за положение, например, съществуват редица съществени различия. Такива са: повишените стандартни изисквания към тяхната конструкция и начина им на производство.
В каталозите задължително се дава
максималната категория на сигурност, при която датчикът би могъл
да се използва.
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Фиг. 8.

Фиг. 9.

Фиг. 10.

Използването на безконтактни сензори се приема за
много удобно в приложения, в които по конструктивни
причини не може да се осигури голяма точност на монтажа. Също така безконтактни сензори намират приложение в силно замърсени среди, които могат да блокират контактните ключове с подвижни части. Те се използват и в среди с повишени хигиенни изисквания, тъй
като обикновено са с правилна геометрична форма и
могат лесно да бъдат почиствани. Освен това могат да
се монтират скрити под немагнитни повърхности, като
по този начин не задържат прах.

Сензори във вид на ръкохватка за врата
Съществуват и специални изпълнения, при които сензорите се произвеждат във вид на ръкохватка на врата
(фиг. 8). В ръкохватката, монтирана върху вратата се
вграждат постоянни магнити, а в сензорната част,
поставена върху неподвижната каса или рамката на вратата има набор от рид ампули. Разположението на постоянните магнити в ръкохватката отговаря на разположението на ридампулите, свързани по схема „и“. По
този начин, действието на машината се разрешава само
при затворена врата и се затруднява шунтирането на
сензора, чрез „лепване“ на магнит върху него. Магнитите в ръкохватката действат и като брава, тъй като
осигуряват сила на задържане на вратата, която трябва да бъде преодоляна с цел нейното отваряне. Описаното техническо решение също е доста разпространено в
практиката.

Контактни превключватели
За отчитане на затворено или отворено състояние
на защитни врати, капаци, екрани и др. са разработени
и контактни превключватели (фиг. 9 и фиг. 10). Много
голямо е разнообразието от превключватели, разработени специално за монтаж в близост до пантите на
наблюдаваното подвижно преградно съоръжение. Съществуват различни размери, подходящи както за леки
преградни екрани, така и за тежки стоманени врати
на големи промишлени съоръжения. При интегрираните
изпълнения, задвижващия палец е вграден в превключвателя и се монтира директно в пантата. По този начин
се изпълняват изискванията на стандарта за защита
от „шунтиране“, както и за „положителна“ връзка
между палеца и превключвателя.
Към много опасни съоръжения съществува изискването преградните съоръжения – врати, капаци и т.н., да се
заключват по време на работа на машината. За целта
се използват електрически ключалки, които задействат
механично резе при подаване на сигнал. По правило такива устройства имат нужда от захранване, за да освобо-
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Фиг. 11.

Фиг. 12.

дят резето, което в състояние на покой заключва вратата. Произвеждат се комбинирани ключалки, които
едновременно заключват вратата, разполагат с датчик,
отчитащ нейното състояние – отворена или затворена, и притежават вграден бутон за управление на резето.

Преградните
превключватели
се разполагат по границата на охраняваната зона. Те се
задействат от физически контакт, по който се съди, че
човек или обект се е доближил твърде много до зоната
на задействане. Приложната им област е сходна с тази
на светлинните бариери. На фиг. 11 е показано механично устройство от този тип, а на фиг. 12 – оптично.
Разликата със светлинните бариери при оптичното
устройство е, че инфрачервения лъч е затворен в еластична гумена обложка. При настъпване на гумата от
човек или колело на количка, например, тя се деформира

- 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. 13.

и прекъсва инфрачервения лъч. Предимството на оптичните преградни превключватели е, че системата
е защитена от Фиг. 14.
прах и може да се
използва в силно замърсени среди. Освен това се задейства само от физически контакт, което намалява броя
на фалшивите сработвания.
При високи изисквания за сигурност в специфични приложения е възможно използването на т.нар.

заграждащи постелки
(фиг. 13). Те работят на контактен принцип. Изработват се от две метални еластични пластини, които в
нормално състояние не контактуват помежду си. При
наличие на обект върху постелката, горната пластина
се деформира и опира в долната. От този тип се произвеждат изключително устойчиви изделия, които могат да се разполагат дори на пътя на електрокари и
мотокари. Освен за заграждане на опасните зони (б.ред.
в подобни приложения изключват при наличие на обект
върху тях), тези постелки могат да се използват и за
гарантиране на местоположението на оператора. Например, ако дадено съоръжение изисква навлизането на
оператора в работната зона за зареждане, той напуска постелката и извършва необходимото действие.
След това, по време на работния цикъл, операторът
трябва да застане върху постелката, за да се гарантира, че е заел безопасна позиция.
Съществуват приложения, в които е необходимо да
се гарантира, че и двете ръце на оператора са извън
опасната зона. По тази причина са създадени контролни
елементи за управление с две ръце - фиг. 14. За да стартира съоръжението, операторът трябва да натисне и
двата бутона, които се разполагат така, че да не могат да бъдат задействани с една ръка.
Най- разпространеният интерфейс на защитни превключватели са нормално отворени и нормално затворени контакти, нормирани за постоянно напрежение
24V или променливо 230V, и ток от 5 до 8 А. Това позволява те да бъдат свързвани в цялостна система за
сигурност или да управляват директно контактор и
индикация – светлинна или звукова. Някои от електронните устройства се конструират с транзисторен
изход, който обикновено не е достатъчно мощен за
директно управление на външен елемент, а трябва да
се включи в управляващ контролер.
Източник снимки: Интернет
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Методи и уреди за измерване, технически средства за обезшумяване
на работната среда

ÿ

умът е важен фактор, който наред с останалите негативни
въздействия, съпътстващи производствения процес – прах, токсини,
лъчения, вибрации и други, крие рискове за здравето на работещите.
Според направено изследване над
41% от инженерно-техническите
специалисти оценяват проблема с
шума на работното място като
много тежък. Какво трябва да се
промени, за да започне и у нас да се
обръща подобаващо внимание на проблема с индустриалния шум? Европейските принципи за оценка и управление на шума в работната среда вече
са в сила в България, при това от
няколко години, но доколко работодателите се съобразяват с тях и кой
е отговорният контролен орган?
Какви са възможните технически
решения, приложими в областта на
индустрията, и какви са изискванията за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд? За отговор тези и други въпроси редакцията на сп. Инженеринг ревю се обърна
към Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ) - гр.София. Отговорите на колегите от РИОКОЗ бихте
могли да прочетете в следващите
редове.

Измерванията на шума
нямат периодичен
характер
„След влизане в сила на Закона за
здравословни и безопасни условия на
труд през 1997 г. бяха закрити отделите по хигиена на труда към
териториалните звена. По този
начин плановете за развитие, които
имахме до 1998 г., бяха прекратени.
Останаха единствено Инспекциите
по труда, които са основният контролен орган в момента“, заяви д-р
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Михаил Попов, директор на
Столична регионалната инспекция за опазване и контрол
на общественото здраве.
Според сега действащата
нормативна база, всеки работодател има право да създаде собствена лаборатория за
измерване на шума и на микроклимата в работната среда, която да обслужва само
нуждите на даденото предприятие. Ако заводът не разполага с подобна лаборатория би
могъл да използва услугите на лаборатория, акредитирана от Изпълнителната агенция служба по акредитация. „По покана на работодателя,
обикновено преди приемателна комисия, акредитираната лаборатория
влиза в предприятието и извършва
всички необходими измервания. След
приключване на измерванията се издават протоколи с резултатите и
препоръки за профилактика, включващи подобряване на микроклимата,
смяна на технологията или други
мерки. Тези протоколи се изискват
при проверка от Комитета за условия на труд или Инспекцията по
труда. В структурата на РИОКОЗ
също е включен акредитиран орган,
който прави измервания. В Закона за
опазване на околната среда е посочено, че тези измервания нямат периодичен характер, а се извършват
при смяна на технологичния процес“,
допълва д-р Попов.

Гранични стойности на
шумовите нива
Нормативният документ, регламентиращ минимални изисквания за
осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, е
Наредба 6 от 2005 г. В нея са посочени граничните стойности на експозиция и стойностите на експози-

ция за предприемане на действия от
страна на работодателя. Стойностите се определят на база дневните нива на експозиция на шум и
върховото звуково налягане. Гранични стойности на експозиция са: Lex,8h
= 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С). Съответно: Lex,8 е дневното ниво на експозиция на шум, а
ppeak е върховото звуково налягане.
Горните стойности на експозиция за
предприемане на действие са Lex,8h =
85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(С). Долните стойности на експозиция за предприемане на действие са Lex,8h = 80 dB(А) и
ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С).
Когато се прилагат граничните
стойности на експозиция, действителната експозиция на работещите
се изчислява, като се отчита намаляването на шума от използваните
лични предпазни средства за защита на слуха. При прилагане на стойностите на експозиция за предприемане на действие не се отчита
ефектът от използването на защитни средства.
„Тези стойности са определени на
базата на дългогодишни изследвания
на уврежданията на слуховия апарат.
В наредбата се допускат и средноседмични, и месечни стойности на
експозиция за предприемане на действия от страна на работодателя,
вместо дневни, но само при изключи-

ноември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2009

81

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
0,5 м“, пояснява г-н Граматиков.
При провеждане на измерванията
микрофонът на шумомера трябва да
бъде насочен към максималното ниво
на шума. Измерванията следва да се
провеждат при затворени врати и
прозорци. Резултатите от измерванията характеризират шумовото
въздействие за период от време,
равен на една работна смяна с
продължителност 8h, при най-характерния режим на работа и не помалко от 2/3 от технологичното
оборудване функциониращо с номинално натоварване.
телни обстоятелства, описани в
нормативния документ“, заяви г-н
Красимир Граматиков, началник направление „Физико-химични изследвания на жизнената среда“ в РИОКОЗ
София.

Уреди и методи за
измерване на шума
Контролът на шума според Наредба 6/2005г. изисква наличие на уреди за измерване (шумомери). Те следва да отговарят на изискванията на
IEC 651:1979 или IEC 804:1985 и да
поддържат в обхвата си възможност за измерване нивото на шум в
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dB(C). „Уредите трябва да бъдат с
първи или втори клас на точност.
Шумомерите задължително се предлагат в комплект със звуков калибратор, който отговаря на изискванията на IEC 942. Измерванията следва да се провеждат на работното
място - на нивото на ухото на работещия.
В присъствието на работник, разстоянието между микрофона на шумомера и неговото ухо не трябва да
бъде повече от 0,5 м. Минималното
разстояние между микрофона на
шумомера и оператора, който провежда измерването, трябва да бъде

Задължения на
работодателите
Работодателят е длъжен да оцени и когато е необходимо да измери
нивата на шум, на които са изложени работещите. Ако при оценката
на риска се установи превишаване на
горната стойност на експозиция за
предприемане на действия, работодателят трябва да разработи и приложи програма от технически и/или
организационни мерки, за да сведе до
минимум експозицията на шум и произтичащите рискове.
Също така би следвало да отстрани или да сведе до минимум рискове-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ /РЕТРОФИТ/ НА КОМПЛЕКСНИ
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА (КРУ) СрН и НН
Една от основните дейности на СМС-С ЕООД от създаването на фирмата (1995г.), е свързана
с реконструкция на КРУ в електрически уредби за средно напрежение 20kV и 6kV и ниско
напрежение до 1000V. Тя обхваща:
•Замяна на маслени или въздушни прекъсвачи с елегазови и вакуумни;
•Въвеждане на микропроцесорни защити, заменящи електромеханичните релейни защити.
С модернизация чрез ретрофит КРУ в съществуващите електрически уреди придобиват
качества на съвременните апарати
Гарантира се високоефективно техническо решение, осъществено с
приблизително два пъти по-малко инвестиции спрямо цялостната
подмяна на КРУ.
Време за монтаж и настройка на реконструирани КРУ от 2 до 6 часа
Гаранционен и извън гаранционен сервиз с време за реагиране от 45 min
(за обекти отдалечени до 25 km) до 8 часа (за обекти отдалечени до 500 km).
КЛИЕНТИ: Аурубис България АД, Челопеч Майнинг ЕАД,
Асарел Медет, Мини "Марица Изток", ТЕЦ "Марица Изток 2",
Шнайдер Електрик България ЕООД, ОЦК Кърджали и др.

