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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Schrack ÓÚÍË ÓÙËÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Наскоро австрийската компания Schrack стъпи директно на българския пазар,
основавайки дъщерна фирма - Шрак Техник. Офисът й се намира на бул. „Проф.
Цветан Лазаров“ в столичния квартал „Дружба – 2“, информира инж. Петър Копев,
ръководител на офиса в страната. „Фирма Schrack е специализирана в областта
на енергийната, информационната техника и осветлението. Бизнесът й основно е фокусиран върху продуктите и ефективните решения за разпределение,
оптимизиране и безопасност. По стечение на обстоятелствата навлизането
на фирмата на българския пазар съвпадна със световната финансова криза. Ние
от Schrack смятаме, че кризата може да е отлична възможност да докажем, че
добрите фирми бележат добри резултати и в трудни времена“, заяви инж. Копев. Шрак Техник ще налага приоритетно на нашия пазар продукти и комплексни
решения в две направления – сградна автоматизация и индустриални решения.
Относно маркетинговата стратегия на Шрак Техник, инж. Копев поясни: „Запазена марка на Schrack е директното обслужване на клиента с цел подобряване на
услугата, постигането на по-добра цена, по-бърз срок на доставка и като цяло
по-голяма удовлетвореност на клиентите. Разбира се, ще запазим коректни
отношения с нашите досегашни търговски партньори“.

≈Î‰ÓÏËÌ‚ÂÒÚ ÓÚÍË ÌÓ‚ ˆÂı Á‡ Ú˙·ÌË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË
През месец август т. г. варненската фирма Елдоминвест откри нов цех за
производство на тръбни нагреватели. „Цехът е оборудван с универсална линия
от последно поколение, обхващаща целия процес на производство както на медни,
така и на нагреватели от неръждаема стомана. Линията е високопродуктивна,
с капацитет 1100 нагревателя на смяна, съставена е основно от роботи и
автомати, което позволява да се обслужва само от 7 човека. Конструкцията на
нагревателите осигурява по-дълъг експлоатационен живот, устойчивост срещу
натрупване на котлен камък и стабилност, дори при неправилна употреба на
уреда, в който са монтирани“, коментира инж. Димитър Голодов, зам. управител
Производствено-технически дейности.
„Тръбните нагреватели, произведени от нас, се изработват по технология,
гарантираща 100-процентов качествен контрол и минимална намеса на човешки фактор. Въпреки че всички материали, вложени в производството на нагревателите, са от водещи европейски фирми, високата производителност и
степента на автоматизация дават възможност на Елдоминвест да предложи
на клиентите си конкурентна крайна цена. Възможностите на универсалната
линия позволяват разработване и производство в кратки срокове на нагревателни елементи по специални клиентски поръчки“, допълват производителите.

Farnell ÔÂ‰Î‡„‡ ÓÌÎ‡ÈÌ Ó·Û˜ÂÌËÂ
Отскоро фирма Farnell предлага на своите клиенти възможност за техническо обучение през уебстраницата на компанията. Услугата, наречена TechCast,
дава достъп до подробна информация за широк и разнообразен спектър от нови
електронни технологии. „Тренировъчните модули са взети от доставчици и са
представени в стандартен формат за по-голяма яснота. Библиотеката се състои
от 100 модула от 31 доставчика и се обновява непрекъснато. Включени са водещи
компании като Altera, Cree, Freescale, Molex и Murata Power Solutions, които осигуряват информация за устройства и продукти, от FPGA и микропроцесори, до
LED индикатори, конектори и захранващи устройства“, заявиха от Farnell.
„Често притиснати от времето, инженерите се опитват бързо да усвоят
голям спектър от технологии, за да намерят подходящия продукт за своя проект. TechCast откликва на техните нужди като осигурява леснодостъпни тренировъчни модули на някои от водещите доставчици в тази индустрия по лесен
и удобен начин“, допълни по повод стартирането на TechCast Джейми Фърнес,
мениджър Развитие на глобални технологии във Farnell.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
–Âˇ Ãœ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ MAHLE Industriefiltration
Фирма Рея МП е официален представител на MAHLE Industriefiltration за България, съобщи Николай Мечков, ръководител направление Индустриални системи в
Рея МП. „Концернът MAHLE е създаден през 1920 г. в Щутгарт, Германия. Заводът
за индустриални филтри, който е част от групата, стартира своята дейност
през 1962 г. в град Йоринген. В момента MAHLE Industriefiltration е водещ глобален
производител на индустриални филтри, обезпрашители, водни сепаратори и специализирани филтриращи системи. Сътрудничеството ни ще спомогне да разширим обхвата на предлаганите компоненти и системи, като по този начин ще
станем българския доставчик с най-разнообразна и всеобхватна продуктова програма в областта на филтрацията“, заяви г-н Мечков. Фирма Рея МП е позната на
българския пазар като доставчик на хидравлични системи и оборудване за контрол и автоматизация на индустриалните процеси; трансмисии и задвижвания за
каростроенето и производството на строителни и селскостопански машини;
системи за отопление и климатизация на превозни средства и специални машини.

«Ì‡˜ËÏ ÔÓÂÍÚ ‚ ≈ÌÂÎ Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ 3 Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ Ì‡ Iconics
Фирма Ексбит, системен интегратор на Iconics, бе избрана за главен изпълнител на система за централизиран мониторинг и контрол в Енел Марица Изток
3. Доставчик на софтуера е фирма Атикс, дистрибутор на Iconics за България.
„Системата е предназначена да интегрира, визуализира и обработва данните
от всички подсистеми на територията на топлоцентралата. Цялата информация става достъпна в главните контролни зали. Данните за измерванията, състоянията и алармите се съхраняват в база данни, което дава възможност за мониторинг и анализ с цел безопасна работа, опазване на околната среда и постигане на добри икономически параметри“, заяви инж. Венелин Алексиев от фирма
Атикс. „Това е най-голямата система на Iconics, внедрявана в страната досега.
Важна част от проекта, свързана с прецизната диагностика на релейните защити на блоковете на централата, ще се извърши от фирма ЛoгиСофт с техника
за автоматизация на Siemens“, допълниха от Атикс.

»ÌÚÂÚÂı œÓÂÍÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Manotherm
Отскоро фирма Интертех Проект е официален представител за страната на
немската компания Manotherm, съобщи Майя Савова, управител на Интертех Проект. „С новото партньорство компанията ни разшири предлаганата гама изделия, включвайки в продуктовото си портфолио манометри и термометри с доказаното качество на Manotherm. Компанията е добре позната на българския пазар
като дългогодишен производител на измервателни уреди от бившата ГДР. През
1992 г. фирмата бе присъединена към концерна Armaturenbau и започна да предлага контролно-измервателна техника предимно за пазарите в Източна Европа
и бившите съветски републики“, заяви г-жа Савова. „Надяваме се, че с висококачествените изделия на Manotherm ще удовлетворим още по-комплексно изискванията на клиентите ни от сферата на енергетиката, водоснабдяването и промишлеността“, допълни тя. Фирма Интертех Проект е позната на нашия пазар като
доставчик и интегратор на продукти и цялостни решения за измерване, контрол
и процесна автоматизация в областта на производството и логистиката.

ÃËÍÓ‰ËÒ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ U-blox Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Микродис Електроникс разшири портфолиото си в безжичния сегмент, сключвайки франчайзингов договор с U-blox, информира за сп. Инженеринг Ревю Станислав Митев, управител на фирмата. „U-blox е водещ производител, осигуряващ
цялостни решения в областта на позиционирането и безжичните комуникации за
потребителския, индустриалния и автомобилния пазар. Разработените от U-blox
модули позволяват на хора, устройства, автомобили и машини да локализират
точно местоположението си и безжично да комуникират чрез глас, текст и видео“, заяви г-н Митев. „Новото партньорство ни дава възможност да предоставим на клиентите ни пълния набор от модули и аксесоари в сферата на безжичните комуникации. Предприехме тaзи стъпка в отговор на нарастващото търсене
на системи с GPS технологии. В предлаганата от U-Blox гама ще акцентираме и
върху новите GSM/GPRS модули LEON-G100, LEON-G200, осигуряващи пълни възможности на четирилентова GSM/GPRS технология, предаваща данни и глас в изключително малък корпус. Акцентираме и върху модула AMY-5M, който е най-малкият
в света GPS приемник, базиран нa технологията UBLOX-5“, допълниха от фирмата.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Ã‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ËˇÚ ÍÓÏËÚÂÚ Ì‡ Fieldbus Foundation Á‡ Â„ËÓÌ‡ ÔÓ‚Â‰Â ÒÂ˘‡ ‚ —ÓÙËˇ
На 25 и 26 август т.г. Маркетинговият комитет на Fieldbus Foundation за
Централна и Източна Европа (FFCEEMC) проведе първата у нас среща с представители и търговски партньори на компании-членки на Fieldbus Foundation в България. Официалните лица на FFCEEMC, които се срещнаха с българските специалисти, бяха председателят на комитета Юрген Георг (Pepperl+Fuchs), вицепредседателят Йозеф Шулч (Yokogawa) и Рюдигер Кох (Stahl). Както сп. Инженеринг
ревю вече информира в първия си брой за тази година, FFCEEMC е създадена през
септември 2008 г. с цел промотиране предимствата на Fieldbus Foundation
технологиите в страните от Централна и Източна Европа, в това число и
България.
Като част от събитието ръководството на FFCEEMC организира пресконференция с българската специализирана преса, открита и водена от Борислав
Младенов (Emerson Process Management). След като представи структурата и
организацията на маркетинговия комитет, председателят Юрген Георг акцентира върху основните цели в дейността на организацията. „Сред приоритетните ни задачи е популяризирането на Fieldbus Foundation технологията в тази
част на Европа чрез редица локални мероприятия, фокусирани върху крайните
клиенти - обучения, технически семинари и други. Маркетинговият процес ще
бъде обезпечен с разнообразна техническа информация за Foundation технологиите и тяхното приложение на всички местни езици“, заяви той.