СМС-С ЕООД
гр. Пирдоп 2070, ул. "Георги Бенковски" №3, тел.: 07181/ 51 44, факс: 07181/ 52 18, e-mail: cmcc.office@gmail.com, www.cmc-c.com
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рат колегите от РИОКОЗ.
„Технологичните начини за намаляване на шума са най-разнообразни, но
у нас тази дейност все още е много
скъпа и изисква голяма прецизност в
изпълнението. Изисква и задължително изследване по честоти, за да се
види при коя е най-висок шумът, защото всеки материал поглъща различно дадена честота. Според разбивката на получените данни за естеството на шума, се прави някаква комбинация от материали, която
би го ограничила ефективно. Най-добре е проучването и анализът да се
направят още в началото, преди
стартирането на реалната производствена дейност. Във всеки проект има заложена част „Безопасност
и хигиена на труда“, но не винаги тя
се изпълнява впоследствие, както и
невинаги се реализира качествено“,
допълниха от РИОКОЗ.

Лични предпазни средства
те, произтичащи от експозиция на
шум при източника, като вземе предвид техническия прогрес и наличието на мерки за контрол на риска при
източника, гласи текста на наредбата. Сред възможните мерки са прилагането на други методи на работа, при които експозицията на шум
е по-ниска; изборът на подходящо
техническо и технологично оборудване, генериращо възможно най-малко шум; ново разположение на работните места и т.н.

Технически средства за
обезшумяване
Сред възможните технически
средства за ограничаване на шума в
предприятията са намаляване на
шума чрез защитни прегради, ограждения и шумопоглъщащи покрития.
Също така мерки за „борба“ с шума
са намаляване на структурния шум
чрез заглушаване или изолация. Работодателят би могъл да предложи и
друга организацията на работата за
намаляване на шумовото въздействие, например като ограничи
продължителността на излагане и
интензивен шум и осигури достатъчно периоди на почивка. „Също така
е възможно машината да се премести в отделно помещение, до нея да
се постави шумоизолирана операторска кабина или процесът да се
автоматизира. Всичко опира до познаването на проблема и до отговорността на работодателя“, коменти-
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Когато рискът, произтичащ от
експозицията на шум, не може да
бъде предотвратен по друг начин,
работодателят е длъжен да осигури
подходящи лични предпазни средства
за защита на слуха. Те трябва са
подбрани така, че да отстранят или
да намалят до минимум риска за увреждане на слуха.
„Все пак не трябва да се забравя,
че антифоните предпазват ухото
директно, но човешкото тяло
възприема вибрациите от шума в
работното помещение. Още повече,
че постоянното им носене не е
съвсем безпроблемно. Антифонът се
възприема като чуждо тяло от организма и е възможно да се появят
дискомфорт, сърбежи, главоболие и
други странични ефекти. Ето защо
понякога работещите предпочитат
да бъдат изложени на шум за няколко часа, вместо да носят антифони.
Това, разбира се, е въпрос на личен
избор или на фирмена политика. В
Европа има производства с изключително строги изисквания по отношение на безопасността на труда и е
възможно даден служител дори да
бъде уволнен, ако пренебрегне носенето на лични предпазни средства“,
коментира г-н Граматиков.

Изпълняват ли се
стандартите на ЕС у
нас?
Добре известно сред техническата общност у нас е, че в редица
производствени мощности у нас,
стандартите на Европейския съюз

по отношение на шумовите въздействие не се спазват. Затова се
обърнахме към д-р Попов с въпроса
какво трябва да се промени, за да
започне да се обръща внимание на
проблема с шума у нас? В отговор
той зави: „Нещата ще си дойдат на
мястото, когато стандартите на
ЕС се наложат и у нас. В момента
Министерството на труда и социалните грижи се занимава с инвалидите, част от които са професионалните инвалиди в резултат на
експозицията на шум, вибрации и
токсични вещества. Отговорността на работодателя и сериозната
оценка на риска трябва да станат
приоритет за всички. Например чуждестранните инвеститори в България, разсъждават и действат по
съвсем различен начин. Правят много сериозен предварителен мониторинг, интересуват се от всички нормативни изисквания и разработват
проектите си съобразно с тях“. „Например в района на метрото се правят измервания на шума и вибрациите над съоръжението на всеки три
месеца, защото това е изискване от
чуждестранния инвеститор и няма
как да се пренебрегне. Част от
българските фирми обаче започват
някаква дейност без маркетинг. Не
влагат средства в безопасността и
комфорта на работещите, но скоро
ще им се наложи да променят разбиранията си и да спазват законодателството“, заявиха от РИОКОЗ.
Източник снимки: Bruel & Kjaer, BK Precision,
CEM, Checkmate, Peak tech, Thomasnet.
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Индикатори, измервателни преобразователи, товароприемни
устройства

Спазването на хармонизирания
стандарт БДС EN 45501:2001 е основание за изпълнение на съществените изисквания към везните с неавтоматично действие. С усъвършенстване на технологиите и с появата на нови технически решения
стандартът не може да даде еднозначен отговор на някои специфични
технически решения, както и начина
им на изпитване. Това налага нуждата от допълнително развитие на
вече съществуващите изисквания. В
тази връзка е създадена организацията WELMEC, която е подкрепена от
органите по законова метрология на
държавите-членки на Европейския
съюз и EFTA. Организацията издава
редица ръководства с цел осигуряване на указания за производителите
на средства за измерване и за нотифицираните органи, отговорни за
оценяване на техните продукти.

Основни ръководства от
WELMEC за везни
Ръководствата са само препоръчителни и не налагат ограничения и
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допълнителни технически изисквания, извън съдържащите се в съответните директиви. Напълно допустими са и алтернативни подходи, но
указанията, описани в съответните
ръководства, представляват общоприето становище на WELMEC за найдобрите практики в областта. В
организацията съществува специална работна група (група №2), която
се занимава с уредите за измерване
на маса. В тази връзка някои от основните ръководства, които се отнасят до везните с неавтоматично
действие, са:
l WELMEC 2.1. – Ръководство за изпитване на индикатори;
l WELMEC 2.2. – Директива 90/384/
EИO – Общо приложение;
l WELMEC 2.3. – Ръководство за изпитване на софтуер;
l WELMEC 2.4. – Ръководство за измервателни преобразователи;
l WELMEC 2.5. – Ръководство за модулно одобряване и изпитване на
персонални компютри и други цифрови периферни устройства;
l WELMEC 4.1. – Ръководство за оценяване работата на нотифицираните органи;
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l WELMEC 2.7. – Директива 90/384/

EИO – Разяснения и тълкувания.

Документът
R76-1:2006(Е)
Друг препоръчителен нормативен
документ е Рекомендация на международната организация по законодателна метрология (МОЗМ) R761:2006(Е). Представлява подробен
документ, разширен в съответствие с хармонизирания стандарт
БДС EN45501:2001. Разширени са
основните термини и определения,
използвани при везните с неавтоматично действие. Указани са метрологичните и техническите изисквания, както и методите за изпитване. В приложения към R76-1:2006(Е) са
дадени методики за изпитване на
отделни модули, като индикатори,
софтуер, съвместимост на модулите и др.
В статия, публикувана в предходен брой на сп. Инженеринг ревю, бе
разгледана хронологията за пускане
на пазара на везните с неавтоматично действие и основните нормативни документи, с които трябва да се
съобразяват производителите. Процедурата трябва да се спазва особе-
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но стриктно по отношение на везните в законовата област на приложение. В същото време, в много други области на икономиката се използват различни като конструкция и
предназначение везни с не по-лоши
метрологични характеристики, за
които не е необходимо да се прави
подобна оценка за съответствие.
При тези условия производителят,
съобразно изискванията на потребителя, следва да подбере подходящия
тип и конструкция на везната за
условията на експлоатацията й.

Модулни и компактни
везни
Като конструкция везните найобщо могат да се разделят на компактни и модулни. Модулните са
комплектовани от самостоятелно
завършени монтажни възли, които
обикновено се изпитват самостоятелно. Компактните везни се произвеждат за максимален товар до 100
kg. Почти всички конструкции на
везни максимален товар - по-голям
от 100 kg, се изграждат на модулен
принцип.
Днес, благодарение на усъвършенстването на технологиите, на пазара се предлага доста голямо разнообразие от показващи устройства
(индикатори), тензорезисторни измервателни преобразователи и товароприемни устройства (платформи).
Голяма част от фирмите произвеждат и пускат на пазара везни на
базата готови модули. Според условията на работа и предназначението на везната, разработват цялостната й конструкция. Типичен пример в това отношение са автомобилните везни, везните за тръбен
път, крановите везни и др.
Този подход се прилага широко,
тъй като е нормативно регламентирано. БДС EN 45501:2001, който е
съвместим с Рекомендация № R 761:2006(Е) на МОЗМ, въвежда концепцията за одобряване по модули. Основният принцип, чрез който се съчетава приносът в грешката на комплектния уред на всеки от модулите,
се съдържа в т. 3.5.4 на БДС EN
45501:2001.

Съвместимост на
модулите в
конструкцията на
везните
Когато даден производител е пла-
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нирал да пусне на пазара везна, комплектована от отделно утвърдени
модули, той трябва да докаже преди изпитването й, че вградените
модули са съвместими един с друг.
Подробна информация за съответните величини и характеристики, които заедно установяват съвместимостта, се съдържа в Ръководство
WELMEC 2 и приложение F на Рекомендация R 76-1:2006(Е). Определяща
роля за определяне на съвместимостта са данните за комплектната
везна, показващото устройство (индикатор) и тензорезисторните измервателни преобразователи. Производителят на везната може да
провери и да докаже това съответствие с попълването на съответните форми в посочените документи. Таблиците за съвместимост
трябва да придружават декларацията за съответствие при проверка
на продукта и последващ метрологичен контрол. Таблиците могат да
се намерят на интернет страницата на Датския метрологичен институт (DELTA) – www.delta.dk/
weighing. Разработена е програма,
която след въвеждане на техническите данни за отделните модули,
оценява съвместимостта на параметрите.