Œ‚Â„‡Á Ò ÔÓÂÍÚ ìœÓ‚Â˜Â ÁÌ‡ÌËÂ Á‡ ÔÓ-˜ËÒÚ‡ ÂÌÂ„Ëˇî
Газовата компания Овергаз подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията по заетостта по оперативната програма на Европейския съюз
„Развитие на човешките ресурси“. „Измежду 53 кандидатствали за субсидия
компании, Овергаз се класира на първо място, с което спечели финансиране на
проекта „Повече знание за чиста енергия“. Целта на инициативата е да се повиши професионалната квалификация и адаптивността на служителите в компанията“, коментират от пресцентъра на Овергаз. „Около 215 от нашите служители, работещи в дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в
страната, ще усъвършенстват професионалните си умения в рамките на една
година“, заявиха от газовата компания. Обученията включват изграждане на газови инсталации и газоразпределителни мрежи, оперативно управление на газоразпределителни системи, работа в екип, управление на конфликти, комуникативни и търговски умения. Партньор на Овергаз по проекта е Газтек БГ. „Общата финансова стойност на инициативата възлиза на 158 хиляди лева. 70% от
тях ще бъдат предоставени от Европейския социален фонд, а останалите 30%
ще са за сметка на Овергаз“, допълниха от пресцентъра на дружеството.

»ÁÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙ˆËÚÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡
Международният търговски панаир „Entsorga-Enteco“ ще се проведе от 27 до
30 октомври т.г. в гр. Кьолн, Германия, съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Централните теми в тазгодишното издание ще бъдат „Защита на климата и ресурсите“ и „Енергийна ефективност и
екологичните технологии“. „Панаирът ще събере на едно място компании, предлагащи решения в направленията: „Управление на отпадъците и рециклиране“,
„Изгаряне на отпадъци и възобновяеми енергийни източници“, „Води и течни отпадъци“, „Общински услуги по чистота и услуги по опазване на околната среда“,
„Технологии и логистика“, „Контрол на качеството на въздуха и защита от
емисии“ и други“, заявиха от Камарата. „Новост за „Entsorga-Enteco 2009“ ще
бъде площадът (Piazza), който обединява много елементи на съпътстващата
програма като дискусии, специалното шоу „CO2 - веществото и неговата история“ и „Speakers Corner“ с лекции. Интерес ще представлява и форумът Eastern
European Environmental Summit в последните два дни на панаира, на който ще
бъде отделено специално внимание на пазарите за опазване на околната среда
в новите страни-членки на ЕС“, допълниха от ГБИТК.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
–ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Deublin Ò ATEX ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
Американската компания Deublin вече притежава сертификат за работа във
взриво- и пожароопасни среди на ротационните съединения от серии 54, 55 и 57,
съобщи Здравка Дабижева, управител на фирма ЛД, дистрибутор на Deublin у
нас. „След провеждане на съответните опити в лаборатории на завода на Deublin
в Hofheim-Wallau, Германия и съгласуване с TUV, ротационните съединения от
горепосочените серии са категоризирани и сертифицирани в ATEX Group II (всички уреди без тези за мините), категории 2GD (за зони 1 и 21) и 2GD (за зони 2
и 22) за газове и прах, С за запалимост, IIB за ЕХ-защита, Т3 за температурен
клас и Та за температура на околната среда“, заяви управителят на ЛД.
Натрупаните през последните години наблюдения показват, че не само електрическите части, но и някои задвижвани механични елементи могат да бъдат
източници на запалване, без да има искрене, което наложи разработване на
Европейска директива с дефинирани гранични стойности. „Ротационните съединения от серии 54, 55 и 57 удовлетворяват изискванията за безопасна работа на клиенти от химически фабрики, бояджийски цехове и производители на
бои, рафинерии, летищни и пристанищни инсталации, резервоари и утаители,
електроцентрали, циментови заводи, фуражни и мелнични комбинати, хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост“, поясни г-жа Дабижева.