Основните монтажни
възли
от които се изгражда една везна
на модулен принцип, са:
l Показващо устройство;
l Тензорезисторни измервателни
преобразователи;
l Механична конструкция.
При наличие на голямо разнообразие от предлагани модули от различни компании, основна задача на
конструкторите и производителите е да изберат подходящите самостоятелни модули с оглед предназначението, условията на експлоатация и цената на крайния продукт.

Основни изисквания към
показващи устройства
Както бе подчертано многократно, хармонизираният стандарт БДС
EN 45501:2001 съдържа основни
метрологични и технически изисквания към везните, подлежащи на законов контрол. В него обаче отсъства по-подробна информация за
изискванията и вида на изпитванията, които трябва да бъдат прове-

дени на показващите устройства
като самостоятелни модули.
За тази цел организацията
WELMEC е издала Ръководство
„WELMEC 2.1“ за изпитване на показващи устройства, което запълва
съществуващата празнина в посочения стандарт. Според клаузите, залегнали в ръководството, показващото устройство съдържа цялата
информация за метрологичните и
техническите изисквания на комплектната електронна везна. Следователно определящо при избора му се
явява областта на приложение на
везната.
В случай че комплектната везна
ще се използва в законовата област,
показващото устройство следва да
изпълнява съществените изисквания
съгласно Директива 90/384/EИO и
да има оценка за съответствие с
издаден сертификат за одобрен тип.
Ако везната ще се използва за технологични нужди например, конструкторите имат по-голяма свобода при
избора.

Параметри, определящи
избора
на индикатор
Съществуват приложения, в които е рационално да се изберат индикатори с по-ограничени възможности
и по-ниски цени, като техническите
условия се съгласуват директно с
потребителя.
Основните параметри, които са
определящи за избора на показващите устройства, са:
Клас на точност;
Температурен обхват;
Максимален брой на проверочните
деления nind;
Електрически параметри, включително:
l захранващо напрежение на измервателните преобразователи Uexc;
l общо входно напрежение на индикатора U;
l минимално входно напрежение на
индикатора за проверочно скално
деление ∆umin (µV/деление)
l обхват на измерваното напрежение UMR;
l минимален импеданс на измервателния преобразовател RLmin;
l максимален импеданс на измервателния преобразовател RLmax.
Производителите следва да представят подробна информация за всеки конкретен индикатор в техническата документация.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË
MCX Ì‡ Danfoss A/S
ŒÚ 2009„. ÙËÏ‡ Õ¿—¿-ƒ ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Ô˙‚ËÚÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË MCX Ì‡ ‰‡ÚÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ Danfoss A/S.
“Â Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ë HVAC/R ÔËÎÓÊÂÌËˇ:
ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÍÓÏÔÂÒÓÌÓ-ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË „ÛÔË, ˜ËÎ˙Ë, ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË
Í‡ÏÂË, ÚÂÏÓÔÓÏÔÂÌË ‡„Â„‡ÚË Ë ‰.

Свободно програмиране
—‚Ó·Ó‰ÌÓÚÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂËÚÂ MCX, Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÂÁËÍ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, ÔÓ‰Ó·ÂÌ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇ —++,
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ‡‰‡ÔÚË‡
Ì‡È-ÚÓ˜ÌÓ Í˙Ï ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ÓÌÚÓÎÂËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë Ò Â‰Ëˆ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔÓ„‡ÏË,
ÍÓËÚÓ ÔÓÍË‚‡Ú „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎËÁ‡ˆËˇ.

Съвместимост
¬˙ÁÍ‡Ú‡ Ò ÔÂËÙÂÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ ÓÚ‚ÓÂÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔÓÚÓÍÓÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÎÂÒÌ‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ
Ò ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ‚ ËÁ„-

‡Ê‰‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Модулен дизайн
ÿËÓÍ‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÚ
ÍÓÌÚÓÎÂË Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ
·ÓÈ ˆËÙÓ‚Ë Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë
‚ıÓ‰Ó‚Â Ë ËÁıÓ‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë
Ì‡ ‡Á¯ËËÚÂÎÌË ÏÓ‰ÛÎË
EXC, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÚ‡·ËÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡È-ÚÓ˜ÌÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ‚‡¯ËÚÂ ÌÛÊ‰Ë
Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË.

Опростен
интерфейс
–‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ÍÓÌÚÓÎÂ‡ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÓÔÓÒÚÂÌ‡. ¬˙ıÛ „‡ÙË˜ÌËˇ ‰ËÒÔÎÂÈ Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÂ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡Ú ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ, ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, „‡ÙËÍË,
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍË ËÍÓÌË.

Опции
ÓÌÚÓÎÂËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò Â‰Ëˆ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÓÔˆËË - ˜‡ÒÓ‚ÌËÍ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, ‚„‡‰ÂÌ‡ ‡Î‡Ï‡, ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ, RS485 Ë ‰.

www.nasa-d.com
1715 София, ж.к. Младост IV, бл. 602, вх.1
тел./факс: 02/975 50 65, 975 50 66, 975 50 67
office@nasa-d.com
9002 Варна, ул."Битоля" 12
тел.: 052/605 995, факс: 052/600 498
varna@nasa-d.com

—ÔÂÒÚÂÚÂ ÂÌÂ„Ëˇ Ò˙Ò Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ¿¡¡
Сред широката гама енергийноефективни продукти на АББ, включени в модерните системи за контрол
на процеси, може би най-значителните икономии се дължат на честотните управления, които увеличават
ефективността на електромоторите.
Инсталирането на честотни управления към електродвигателите на
машините може съществено да намали потреблението на електроенергия
- с до 30 процента, което ще помогне
за значителна икономия на енергия и
намаляване на емисиите парникови
газове, предвид на това, че именно
ДВИГАТЕЛИТЕ са консуматори на повече от една четвърт от световното потребление на електроенергия.
Задвижванията на АББ помагат на
клиентите ни да постигнат повече
като използват по-малко - в домовете, в бизнеса и във фабриките.
В Швеция например, операторите
на локална отоплителна централа
произвеждаща и електрическа енергия, чрез инсталиране на честотни
управления на АББ елиминираха значителните загуби. Това позволи на
централата да увеличи производството с 35 ГВч електроенергия годишно, което е нарастване на произ-
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водството с 5%. Освен намаляване
на потреблението на енергия, новите инсталации намалиха и емисиите
въглероден диоксид. Добрата новина
за операторите на централата Mдlarenergi е, че периодът на изплащане на инвестицията е само 12
месеца.
Повечето електромотори в подобни централи задвижват помпи и
вентилатори, които работят на
максимална скорост, дори когато
това не е необходимо. Потока се
регулира чрез дроселиране, което е
все едно да се опитате да спирате
автомобил, като в същия момент
сте му задали максимално ускорение.
Този режим поврежда оборудването
и изразходва напразно огромни количества енергия. Честотното управление предлага енергийно-ефективен
метод за контролиране на мотора,
позволяващ използването само на
мощността, която е необходима за
изпълнението на конкретните задачи, без излишно потребление и ненужно износване на оборудването. Инсталираните през 2008 г. от АББ
задвижвания ниско напрежение са спестили 170 терават-часа електроенергия - количество достатъчно, за
да покрие нуждите на 42 милиона
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европейски домакинства, и са намалили общото ниво на емисии въглероден диоксид с около 140 милиона
тона годишно. Това се равнява на
спиране от движение на 35 милиона
европейски автомобила.
Тъй като обществото е изправено пред предизвикателството да намали влиянието върху околната среда, докато в същото време посрещне все по-голямата нужда от електроенергия, задвижванията на АББ ще
продължат да имат положителен
принос за това в продължение на
много години.
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œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Характеристики на процеса на анаеробно стабилизиране на
утайките и съоръжения за провеждането му

”

важаеми читатели, в последния
ни брой от миналата година бе поместен редакционен материал, посветен на стабилизирането на утайките, отделяни в процеса на пречистване на битовите и промишлените отпадни води. В статията бе
разгледан процесът на аеробно стабилизиране на утайките. В настоящия брой продължаваме със спецификите на процеса анаеробно стабилизиране.

Фазите на анаеробното
разграждане
По-подробното разглеждане на
процеса на анаеробно разграждане
дава възможност за разделянето му
в четири фази – хидролиза, ацидогенеза, ацетогенеза и метаногенеза.
По време на хидролизата отделените ензими от ферментационните
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бактерии (т.нар. екзоензими) преобразуват комплексния, неразтворен
материал в по-малко комплексни,
разтворени компоненти. Те могат
да преминат през стените на клетките и мембраните на ферментационните бактерии. Процесът включва хидролиза на протеини (белтъци),
хидролиза на полизахариди и хидролиза на мазнини.
Във втората фаза - ацидогенезата, разтворените компоненти,
присъстващи в клетки на ферметационни бактерии се преобразуват в
множество прости компоненти. Тя
включва анаеробно окисляване на
аминокиселини и захари, и анаеробно
окисляване на високомастни киселини и алкохоли. Образувалите се съединения включват летливи мастни
киселини (ЛМК), алкохолна, млечна
киселина, СО2, Н2, NH3 и H2S, както и
нова клетъчна материя.
Третата фаза - ацетогенезата

(представлява междинно киселинно
производство), е фаза, при която
продуктите на разграждането се
превръщат в ацетат, водород (Н2 и
СО2), както и в нова клетъчна материя. По време на тази фаза протичат два процеса - образуване на
оцетна киселина и Н2 от междинни
продукти (в частност летливи мастни киселини), и хомоацетогенеза.
Вторият процес включва образуването на оцетна киселина от Н2 и СО2.

Характеристики на
метаногенезата
Последната фаза е метаногенеза,
при която ацетатът, водородът
плюс карбонатът, формиатът или
метанолът се превръщат в метан,
СО2 и в нова клетъчна материя. Двете подфази на метаногенезата
включват образуване на метан - от
оцетна киселина и на метан - от
водород и въглероден диоксид.
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Първата подфаза или т.нар. процес
киселиногенеза включва процеси на
микробиологично разграждане, в които органичните съставки служат
както като донор на електрони,
така и като приемник. В анаеробния
киселинен ферментационен процес
разтворените комплексни органични компоненти се превръщат основно в летливи мастни киселини.
Метаногенните бактерии принадлежат към филогенетичната
група Arhbacreia. Характерно за тях
е, че получават енергия от образуването на метана, но не могат да
комбинират това с генерирането
на метаноболитна енергия. Неподатливи са на антибиотици, поради съдържащата се в клетъчните им
системи мурамова киселина. Около
70 % от образувалия се в метановия реактор метан, е продукт на
ацетат делящите се метаногени.
Метиловата група на ацетата се
присъединява към молекулата на
метана, докато карбоксилната група се разделя и в крайна сметка се
превръща във СО2 (или НСО3). Споменатата реакция протича с отделяне на енергия - 31,0 KJ на мол
превърната оцетна киселина.
Вторите по важност физиологични групи от метаногени са МВ, които образуват метан от Н2 и СО2 .
Тази група отговаря за приблизително 30% от произведения метан в
нормално функционираща анаеробна
пречистваща инсталация. Около половината от водород консумиращите метаногенни видове могат да
растат и върху мравчена киселина
(формиат).

Разграждането се влияе
от параметрите на
веществата
Процесът на разграждане на органичните вещества се влияе силно
от характеристиките на веществата, като състав, температура, влажност, рН на средата, доза
на натоварване на изгнивателното
съоръжение, разбъркване на утайките и др. Известно е, че най-лесно и
пълно се окисляват въглехидратите.
Много по-трудно се окисляват мазнините, а най-трудно – лигнинът и
нефтът.
Обикновено основни критерии, по
които се оценява протичането на
процеса на гниене са количеството
и състава на получения газ, както и
наличието на летливи мастни киселини, рН, общата алкалност и мириса на изгниващите утайки. Добре е,
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също така, да се има предвид, че
организмите, които участват в разграждането, се нуждаят от различни като състав органични вещества.
За оптимални условия за протичане на ферментационните процеси се
считат тези, при които съотношението между въглерода, азота и фосфора е С/N/Р = 100:7:1. Също така
се препоръчва концентрацията на
летливи мастни киселини да се поддържа около 200 mg/dm3. Голямото
количество мастни киселини потиска ферментацията на органичните
вещества във втората фаза. Това е
така, тъй като при преобладаващ
процент на киселата фаза дейността на метановите бактерии се парализира. Затова се счита, че е добре де не се подава голямо количество
прясна утайки и да се следи стойността на температурата да не се
понижава.

Минералните соли
потискат
ферментационните
процеси
Негативно влияние върху ферментационния процес оказват и минералните соли. При концентрация от
4000 mg/dm3 те също потискат
ферментационните процеси. Също
така, съдържанието на 50 mg/dm3
нитратен азот води до прекратяването им. Съдържанието на вещества, като ПАВ, съединения на хрома, йони на тежките метали, арсен
и други, също пречат на нормалното протичане на изгниването, тъй
като унищожават бактериите.
Обикновено тези вещества се
съдържат в утайки, получени при
пречистване на промишлени отпадни води. Поради това се препоръчва
тези утайки да се третират по
други методи или да се унищожат.
Необходимата влажност на утайките за нормално протичане на процеса е от 90 до 97%. Извън тези
граници процесът протича нестабилно.

Температурата е основен
фактор
определящ скоростта на протичане на процеса на разграждане. Обикновено повишаването на температурата (до определени граници) води
до увеличаване на скоростта на разграждане и на количеството, отделящ се биогаз от 1 kg сухо вещество.
Също така, времето за изгниване на
органичните вещества намалява. По
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отношение на повечето биологични
процеси могат да се разграничат
три температурни обхвата:
l психрофилен обхват - от 0°С до
приблизително 20°С;
l мезофилен обхват - от 20°С до 42
- 45°С, както и
l термофилен обхват - от 45°С до
над 70°С.
Оптимални за анаеробните процеси са мезофилният и термофилният температурни режими. За момента най-добре познат по отношение на анаеробната ферментация е
мезофилният обхват. Всеки температурен режим се характеризира
със специфична микробиална биоценоза. При повишаване на температурата над 37°С мезофилните бактерии прекратяват своето съществуване. На тяхно място се развиват топлолюбиви (термофилни) бактерии, за които оптималните условия на развитие са при температура в диапазона от 50 до 60°С. Термофилното изгниване протича два
пъти по-бързо от мезофилното при
други равни условия, но и разходът
на енергия е два пъти по-висок поради необходимостта от поддържане
на оптимална за процеса температура.
По-високата температура оказва
благоприятно влияние върху времето за изгниване, тъй като го намалява. Принципно разграждането при
анаеробни условия се извършва побавно в сравнение с характерната
за аеробни условия скорост. Например при гниене с температура 20°С
за едно денонощие се разграждат
8,4% срещу 20,6% по отношение на
биологичната потребност от кислород (БПК).
За да се ускори процесът на изгниване на утайките, могат да се приложат и други методи. Например
стимулиране на бактериите с електрически ток или с електромагнитно поле, пастьоризиране на пресните утайки, добавяне на различни
стимулатори, хормони, витамини и
други. На този етап, част от тези
методи все още са в стадий на проучване и изследване.

Съоръжения за анаеробно
стабилизиране на
утайките
Сред най-широко прилаганите
съоръжения за анаеробно стабилизиране на утайките са двуетажните
утаители, избистрителите-изгниватели, метантанковете и откритите изгниватели. Двуетажните
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утаители и избистрителите-изгниватели представляват комбинирани съоръжения, които обикновено са
част от комплексните решения,
предназначени за механично пречистване на отпадъчните води. За
анаеробно разграждане на утайките
в по-големи населени места се препоръчва използване на метантанкове и откритите изгниватели.
Всички тези съоръжения могат да
се класифицират по различни показатели. Сред най-често използваната квалификация е разделянето им
на две основни групи - отоплявани и
неотоплявани, в зависимост от
температурните условия, при които протича процесът на стабилизирането. Към отопляваните съоръжения се отнасят метантанковете, а към неотопляванети двуетажните утаители и откритите изгниватели. В метантанковете поради
допълнителното изкуствено загряване на утайките и минерализирането на органичните вещества
процесът протича ускорено, докато
изгниването на утайките при естествена температура е сравнително бавен процес.
Изгнивателните съоръжения, често се определят и като

хомогенни и нехомогенни
Към хомогенните се причисляват
всички изгниватели, при които влажността и съдържанието на органични вещества в утайките са еднакви
във всички точки на изгнивателния
обем. Такива съоръжения са метантанковете. В тях утайките се разбъркват непрекъснато. Отделните
частици на изгнилите утайки престояват различно време в изгнивателя и следователно имат различна
степен на разграждане на органичните вещества.
Към нехомогенните изгниватели
спадат изгнивателните камери и
двуетажните утаители. Влажността на утайките и съдържанието на
органични вещества в тях са различни в различните пластове на изгнивателния обем.
Като цяло капиталовложенията за
аеробно стабилизиране, в сравнение
с анаеробното изгниване, са по-малки, но процесът е по-енергоемък. В
повечето случаи за пречиствателни
станции до 1 000 000 m3/d аеробното стабилизиране и анаеробното
изгниване са икономически равностойни, а при по-голяма производителност по-изгодно е анаеробното
третиране.
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ПОЛИМАТ ООД
ЩАСТЛИВА И УСПЕШНА 2010 ГОДИНА
Нивопоказателна техника:
1618 София, п.к. 109.
Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б - Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76 колонки за вода, пара и процеси
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад
е-mail: polymat@techno-link.com

www.polymat-bg.com

Инженеринг
Консултации
Машини

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

ÈÊÎÌÀ ÎÎÄ

HOGFORS - Финландия
- Бътерфлай клапи:
спирателни и регулиращи
- неразглобяеми сферични кранове.

Испания

- ножови шибри за
абразивни среди,
гъсти маси,
отпадни и
питейни води.

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

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

Дизиращи помпи
и комплексни
дозиращи инсталации
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Вихрови помпи
за пропан-бутан
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Винтови помпи
за масла и мазут

Мембранни
помпи
Варелни помпи за
всички течности
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Според проекта, към станцията ще бъде изграден завод за производство на електроенергия
азват, че Европа свършвала там,
където тоалетните започнат да миришат. В един по-съвременен вариант твърдението би могло да звучи
така: „Европа завършва там, където
отпадъчните води се заустват директно в реките, морето или близките падини“. За съжаление, ако приемем твърдението за критерий,
България би останала извън пределите на Европа. В качеството си на
новоприсъединен член на ЕС, държавата ни е поела строги ангажименти за развитие на канализационната система у нас. През последните
години, обаче, много се говори и много малко се върши в посока решаване
на огромния проблем с отсъствието
на пречиствателни станции или в недостатъчния им капацитет, дори в
големи градове на страната. Достатъчно е да споменем, че кварталите в подножието на Витоша в
столицата, които през последните
години придобиха статут на едно
от най-скъпите и елитни места за
живот в България, не са канализирани.

Стойността на проекта е
около 22.8 млн. евро
Затова, в настоящия брой на сп.
Инженеринг ревю решихме да представим един от най-мащабните проекти в областта на канализацията,
изпълняван в България - изграждането на пречиствателна станция Русе.
Проектът стартира в началото на
2008 г. Стойността му възлиза на
около 22,8 млн. евро. Възложител е
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Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Изпълнителна агенция ИСПА Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“. Бенефициенти са Водоснабдяване
и канализация Русе и Община
Русе. За финансиране на проекта са осигурени средства
по линия на програмата ИСПА
(85%) и от държавния бюджет (15%).

Изпълнител е
немската компания
Хохтийф Канстръкшън
За изпълнител са избрани софийският и лайпцигският клон на немската компания Хохтийф Канстръкшън.
Консултант е дружество от тип
джойнт венчър между Пури Енвайърмънт и Консултантска инженерна група. Проектът включва изграждане на пречиствателна станция и спомагателни съоръжения за
пречистване на всички битови и
индустриални отпадъчни води в Община Русе. Капацитетът на станцията е 240 хил. еквивалент жители, а
срокът за нейното завършване - края
на 2010 г.
„Проектът е един от най-големите в областта на пречистването,
реализиран в България“, коментира
инж. Иван Нотев, управител на Хохтийф Канстръкшън – клон София, към
когото се обърнахме за повече информация относно същността на проекта и етапите на неговото изпълнение.

Пречиствателната станция
се изгражда в местността
Балтата
В момента всички битови и индустриални отпадъчни води в Община
Русе се заустват директно или чрез
река Русенски Лом в Дунав. Тъй като
съществува реална опасност от
замърсяването й, Дунав и всички реки
от водосбора й са обявени за чувствителни зони. „Целта на ПСОВ
Русе е подобряване на качеството на
услугите, предоставяни от ВиК Русе,
повишаване ефективността на използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложени в
Европейската рамкова директива за
водите, и постигане на съответствие с Европейската директива за
пречистване на отпадъчни води в
населените места“, коментира г-н
Нотев, уточнявайки, че в момента
канализационната мрежа на Русе е в
състояние, което налага нейното
реновиране, но тя не е предмет на
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вероятно този терен е бил
без други перспективи за използване. За укрепване е направен инженерен насип,
върху които се изграждат
съоръженията на пречиствателна станция“, допълва г-н
Нотев.