¿Ì‚ËÚÂı Ú˙„Ó‚ÒÍË Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Aquametro
Фирма Анвитех е новият търговски партньор на Aquametro за България, съобщи Андрей Новоселов, управител на Анвитех. „Швейцарската компания Aquametro
е специализирана в производството на измерващо и регистриращо оборудване
за отопление и водоснабдяване, за трансфер и дозиране на индустриални флуиди, за контрол на разхода на течни горива, а също и за обработка и пренос на
данни. Продуктите й са познати на българския пазар, поради което виждаме
нашата цел в разширяване на пазарното присъствие на Aquametro и налагането
на нови продукти“, заяви г-н Новоселов.
„За момента приоритетно ще предлагаме цялата гама от уреди и системи
за контрол разхода на течни горива. Тя включва разходомери за стационарни
отоплителни и енергийни инсталации, работещи с течни горива и втечнен газ,
както и уреди и системи за мобилни приложения - двигатели, работещи с дизелово гориво, бензин и LPG и корабни двигатели. Продукцията на Aquametro отговаря на най-високите изисквания за точност, безопасност и надеждност в
съответствие с международните стандарти ISO 9001 и ISO 1400“, допълни
управителят на Анвитех.

BMG ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Fujitsu Technology Solutions
BMG стартира партньорство с Fujitsu Technology Solutions в качеството си
на Value Added дистрибутор, информираха за сп. Инженеринг ревю от пресцентъра на BMG. „Решението да започнем партньорска дейност с Fujitsu е продиктувано от желанието да обогатим продуктовото си портфолио с хардуерни ИТ
продукти от среден и висок клас. Така ще можем да предоставим на нашите
партньори и техните крайни клиенти цялостни производствени решения за
различните бизнес сегменти, реализирани върху Fujitsu хардуер и базирани на
софтуерните продукти от настоящото ни портфолио", коментира Боян Бойчев, управител на BMG.
„За Fujitsu това е логична стъпка, с която компанията ще отговори още попълно на потребителското търсене с разширеното си портфолио от Intel-базирани сървъри, системи за съхранение на данни и работни станции с доказани
качества и производителност. Чрез партньорството с BMG, компанията ще
разпространява комлексни решения на българския пазар, базирани на широка гама
от инфраструктурни продукти, подходящи за бизнес сферата, характеризиращи се с висока ефективност и адекватност на нуждите на всеки бизнес потребител“, заявиха от Fujitsu по повод новото партньорство.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÓÙË‡Ì‡ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
Отскоро фирма Софиана предлага на пазара у нас линейни пневматични задвижвания и модулни разпределители на Parker Origa, съобщи за сп. Инженеринг
ревю Васко Наумов, управител на Софиана. „След като водещата американска
корпорация Parker Hannifin присъедини производителите на пневматични и хидравлични съединители и технологии за изграждане на пневматични и водни инсталации - Legris Connectic и Legris Transair, към групата бе приобщена и Origa
Group. Така фирма Софиана разшири своята дейност и като дистрибутор на
Parker Origa за територията на България“, заяви г-н Наумов.
Parker Origa е позната като производител на пневматични и електрически
задвижвания, захранващи групи, пневматични цилидри и разпределители. „Основната част от производствената програма на компанията са линейните пневматични задвижвания и модулни разпределители, които ще опитаме да наложим
на нашия пазар. Този вид техника се прилага основно във всички отрасли, в които е необходимо да се автоматизират процеси, отличаващи се с премествания и движение на големи разстояния, точност на позициониране, с висока и
ниска скорост. Сред предимствата й са изключително високото качество, голямото разнообразие на номенклатурата и авангардните технически решения“,
допълни управителят на Софиана.