Обхват на проекта за
изграждане на ПСОВ
Русе

договора за изграждане на ПСОВ.
Пречиствателната станция се
изгражда в местността Балтата в
съответствие с одобрената кадастрална карта на град Русе и по плана на Източна промишлена зона.
Местността представлява заливна
тераса, с надморска височина от 14
до 19 м. Покрита е с т.нар. пропадъчни почви - льос, които имат свойството в контакт с вода да се оводняват и да губят напълно носимоспособността си. „Теренът е със специфични и проблемни в технологично отношение почви. Изборът му е
направен съобразно възможностите
на общината да осигури терен за изграждане на пречиствателна станция. Важно е да се отбележи, че най-

96

Проектът за ПСОВ Русе
включва пълен инженеринг за
изграждане на пречиствателната станция и всички необходими
спомагателни съоръжения към нея.
Договорът е сключен съгласно FIDIC
Жълта книга (Първо издание 1999 г.
– Договорни условия за Технологично
оборудване и проектиране – Строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и
инженерни обекти, проектирани от
Изпълнителя).
„В този проект целият риск е
поет от изпълнителя, в случая Хохтийф Канстръкшън. Клиентът задава параметрите на отпадъчните
води на входа и на изхода на пречиствателната станция като водно
количество и степен на замърсеност. Изпълнителят поема всички
рискове, свързани с избора на подхо-

дяща технология, постигане на желаните изходни показатели, както и
съобразяване с предварително зададения бюджет“, поясни инж. Иван
Нотев.
Основни елементи на проекта са
разработване на работен проект и
строителство на ПСОВ, включително проектиране и изграждане на главен колектор с приблизителна
дължина 2550 m, диаметър 1600 mm
(първа част) и 1200 mm (втора
част) и помпени станции. В договорните условия се включва мониторинг на експлоатацията и поддръжката на съоръженията, както и
обучение на персонала на ПСОВ, в
продължение на три месеца преди
сертификата за приемане на строителните работи и по време на 12месечния последващ период. Проектът обхваща и изграждане на
брегоукрепваща стена с височина
550 m. „В рамките на едногодишния
период, предвиден за отстраняване
на възникнали дефекти и доказване
на работоспособността на съоръжението, компанията Хохтийф Канстръкшън ще поддържа пречиствателната станция и ще гарантира
спазване на изходните параметри
на водата, така както са зададени
от инвеститора и клиента“, потвърди г-н Нотев
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В проектирането участват
и български специалисти
В отговор на въпроса на редакцията дали част от инженеринговите
работи ще бъдат възложени на
български специалисти инж. Иван
Нотев заяви: „Разбира се. Но чрез
избора на Хохтийф държавата ни не
просто избира изпълнител на мащабен проект, но си осигурява „ноу-хау“
от фирма с многогодишен опит.
Хохтийф е една от най-големите
строителни компании в Европа. През
последните няколко години тя заема
първо място в световната класация
Топ 225 на международните контрактори в строителството. Повече от 80% от реализираните проекти на компанията са извън родната
й Германия. Клонът на Хохтийф
Канстръкшън у нас е основан през
2002 г., но компанията е участвала
в изграждането на редица обекти в
страната - много преди това. Дело
на Хохтийф са сградата на Българска Народна Банка, язовир Бели Искър
и др.“, сподели мениджърът на софийския клон на Хохтийф Канстръкшън.
„Технологията, на основата на която ще функционира пречиствателната станция, е разработена от специализиран център на Хохтийф в Берлин - Сивил Инженеринг енд инвайрънментал. В разработването вземат
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участие и проектанти от
България, както и от различни
немски фирми, с които Хохтийф традиционно работи, например проектантско бюро
Дийринг със седалище в Аахен.
За този проект сме използвали и услугите на българската
проектантска фирма Бора“,
допълни г-н Нотев. Той обясни,
че в момента има известни
проблеми с одобряването проекта за колектора, но това е
проблем, който не засяга Хохтийф. Също така, все още се
търси място за изграждане на едната от двете помени станции.

Доставчици на
техническото оборудване
Доставчици на технологичното
оборудване основно са водещи немски фирми, сред които: Aerzener
Maschinenfabrik, Likusta, Passavant
Geiger, Seepex. Помпите са производство на Wilo, ABS Pumpen, Led
Industrieanlagen, Weco Armaturen, Hans
Huber Technology, Awt Umwelttechnik
Eisleben, Gefa Processtechnik, Senergie
и Vag Armaturen.
„Избраните компании са водещи
доставчици на технологично оборудване“, информира г-н Нотев. „Смело
мога да твърдя, че ПСОВ Русе ще
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бъде една от най-модерните пречиствателни станции в България. До
момента около 80% от оборудването е доставено и над 50% от него
вече e монтирано“, подчерта той.
Поради големите количества отпадъчни води и високата степен на
тяхната замърсеност, в пречиствателната станция на гр. Русе е предвидено изграждането на съоръжения
и за механично, и за биологично пречистване. В схемата на пречиствателната станция са включени два метантанка с височина 26 m. Те са предназначени за обработване на получената утайка при висока температура
до получаването на метан, който ще
захранва завод за производство на
електроенергия.
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‡ÁıÓ‰Ë Ò ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË
ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË
Светли и тъмни инфрачервени лъчисти нагреватели в летищни
хангари, пожарни и спасителни служби
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топлението на голямо габаритни - и като по площ, и като височина, помещения често е много
енергоемко. А в редица приложения
спецификата на извършваните дейности изисква използването именно на подобни помещения, например
летищни хангари, помещения в пожарни и спасителни служби, концертни зали и други. Загряването на
въздуха в тях чрез традиционни конвективни системи никак не е ефективно, тъй като са налице големи
топлинни загуби. Затова, с цел постигане на значително по-добри икономически резултати при осигуряване на необходимия комфорт, се препоръчва използването на лъчисто
отопление, базирано на инфрачервени излъчватели. Сред причините за
това е възможността с тях да се

осигури равномерно разпределение
на температурата на въздуха както по височина, така и в хоризонтална равнина.

По-ниска температура
на въздуха при
запазване на топлинния
комфорт
Както е добре известно, за разлика от съоръженията за конвективно и топловъздушно отопление, инфрачервените излъчватели загряват хората в помещението директно, а не вторично – чрез затопляне на въздушното пространство.
Излъчваният от тях поток инфрачервена топлинна енергия, чрез рефлектори, се насочва към отопляваната зона, загрявайки повърхността
на пода, монтираното в зоната
оборудване и работния персонал.
Повишената повърхностна темпе-

ратура на строителните елементи, ограждащи помещението, позволява да се поддържа по-ниска температура на въздуха, при запазване на
топлинния комфорт на хората. Нагревните повърхности, разпределени по значителна част от пода или
тавана, не затрудняват реконструкцията и модернизацията на помещенията. Запрашеността на помещението е по-малка, вследствие
на намалената конвективна подвижност на въздуха.
Сред предимствата на лъчистите отоплителни системи са и краткият период от време, необходим за
постигане на топлинен комфорт,
както и ниските енергийни разходи,
тъй като при предаване на топлина
чрез електромагнитни вълни не се
налага използването на междинен
топлоносител.
В практиката се използват

София, бул. "Драган Цанков" 170, ет.1, офис 3, тел./факс: 02/962 21 04
GSM: 0887 518 450, e-mail: office@barosltd.com, info@barosltd.com

ГАЗОВИ КОТЛИ И АРМАТУРА

www.barosltd.com

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ

JAGA

Отоплителни
Газоснабдителни
Водоснабдителни
Климатични системи
АВТОМАТИКА И КОНТРОЛ
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Фиг. 1. Принципна схема на високоинтензивен инфрачервен излъчвател.

електрически или газови
инфрачервени
излъчватели

разходи при използване на електрическа енергия.

За отопление на самолетни хангари в частност и големи като
обем помещения в пожарни и спасителни служби могат да се приложат и двата вида излъчватели.
Разликата, очевидно, е в източника на енергия.
При електрическите излъчватели
нагряването се осъществява чрез
преобразуване на електрическа енергия в топлинна, а при газовите- топлинната енергия се отделя чрез изгаряне на газообразно гориво.
Обикновено предпочитани са газовите инфрачервени излъчватели поради по-високите експлоатационни

Светли газови
излъчватели
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Използваните газови инфрачервени излъчватели се класифицират основно в две групи - светли и тъмни,
или високо интензивни и ниско интензивни. Разделянето е в зависимост от начина на изгаряне на горивото и температурата, до която
достига отоплителната площ на
излъчвателя.
Високо интензивните газови излъчватели, наричани още светли,
представляват разновидност на
инжекционните горелки, оразмерени
за коефициент на излишък на възду-

ха α = 1.05. При тях се реализира
безпламъчно изгаряне с голямо топлинно натоварване, а основната
част от топлината се излъчва в
околната среда с дължина на вълните от 2.5 до 6 микрометра. Горивото обикновено е природен газ.
Основни конструктивни елементи на един светъл излъчвател са:
смесител, огнеупорна плоча, отражател и запалителна система с вградена защита. Принципът на работа
на високо интензивните газови излъчватели се базира на изгаряне на
хомогенна горивна смес, съставена
от въздух и природен газ, върху излъчваща плоча. Хомогенизирането на
сместа се осъществява в ежектора
на горелката, а преминалата през
отворите на плочата горивна смес
изгаря на повърхността й в тънък
слой. В процеса на изгаряне, повърхностната температура на плочата се
повишава до 850 - 1200 °С. В повечето случаи излъчващата плоча представлява съставна конструкция, изградена от малки плочи, разположени близо една до друга. Отделните
плочи се свързват с гъвкави съединения и се монтират към обща метална рамка. Предлагат са огнеупорни
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димните газове се понижава до 160
- 250 °С.
Като предимство на ниско интензивните излъчватели е възможно да
се посочи фактът, че те позволяват
необходимият за горенето въздух да
се вземе извън отопляваното помещение. Съществена роля върху ефективната работа на излъчвателите
оказват конструкцията на отражателя и разположението на самите
излъчватели в помещението.

Фиг. 2. Принципна схема на нискоинтензивен инфрачервен излъчвател.

плочи от неръждаема стомана и керамика, както и конструкции, позволяващи допълнително разширение.
Отражателите обикновено се изработват от полиран алуминий или
стомана. Основното им предназначение е да насочват топлината към
пода на отопляваното помещение. В
повечето конструкции лъчисти отоплители запалителният механизъм е
автоматичен, а за да се осигури безопасна работа на системата, в конструкцията на излъчвателя се вгражда и електронен пламъчен детектор.

Ниско интензивни
излъчватели
Отоплителното тяло при ниско
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интензивните инфрачервени излъчватели е изградено от сноп
тръби, покрити с топлоизолиран
ламаринен кожух. Броят на тръбите в един сноп обикновено е от 2
до 6, всяка с диаметър от 180 до
600 mm. Дължината им се определя
в зависимост от формата и размерите на помещението. Загряването
е чрез директно изгаряне на газ (пропан-бутан, природен газ) или дизелово гориво. При преминаване на горещия газ през тръбите, те се загряват и излъчват инфрачервена енергия, която директно се насочва към
пода на помещението посредством
отражатели. След преминаване през
излъчвателя температурата на

Елементи на системата
Основни елементи на една система са: инфрачервените излъчватели,
разпределителна газопроводна мрежа и комплекс автоматика за запалване, контрол и обезопасяване на
горивния процес. Изграждането на
системи с инфрачервени излъчватели изключва необходимостта от
използване на котли, помпи и топлопреносни мрежи. При топлотехническото оразмеряване на системата се
определят мощността, броят и разположението на излъчвателите.
Местата за монтаж, височината на
окачване и ориентацията се избират
с оглед постигане на равномерно
облъчване на пода.
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Оптималната
височина на монтаж от 5 до 20 м.
От гледна точка на безопасността, инфрачервените излъчватели
следва да се поставят на такава
височина, че да не създават потенциална опасност от възпламеняване
на сравнително лесно запалими материали. Преди да се инсталира системата, е добре да се отчете наличието на движещи се обекти в
близост до излъчвателите, както и
на материали с ниска температурна устойчивост. Например пластмаси, за които е необходимо да се предвидят допълнителни мерки за защита.
Необходимо е, също така, височината, на която се поставят излъчвателите, да гарантира създаването на комфортни условия.
Твърде ниско или твърде високо
монтираните излъчватели биха
създали чувство за дискомфорт у
пребиваващите хора. Разбира се,
при определени ситуации се препоръчва излъчвателите да се монтират на по-голяма височина от
препоръчителната. От топлотехническа гледна точка се приема, че
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най-добри технически резултати се
постигат при инсталиране на излъчвателите на височина в интервала от 5 до 20 метра над отопляваната повърхност.
Обикновено се препоръчва монтажната височина на тъмните излъчватели да не надвишава 8 m над
пода. Не е желателно окачването на
тъмни излъчватели непосредствено
над работни места или в непосредствена близост до входна врата.
При отваряне на вратата се стига
до промяна на условията в помещението и поради забавената реакция
на излъчвателя пространството
около вратата се охлажда за
продължителен период от време.
Възможно решение при подобни ситуации е комбинация от светли и
тъмни излъчватели.

Структуриране
на мрежата в клонове
За свързване на отделните излъчватели към разпределителната
мрежа от стоманени или медни
тръби се използват твърди или
гъвкави връзки. Оразмеряването на
тръбите е в зависимост от максималния разход на газ. По отноше-

ние на структурирането на разпределителната мрежа се препоръчва
де се обособят отделни клонове, позволяващи едновременно изключване на група излъчватели. В приложения, в които съществуват технически или икономически пречки
пред изграждане на система за дистанционно изключване на всеки
излъчвател, се препоръчва разделянето им в няколко групи. Те би следвало да са най-малко две - относителна мощност 30% и 70% спрямо
сумарната.
Възможност за експлоатация в
режим на общо или зоново отопление, повишава енергийната ефективност на системата и гарантира
икономичната й експлоатация поради по-ниския разход на газ. Коефициентът на полезно действие на системите с инфрачервени газови излъчватели достига 90 - 95%.
Недостатъците на системите
за отопление с инфрачервени излъчватели се свеждат до високата
температура на излъчвателя, както
и до необходимостта от вентилация за отвеждане на отпадните
продукти от горенето, в редица
приложения.
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Ï‡¯ËÌË Û Ì‡Ò
Част II. Утвърдени специалисти продължават да коментират
техническите новости и пазара на нови машини у нас на страниците
на сп. Инженеринг ревю

¬

продължение на откритата в
миналия брой на сп. Инженеринг ревю
коментарна тема за новостите в
областта на металообработващите машини и развитието на този пазарен сегмент, ви предлагаме мненията на три от фирмите, опериращи
на българския пазар - Веман Груп, Техника Консулт и Хофман Консулт
България.
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Изпълнението на проекти с
европейско финансиране е
добра възможност
Продажбите на „хай-тек“ металообработващи машини и технологии
са тясно свързани със състоянието
на българската икономика. През последната година негативите от глобалната икономическа криза оказват
сериозно въздействие и върху тях.
Силно намалените производствени
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обеми, както и липсата на свободни
собствени капитали, принуждават
българските фирми да се откажат
или да замразят проектите за обновяване и осъвременяване на производствените ресурси. А те са не само
желани, но и жизнено необходими в
ролята им на единствен подход за
постигане на конкурентноспособност на българските продукти на
общоевропейския пазар.
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Ï‡¯ËÌË
Негативно влияние оказва и политиката на банковия
сектор към малките и средните фирми. Високите лихвени проценти по оборотните кредити рефлектират пряко върху стопанската инициативност и свиват икономическия растеж.
Благоприятен фактор за 2009 и следващите години би могла да се окаже възможността за получаване
на безвъзмездна финансова помощ по линия на европейските проекти. Но и тук всичко е в ръцете на чиновниците от държавната администрация, която все
още не работи напълно ефикасно. Процедурите са
тежки и продължителни и всичко зависи от волята и
желанието за ефективен контрол на ресорните министерства.

Провеждане на гъвкава и ефективна
политика
За нас, като търговско представителство и сервиз
на машини, е важно да провеждаме максимално гъвкава
и ефективна политика в условията на свиване на пазарните потребности. Стремежът ни е насочен към предлагането не само на висококачествени продукти на атрактивни цени, но и към създаването на усещане за сигурност и надеждност на клиента, чрез пълна гама от
предлагани сервизни услуги.
Като един от най-големите производители на металообработващи машини в глобален мащаб, Amada Group
непрекъснато усъвършенства технологичното ниво на
своите машини. Използвайки дългогодишния си опит в
оптимизацията на всички металообработващи процеси,
концернът винаги се е стремил да бъде „двигател“ на
иновациите в отрасъла, както и да е с крачка напред
пред основните си конкуренти.

Базови посоки в техническото развитие
на машините
В процеса на създаване на съвременните машини се
търсят оптимални решения, които могат да се обобщят в няколко основни посоки. Сред тях са:
l Намаляване на производствените разходи, което е
свързано с понижаване до минимум на консумираната
енергия;
l Намаляване на средствата за поддръжка и обслужване, както и удължаване на експлоатационния период на
инструментите и т.н.;
l Въвеждане на екологични технологии в съвременните машини. Тук е мястото да спомена, че Amada Group
е носител на най-престижните - златни медали, от найголемите и престижни световни изложения. Сред техническите насоки, по които работим, е заместване на
хидравличните задвижвания с високопрецизни и ефективни сервоелектрически задвижвания. По този начин
се елиминира периодичното изхвърляне на отработени
масла;
l Максимална ергономичност на управленията на машините, което води до намаляване на подготвителните времена за процесите, както и до опростяване на
диалога между машините и операторите и минимизиране на грешките от т.нар. човешки фактор;
l Не на последно място трябва да се спомене и непрекъснатият стремеж към увеличаване на производи-
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телността на машините и максимална ефективност, както при единичните, така и при едросерийните
производства.

Инж. Веселин Манолов,
управител на Веман,
оторизиран представител за
машини и сервиз на Amada
Group за България

Очакваме слаб пазарен ръст
през следващите две години
Пазарът на металорежещи машини се е свил в цял свят. Според някои
източници, спадът в поръчките е над
60 %. Очакванията са, че през следващите 2 години ръстът в търсенето на машини и оборудване ще е
слаб, включително и в България. Доказателство за това е реалното
състояние на икономиката в момента.
Техническото развитие на пазара
на металорежещи машини е в две
основни посоки:
l Разработване на концепции за
машини и решения до ключ, които
водят до повишаване на производителността и на качеството.
l Стандартни машини – в тази
област цената се е превърнала в основен фактор за вземане на решение.
В съвременното производство се
повишават изискванията по отношение на комплектната обработка.
Колкото по-малък е броят на закрепванията, толкова по-малко са и грешките. По този начин се повишава
точността и общото качество.
Очакванията на потребителите към
струговете претърпяха развитие.
Освен струговане, пробиване, нарязване на резби и фрезоване, от тях се
очаква да нарязват зъби, да дълбаят
канали, да гравират и т.н. Към техническите изисквания се добавят и
финансовите: пазарът е завладян от
голяма ценова „битка“. Ето защо привлекателното съотношение между
цена, производителност и качество
е от основно значение.

Атрактивни са комплексните
решения
Отрасълът трябва да отговори
още по-прецизно на изискванията на
пазара – с комплексни решения. Те
следва да предлагат възможност за
персонализация, които се простират
от управление и производствен софтуер през машината до решения за
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автоматизация.
Отговор на тези тенденции са
машините на австрийската компания EMCO Maier.
Като илюстрация на тези тенденции ние демонстрирахме на Есенния
технически панаир в Пловдив три
струга. Струговете MaxxTurn 65 и
MaxxTurn 25 с насрещен шпиндел,
въртящи инструменти и ос Y със
своята производителност, мощност и точност са едни от най-добрите представители на своя клас.
Много голям интерес предизвика и
стругът EmcoTurn E45SW, който е с
лентов транспортьор и манипулатор за зареждане със заготовки. Той
е добро решение при обработка на
детайли, изработвани от отливка
или изковка.
Сред новостите, предлагани от
ЕМКО, показани за пръв път през октомври на EMO в Милано, е и много
компактният център за струговане
- фрезоване HYPERTURN 45, оборудван с мощен главен и насрещен шпиндел, две револверни глави, стабилна
Y ос, шпиндел мотори с водно охлаждане, динамични цифрови задвижвания и термосиметрична конструкция
на машината. Друга новост е вертикалният обработващ център за обработка от 5 страни MAXXMILL 500.
На него само с едно закрепване могат да бъдат обработвани прецизно
и с икономия на време сложни детайли с габарити от 500 х 500 х 500
mm. Иновационни технически решения могат да се видят и в стандартния триосов обработващ център
EMCOMILL E350, който се отличава
с малки габарити на фундамента,
голяма производителност и много
други.

Димитър Димитров,
управител на Техника Консулт,
представител на EMCO Maier

Някои предприятия използват
кризата за обновяване на
технологичния си парк
Опирайки се на съвместната ни
работа с някои от най-мощните
български компании, като ХЕС, Идеал
стандарт, Видима, Либхер, Готмар
и Капрони, както и с множество
малки производители, считам, че
имаме достатъчно сериозна база за
коментар на пазарната ситуация.
Представлявайки над двадесет реномирани немски производители на

машини, инструменти и консумативи, предназначени за браншовете машиностроене, инструментално производство и леярство, разполагаме
и с необходимата информация по отношение на техническите новости.
Затова считаме, че можем да направим обективна преценка на моментното състояние на българската икономика и нейните потребности, което ни е необходимо и с оглед планиране на складовите ни наличности.

Възстановяване на обемите
след 2-3 години
Добре известно на всички ни е, че
за съжаление световната икономическа криза не подмина България. Свидетели сме на понижение на производствените обеми на клиентите
ни с над 50% в сравнение с 2008 г,
което не се очаква да бъде компенсирано в последното тримесечие на
2009 г. А дори и най–оптимистичните прогнози не сочат достигане на
предишните обеми в близките 2 до
3 години. Това се отразява неминуемо и на пазара на металообработващи машини у нас в почти същото
процентно отношение.

Високият лихвен процент
допълнително усложнява
ситуацията
Сред причините, които допълнително усложняват днешната кризисна ситуация, е високият лихвен процент на българските банки и лизингови дружества. Това се отразява негативно върху желанието на производителите да инвестират във високотехнологични машини. В повечето случаи, поради липса на средства
производителите прибягват до закупуване на употребявани или нископроизводителни машини, което се отразява както на конкурентноспособността им, така и върху възможността им да излязат на външните пазари.
За наша радост, има и далновидно мислещи мениджъри в България, които използват кризата за обновяване на технологичния си парк, за преструктуриране и обучение на персонала. Пример в тази насока е фирма
Хюндай, която закупи от нас през
тази година високотехнологична машина за тровалене, производство на
Walther Troval - Германия.

Д. Хофман, управител на
Хофман Консулт България
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Компресори на Рут, пластинкови компресори, компресори с течен пръстен,
регулиране на производителността

¬

настоящата статия продължаваме темата за ротационните
компресори, която разгледахме в два
предишни броя на сп. Инженеринг
ревю. В статията бихте могли да намерите информация за конструкцията, принципите на работа и приложната област на някои видове компресори, както и за съществуващите
методи за регулиране на производителността им.