–Ó·ÓÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ RS4 ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÓÚ ’ÂÏÎÂ
Отскоро фирма Хермле предлага на нашия пазар роботна система модел RS4,
информираха от компанията. „С RS4 завършихме своята програма за роботизиране. Сега всички модели машини от сериите С20, С30, С40 и С50 могат да
бъдат напълно автоматизирани посредством роботна система“, поясниха от
Хермле.
Производствената система обединява индустриален робот, магазин за палети и един или два 5-осеви обработващи центрове С50U dynamic. „С 1000-килограмовата изключително висока товароподемност на робота, RS4 предлага
идеални възможности за напълно автоматизирано товарене и разтоварване на
нашия високотехнологичен обработващ център С50U dynamic с големи и тежки
детайли, често срещани в инструменталното производство, машиностроенето, формоването и други отрасли. Роботът може да бъде оборудван с активна
или пасивна грайферсистема“, заявиха от компанията.
“Сред предимствата в използването на RS4 системата е пълната автоматизация в обработването на палети с най-различна големина; интегрираният
софтуер за гъвкаво управление на поръчките; евтиният транспорт и лесният
монтаж чрез „готово за закачване“ изпълнение на машината и роботната клетка“, допълниха от Хермле.

≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Datalogic
Наскоро ЕСД България, Quality Partner на Datalogic за страната ни, представи
продукти за склад, логистика и дистрибуция с мобилни компютри от Datalogic.
На мероприятието бяха представени и демонстрирани софтуерни решения,
разработени от бизнес партньорите на ЕСД България - Инфобокс, Техникъл
Сълюшън и ИФД Инженеринг, реализирани с мобилни компютри Datalogic. Събитието се проведе в парк-хотел Витоша в столицата. Възможностите на мобилните компютри на Datalogic бяха представени от гост-лектора Маркус Хорват,
мениджър ключови клиенти в компанията. Присъстващите специалисти се запознаха със системата за управление на складове и разносна търговия
InfoboxMobilSell на Инфобокс, Техникъл Сълюшън представиха решението си SynLog
– Синергия в логистиката, а управление и оптимизация на складова логистика с
digiStore демонстрираха от ИФД Инженеринг. В семинарната програма бе поставен акцент и върху автоматизацията на производствени логистични процеси. Лектор бе инж. Стефан Мичев, ръководител направление CNC технологии и
автоматизация в ЕСД България. Събитието бе съпроводено и с демонстрация на
всички представени софтуерни решения.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂÏÓÔÓÏÔÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ HSW ÔÂ‰Î‡„‡

ÎË¬ÂÌ“Ó

Отскоро на пазара се предлага нов модел геотермална термопомпена система вода-вода от италианския производител Ferroli, съобщиха от КлиВенТо, представител на Ferroli за България. „Иновативното изделие е резултат от търсенето на нови решения за високоефективни сградни инсталации. Моделът HSW
e изключително екологичен продукт, тъй като използва възобновяем енергиен
източник и притежава висока степен на редуциране на CO2 емисиите. Геотермалната система вода–вода дава възможност да се използва инерцията на почвата и нейната температурна стабилност с почти неограничен енергиен
капацитет“, коментират от КлиВенТо. „Системата за контрол на операциите
на HSW осигурява пълен и интегриран енергиен контрол на всички елементи от
климатичната инсталация и производството на битова гореща вода. Тя включва още управление на соларна система, конвенционален котел, бойлери и резервоари за вода, отоплителни уреди: радиатори, конвектори и лири. Клиентите ни
ще бъдат привлечени от ниските експлоатационни разходи, водещи до значителна икономия“, допълва вносителят.