Осморкообразните
компресори
се наричат още компресори на
Рут. Английското им наименование
е Lobe (Roots) compressors. Тези компресори създават сравнително ниско
налягане, затова понякога се определят като въздуходувки (blowers). Покриват дебити до 70 000 m3 /h при
налягания до 1 bar за едностъпални
машини и 1.5 bar за двустъпални ма-

110

шини. Типичните им области на приложение са в системи за пневмотранспорт на насипни и гранулирани материали, сушилни инсталации,
аериране на течности и др.
Конструкцията и принципа на действие на осморкообразните компресори са показани на фиг. 1. Двата
ротора извършват въртеливо движение в противоположни посоки,
като се задвижват от външна зъбна
предавка. При работа въздухът се
засмуква в смукателната страна. В
процеса на въртене ограниченият
между роторите и корпуса обем се
премества към изхода без да се променя. Процесът на компресия протича в самия край на цикъла, при свързване на затворения обем с нагнетателната страна. Роторите не се допират помежду си и с корпуса. Отсъствието на смазочни вещества и
вътрешно охлаждане дава основания
компресорите на Рут да се определят като сухи безмаслени.

Фиг. 1.

За един оборот на задвижващия
вал към нагнетателната линия се
подават четири обема газ. В момента на свързване на затворения обем
с изхода се получават пулсации на
налягането. Честотата на тези пулсации е очевидно равна на четири
пъти честотата на въртене. Пулсациите на налягането са основна причина за по-големия шум и вибрации,
характерни за осморкообразните
компресори в сравнение с винтовите машини. За предпазване на системата често се използват демпфериращи устройства и шумозаглушители. В заключение може да се обобщи, че компресорите на Рут се отличават с елементарна конструкция
и лесно обслужване, но за сметка на
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Фиг. 2.

сравнително големите обемни загуби и високото ниво на шум.

Пластинкови компресори
В англоезичната техническа литература са познати като sliding vane
compressors. Схема на съвременен
пластинков компресорен агрегат е
показана на фиг. 2. Роторът В и поставените в него пластини са ексцентрично разположени в цилиндричния статор. При въртене на ротора, под действието на центробежните сили пластините се водят и
уплътняват по вътрешната повърхност на статора. В някои конструкции се предвиждат и допълнителни
пружини за усилване на притискането. При преминаване на пластините
покрай смукателния отвор, обем от
газ се затваря в пространството,
ограничено от ротора, статора и
две съседни пластини. Както е видно, при последващо въртене, поради
ексцентричната конструкция, този
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обем намалява, т. е. извършва се
сгъстяване на газа, което продължава до достигане на изходящия отвор.
Подобно на винтовите компресори,
тук също се използва лубрикант за
смазване, уплътняване и охлаждане.
Циркулацията на лубриканта най-често е за сметка на разликата в наляганията в картера G и мястото на
подаване С. Въздухът се засмуква
през входящия клапан А с хидравлично задвижване Н. Отделянето на лубриканта започва в канала D, веднага
след изходящия отвор. Финото пречистване на въздуха се извършва в
сепаратора Е. Лубрикантът и въздухът се охлаждат в крайния охладител F. Съществуват и конструкции
с допълнително водно охлаждане,
чрез циркулация на охладителя през
канали в стените на корпуса.
Пластинковите компресори покриват дебити от 20 до 10 000 m3/
h и налягания до 5 bar за едностъпалните и 8 – 10 bar за двустъпални машини. Могат да се използват успешно и като вакуумпомпи, създаващи вакуум до около 720 mmHg. Машините
от този тип се отличават с ниски
нива на шум и вибрации и компактни
размери, което ги прави много подходящи за мобилни приложения, малки пулсации на дебита, сигурна и надеждна работа.

Компресори с течен
пръстен
(Liquid ring compressors). Принципът им на действие е илюстриран

Фиг. 3.

на фиг. 3. В статора е разположен
ексцентрично ротор с лопатки, найчесто радиални. В работното пространство се намира известно количество течност (вода, масло и др.).
Лопатките увличат течността във
въртеливо движение и в резултат на
центробежното ускорение се формира един цилиндричен пръстен от
течност. Между течния пръстен и
лопатките се формира серия от камери, които поради ексцентричното
разположение променят обема си.
Смукателният канал е разположен в
областта, в която обемът на камерите нараства. При намаляване на
обема на камерите газът се свива
до достигане на нагнетателния
отвор.
Тези компресори покриват широк
диапазон дебити - от 5 до 25 000
m3 /h. Наляганията са от 1.5 bar за
едностъпалните машини до 15 bar
при многостъпално изпълнение на
машините. В ролята на уплътнител-
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на би могла да се използва всяка течност, която е съвместима с транспортирания газ, но с най-широко приложение са вода и масло. Тъй като течността е неразделна част от компресора, попадането на течности в засмуквания въздух не оказва влияние върху работата на
компресора, за разлика от други видове машини. Поради интензивния контакт между течността и газа се
наблюдава ефективно отнемане на топлината, вследствие от компресията и работният процес е почти
изотермичен. Затова компресорите с течен пръстен
са доказано техническо решение при работа с взривоопасни и леснозапалими газове. На практика те могат
да транспортират почти всички газове и пари, които
имат приложение в индустрията. В процеса на работа
част от течността се извлича заедно с въздуха. Освен
това в течността преминават твърди частици от засмуквания газ, който така се пречиства, но при по-голяма концентрация се наблюдава интензивно износване
на машината. Затова компресорният агрегат включва
допълнителни устройства – въздушни и водни (маслени) филтри, сепаратори, охладители и др. Машини от
този тип намират голямо приложение като вакуумпомпи. В действителност компресорите с течен пръстен
са с много широко приложение в различни индустриални производства.

Регулиране на производителността
Обемните машини и в частност ротационните компресори, при постоянна честота на въртене и неизменна геометрия на работните органи, реализират практически постоянен обемен дебит на засмукване, независещ
от налягането в системата. За изравняване на краткотрайните несъответствия между производителността на компресора и разхода на газ се използват акумулиращи обеми – т.нар. ресивери. В приложения със съществено променлива консумация се налага регулиране на
производителността и начинът, по който се осъществява това има много голяма роля за постигане на енергийна ефективност на системата. Съществуват няколко
основни метода, които в следващата част на статията ще бъдат разгледани накратко, по реда на нарастване качеството на регулиране.

Байпасирането
представлява прехвърляне на газ от нагнетателния в
смукателния тръбопровод чрез използването на съединителен тръбопровод и съответен затварящ елемент.
В системата трябва да се предвиди и допълнителен
охладител за връщания газ. Реално това прехвърляне се
използва за скъпи и отровни газове, докато въздухът
обикновено се изпуска в атмосферата. Байпасирането
се приема като най-неикономичния метод и се използва
предимно като допълнително средство за регулиране.

Периодичното спиране
на компресора се осъществява чрез спиране на двигателя или чрез отсъединяване на компресора. Спирането
прекъсва дебита, икономично е, но увеличава износването на двигателя и компресора, при често включване и
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изключване. Използва се при по-малките машини. Отсъединяването на компресора се реализира чрез електромагнитни и хидросъединители. Периодичното спиране е
рядко използван начин на регулиране.
Чрез
Фиг. 4.

дроселиране в смукателната страна
се намалява налягането на засмукване, от там плътността на газа и съответно масовият дебит. За
целта се използват специални регулатори, които се задействат от налягането в нагнетателния тръбопровод. При достигане на предварително зададено максимално налягане се задвижва дроселен елемент, който
притваря смукателното гърло до достигане на абсолютно налягане около 0.15 bar. Същевременно компресорът се отсъединява от нагнетателния тръбопровод
чрез автоматичен възвратен клапан. При този метод
не трябва да се надхвърля максималната степен на
сгъстяване, което може да доведе до механични повреди и прегряване.
Производителността се променя ефективно и икономически изгодно чрез

промяна на работния обем
т. е. на обема изтласкан за един пълен оборот. Реализацията му е свързана с промяна на геометрията на
работното пространство. При различните видове машини се осъществява по различен начин, в зависимост

Фиг. 5.

от конкретната конструкция. Методът се прилага найшироко при маслените винтови компресори.
Чрез специална плъзгаща се преграда - шибър, представляваща подвижен сегмент от корпуса, която се
движи успоредно спрямо роторите може да се намали
ефективната дължина на винтовете, като част от газа
се връща към входа. Съществуват различни конструкции и начини на управление на шибърния елемент. Една
от възможните конструкции е показана на фиг. 4 - при
малко отваряне и при максимално разтоварване. Задвижването се осъществява чрез вграден в машината хидроцилиндър. Коректното функциониране изисква добро
смазване, затова решението се използва много рядко при
сухите компресори. Конструкцията позволява безстепенно регулиране в диапазон на производителността - от
10% до 100%. Съществуват конструкции, в които се
използват няколко повдигащи се клапана за връщане на
газа – фиг. 5. Показаното решение осигурява единствено
определен брой фиксирани стойности на производителността.
Като оптимално се приема решението:

регулиране чрез промяна на
честотата на въртене
(Variable Speed Drive - VSD). Чрез този метод на регулиране се постигат икономии на енергия от порядъка
на 30 % и достатъчно бърза възвращаемост на по-голямата начална инвестиция. Честотата на въртене може
да се променя по различни начини. Например, ако за задвижване се използва парна, газова турбина или двигател с вътрешно горене; чрез хидротрансформатор,
който по хидравличен път може да промени честотата на изходящия вал. В момента най-широко се използват електродвигатели с вградено честотно управление. Долната граница на намаляването на честотата
на въртене се определя единствено от изискванията
за адекватно смазване на лагерите и роторите при
ниска честота на въртене и достатъчно добро охлаждане. Методът е особено подходящ за сухите компресори, при които отсъства смазване и уплътнение на
роторите.
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НОВИ ПРОДУКТИ

Honeywell OneWireless

Ïúðâàòà ISA100.11a áàçèðàíà èíäóñòðèàëíà áåçæè÷íà ñèñòåìà ñ âúçìîæíîñò çà êîíòðîë
OneWireless ïîìàãà â îïòèìèçàöèÿòà íà
ïðîèçâîäèòåëíîñòòà è íàäåæäíîñòòà, ïîäîáðÿâà ñèãóðíîñòòà è îñèãóðÿâà ñúîòâåòñòâèå ñ ðåãóëàòîðíèòå èçèñêâàíèÿ. Òîâà å
ïúðâàòà ISA100.11a áàçèðàíà ñèñòåìà, ñïîñîáíà äà îáñëóæâà îáîðóäâàíå îò ðàçëè÷íè ïðîèçâîäèòåëè. Íîâèòå âúçìîæíîñòè äàëå÷ íàäõâúðëÿò ñïåñòÿâàíåòî íà ðàçõîäè çà îêàáåëÿâàíå è ìîíèòîðèíã â äîñêîðî íåäîñòúïíè èëè
òðóäíî äîñòúïíè ìåñòà  èçêëþ÷èòåëíî öåííà å âúçìîæíîñòòà çà äèðåêòíî èíòåãðèðàíå
íà äàííèòå â êîíòðîëíèòå ñèñòåìè, äîêàòî
ñúùèòå äàííè ñå ñïîäåëÿò è ñ äðóãè ìðåæîâè
ïðèëîæåíèÿ. Õàíèóåë OneWireless ïðåäñòàâëÿâà ñîëèäíà ñèñòåìà, èçãðàäåíà îò èíäóñòðèàëíè áåçæè÷íè îïîðíè òî÷êè, íàðå÷åíè ìóëòèíîä, êîèòî èìàò ñïîñîáíîñò äà ñå ñàìîîðãàíèçèðàò è èçãðàæäàò ðåçåðâèðàíà, ñàìîïîääúðæàùà è ñàìîâúçñòàíîâÿâàùà ñå ìðåæà, êîÿòî ïîääúðæà ðàçíîîáðàçíè ïðîòîêîëè è ñòàíäàðòè, êàòî îáñëóæâà åäíîâðåìåííî èíäóñòðèàëíèòå, áåçæè÷íè, ïîëåâè èçìåðâàíèÿ è WiFi êëèåíòè. Ðåøåíèåòî îñèãóðÿâà ïîâèøåíà
íàäåæäíîñò è ãúâêàâîñò, áëàãîäàðåíèå íà
ïúðâèÿ èíäóñòðèàëåí ðåçåðâèðàí ãåéòóåé, êîéòî íåïðåêúñíàòî ñèíõðîíèçèðà äàííèòå ìåæäó îñíîâíèÿ è ðåçåðâíèÿ ìîäóë. Áëàãîäàðåíèå
íà âðåìåòî çà îáíîâÿâàíå íà äàííèòå îò åäíà
ñåêóíäà, OneWireless ñèñòåìàòà ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà óïðàâëåíèå íà òåõíîëîãè÷íè ïðîöåñè.
Íàäåæäíîñò:
l Ðåçåðâèðàí è ñèíõðîíèçèðàí ãåéòóåé êúì
êîíòðîëíàòà ìðåæà;
l Ñàìîïîääúðæàùà ñå îïîðíà ìðåæà ñ ìíîæåñòâî ðåçåðâèðàíè ìàðøðóòè;
Ãúâêàâîñò è ìàùàáèðóåìîñò:
l Ìíîæåñòâî íèâà íà äîñòúï çà ìðåæîâèòå
ïîòðåáèòåëè;
l Êîíôèãóðèðàíå íà åäèí è ñúùè ìóëòèíîä,
êàòî ãåéòóåé èëè òî÷êà îò îïîðíàòà ìðåæà;
l Îáñëóæâàíå íà ìðåæà îò 40 ìóëòèíîäà îò
åäèí OneWireless ñúðâúð.
Íèñêè åêñïëîàòàöèîííè ðàçõîäè:
l 30 % ïî-íèñêà öåíà, ïîðàäè èçïîëçâàíåòî íà
åäíà áåçæè÷íà ìðåæà çà âñè÷êè íóæäè  ïîëåâè èçìåðâàíèÿ, Wi-Fi ïðèëîæåíèÿ è Ethernet
ñâúðçàíîñò;
l Ïðåíàñî÷âàíåòî íà îñíîâíèÿ òðàôèê ïðåç
îïîðíàòà ìðåæà óäúëæàâà æèâîòà íà áàòåðèèòå íà áåçæè÷íèòå òðàíñìèòåðè (äî 10 ãîäèíè);
l Îòïàäà íåîáõîäèìîñòòà îò ðåçåðâèðàíå íà
çàõðàíâàíåòî è óÿçâèìîñòòà îò ïðåíàïðåæåíèÿ.
OneWireless ñèñòåìàòà óñïåøíî
ðåøàâà ìíîæåñòâî
ïðåäèçâèêàòåëñòâà:
l Çíà÷èòåëíî íàìàëÿâà öåíàòà çà îêàáåëÿâàíå è âðåìåòî, íåîáõîäèìî çà âíåäðÿâàíå íà
íîâè èëè ïðîìÿíà ñúùåñòâóâàùè èíäóñòðèàëíè èçìåðâàíèÿ;

l Îñèãóðÿâà ìîáèëåí êîíòðîë çà åêñïëîàòàöè-

îííèÿ ïåðñîíàë ïîñðåäñòâîì ïðåíîñèìè îïåðàòîðñêè ñòàíöèè;
l Ïîäîáðÿâà ñèãóðíîñòòà ïîñðåäñòâîì ìîáèëíî âèäåîíàáëþäåíèå;
OneWireless XYR(TM) 6000 ñåðèÿòà áåçæè÷íè òðàíñìèòåðè îñèãóðÿâàò èíôîðìàöèÿ îò
îòäàëå÷åíè, òðóäíî äîñòúïíè èëè îïàñíè îáåêòè è ìåñòà áåç íåîáõîäèìîñò îò ïîëàãàíå íà
êàáåëè. Ñâúðçâàò ñå íàäåæäíî êúì îïîðíàòà
áåçæè÷íà ìðåæà ïîñðåäñòâîì ðåçåðâèðàíà
âðúçêà êúì äâå òî÷êè è äâà àëòåðíàòèâíè ìàðøðóòà. Ðàçíîîáðàçèåòî ïîêðèâà áîëøèíñòâîòî èçïîëçâàíè â ïðàêòèêàòà èçìåðâàíèÿ, êàòî
òåìïåðàòóðà, àáñîëþòíî, áàðîìåòðè÷íî è äèôåðåíöèàëíî íàëÿãàíå, ðàçëè÷íè âèäîâå àíàëîãîâè âõîäîâå, öèôðîâè âõîäîâå, êîðîçèÿ. Íàëè÷åí å è óíèâåðñàëåí áåçæè÷åí òðàíñìèòåð,
êîéòî ïîçâîëÿâà ïîòðåáèòåëñêî êîíôèãóðèðàíå íà æåëàíèòå âõîäíè è èçõîäíè ñèãíàëè  íàïðèìåð 1 òåìïåðàòóðà, 1 àíàëîãîâ âõîä è 1
öèôðîâ èçõîä. Èíòåãðèðàí êúì OneWireless ñèñòåìàòà å è íîâèÿò Honeywell Enraf
SmartRadar FlexLine áåçæè÷åí ðàäàðåí íèâîìåð,
êîéòî ïîçâîëÿâà èçìåðâàíå íà íèâî ñ òî÷íîñò
0,4 ìì ïðè âèñî÷èíà îò 70 ì áåç íåîáõîäèìîñò
îò èçòåãëÿíå íà êàáåëè. Âñè÷êè òðàíñìèòåðè
èçãðàæäàò íàäåæäíà âðúçêà íà ðàçñòîÿíèÿ îò
600 ì ñ âãðàäåíà àíòåíà è ïîâå÷å îò 2 êèëîìåòðà ñ âúíøíè àíòåíè, êîåòî äàâà âúçìîæ-

íîñò äà ñå íàìåðè ðåøåíèå è ïðè íàé-òåæêè
èçèñêâàíèÿ.
Ìíîæåñòâîòî êîìóíèêàöèîííè âúçìîæíîñòè íà ñèñòåìàòà ïîçâîëÿâàò áåçïðîáëåìíà
èíòåãðàöèÿ âúâ âñÿêà åäíà êîíòðîëíà ñèñòåìà ïîñðåäñòâîì ñòàíäàðòíè è øèðîêî èçâåñòíè èíòåðôåéñè, êàòî ÎÐÑ, HART è Modbus
(Serial and TCP/IP). Âúçìîæåí å äèðåêòåí õàðäóåðåí äîñòúï îò âñÿêà âúíøíà êîíòðîëíà
ñèñòåìà èçïîëçâàùà äðóãè èíòåðôåéñè ÷ðåç
ïðîòîêîë êîíâåðòîðè. Îñâåí òîâà OneWireless
ñèñòåìàòà ñå ÿâÿâà ñòàíäàðòåí èíòåðôåéñ
íà Honeywell Experion DCS ÷ðåç èçïîëçâàíå íà
âãðàäåíèÿ CDA ïðîòîêîë.
OneWireless îïîðíàòà èíôðàñòðóêòóðà ïîçâîëÿâà èçïîëçâàíåòî íà ðåäèöà äðóãè ïðåäëîæåíèÿ îò Honeywell, êàòî áåçæè÷åí âèáðàöèîíåí êîíòðîë è äèàãíîñòèêà (OneWireless
Equipment Health Monitoring (EHM), ñîôòóåðíî è
õàðäóåðíî ðåøåíèå çà àâòîìàòèçèðàíå ïðîöåñà çà ðú÷íî ñúáèðàíå íà ïðîöåñíà èíôîðìàöèÿ
(IntelaTrac® PKS), Ñèñòåìà çà ñúáèðàíå íà äàííè
îò èçìåðâàòåëíè ïðèáîðè ñ ìåñòíî ïîêàçàíèå
Honeywells OneWireless Gauge Reader è äð.
Honeywell OneWireless e åäèíñòâåíàòà èíäóñòðèàëíà áåçæè÷íà ñèñòåìà, îòãîâàðÿùà íå
ñàìî íà íàñòîÿùèòå, íî è íà ïîòåíöèàëíèòå
áúäåùè èçèñêâàíèÿ íà ïîòðåáèòåëèòå, êàòî
çàùèòàâà âå÷å íàïðàâåíèòå èíâåñòèöèè  òÿ
å áúðçà è ëåñíà çà âíåäðÿâàíå, óíèâåðñàëíà,
ñèãóðíà è åôåêòèâíà.

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ

Ñîôèÿ 1528, áóë.Õðèñòîôîð Êîëóìá N 64, Ñîôèÿ Åúðïîðò Öåíòúð, Ëîãèñòè÷íà ñãðàäà 1
òåë. 02/ 40 20 965, ôàêñ, 02/ 40 20 991 http://europe.hbc.honeywell.com, http://www.honeywell-bg-catalog.com
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MC-E ñåðèÿ ñâåòîäèîäè ñ ãîëÿìà
ìîùíîñò íà CREE è îïòè÷íè ëåùè

MC-E ñåðèÿ ñâåòîäèîäè ñ ãîëÿìà ìîùíîñò
l Âàðèàíò ñ 4 áåëè ÷èïà - MC-E White;
l Âàðèàíò ñ RGB + Áÿë ÷èï - MC-E RGBW;
l 0.7À ïðåç âñåêè ÷èï;
l Íèñêî òåðìè÷íî ñúïðîòèâëåíèå  3 °C/W;
l Îòäåëíè èçâîäè çà âñåêè ñâåòîäèîä.

Îïòè÷íè ëåùè
Êîìåò Åëåêòðîíèêñ ïðåäëàãà øèðîêà ãàìà âòîðè÷íè îïòè÷íè
ëåùè îñèãóðÿâàùè ìàêñèìàëíî èçïîëçâàíå íà èçëú÷åíàòà ñâåòëèíà è ïîñòèãàíå íà ðàçëè÷íè îïòè÷íè õàðàêòåðèñòèêè.

l Îõðàíà

è íàáëþäåíèå

MiniCore RCM5700
Îñíîâíè ïàðàìåòðè

Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð íà CREE çà Áúëãàðèÿ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47, òåë.: (02) 915 5800, 915 5855; ôàêñ: (02) 8793200; 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
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