ÃËÍÓ‰ËÒ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Exar Á‡ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
Отскоро Микродис Електроникс е официален дистрибутор на Exar за района на
Източна Европа. „Предлаганите от Exar комуникационни, интерфейсни и захранващи електронни компоненти ще увеличат възможностите ни да предлагаме цялостни решения на нашите клиенти и ще ни позволят да се насочим към нов пазарен
сегмент, ориентиран към приложните инженери“, заявиха от Микродис Електроникс. Компанията ще дистрибутира продуктите на Exar чрез своята обширна
мрежа от офиси в държави, като България, Чехия, Унгария, Полша и др. По повод
новото партньорство Пол Стафорд, директор Международни продажби в Exar,
заяви: „Източноевропейският пазар се променя с много бързи темпове, а с това
се увеличават и пазарните възможности на Exar. Микродис Електроникс е дистрибутор с доказано креативен начин на мислене и работа, който ще ни даде
възможност за по-глобално развитие в този изключително динамичен регион, като
освен това ще може да предлага по-добра и достъпна техническа подкрепа на
клиентите ни“. „Напълно сме убедени, че висококачествените продукти на Exar
отлично ще допълнят портфолиото ни и ще изиграят значителна роля в стратегията ни за спечелване на нови проекти,“ заяви Робърт Пануфник, директор Маркетинг и продажби в Микродис Електроникс.

—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ Î˙˜ËÒÚa ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÓÚ Carlieuklima
От месец август т. г. фирма TFS Consult предлага на българския пазар нова
система за лъчисто отопление и охлаждане, производство на италианската
компания Carlieuklima. „Системата Euklima е носител на основните продуктови
предимства на водещия производител на системи за инфрачервено лъчисто
отопление Carlieuklima - абсолютен комфорт, икономия на енергия, намаляване на
вредните емисии и опазване на околната среда“, заяви Жана Момчилова, управител на TFS Consult. „Системата се характеризира с оптимална температура и
влажност на въздуха; липса на работен шум и въздушни течения. Допълнително
предимство се явява отсъствието на отоплителни и охлаждащи тела в помещението. Работните параметри на флуида в лъчистите панели се отличават
с ниски стойности в отоплителната фаза (30 - 35 °С) и високи стойности във
фаза охлаждане (15 - 18 °С). По този начин се повишава ефективността на системата, намалява се средното годишно потребление на топлинна енергия с
около 40% в сравнение с традиционните методи за климатизация и се съкращават вредните емисии в атмосферата“, допълни г-жа Момчилова.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ
‚ ·‡Ì¯‡ Ë ÍËÁ‡Ú‡
Всички знаем коя е професията,
считана за най-древна в света.
Има и още една, която се нарежда
на едно от челните места в класацията на най-старите професии.
Защото съществува във всички
времена и епохи, играе огромна
роля във формирането на обществените нагласи, изисква специални умения и познания, „свири
според този, който й плаща“, а и практикуването на част
от инструментариума й също е въпрос на морал. Днес я
наричаме PR, връзки с обществеността, фирмени или
корпоративни комуникации. И макар че пресечните точки между инженерните науки и PR са равни на вероятността белите мечки и пингвините да се срещнат в естествени условия, индустрията, като всеки друг бизнес, е
обект и субект на PR.
Казвам това, защото добрата комуникация с "целевите публики" или иначе казано с клиентите, партньорите,
контрагентите, конкурентите, държавата и т.н. днес е
жизненоважна. Въпреки положителните сигнали от световните борси, които като че ли се „събуждат“ за нов
живот след „ледниковия период“, обхванал ги през последните две години, възстановяването у нас ще е трудно
и дълго, поне според международните институции. Още
повече, че за пореден път очакваме пикът на кризата да
ни връхлети след още някой и друг месец. Затова именно
сега е моментът всяка компания да обърне сериозно внимание на начина, по който я възприемат клиентите и
партньорите й. Да акцентира върху стабилността си и
предимствата на решенията и услугите, които предлага.
За целта са й нужни добре премерена стратегия и директен, независим и доказал се както във време на подем,
така и при стагнация, медиен канал.
Списание Инженеринг ревю като „мост“ между доставчиците на техника, проектантите, конструкторите и инженеринговите фирми, от една страна, и индустрията - във всичките й сегменти и нива, от друга, е
адекватно на новите изисквания на времето. Защото
доверието от страна на индустрията, правилната редакционната политика и силна журналистика са с традиции. Защото и в тези нестабилни времена продължава да актуализира и разширява абонаментната си аудитория - във всеки сектор, във всяко производство, във
всеки град. Търси и публикува коментари и анализи на
водещи специалисти за успешни практики в битката с
кризата. Проучва и систематизира за вас информацията за пазарното предлагане на различни технически
изделия. Информира за значими проекти, технически
иновации, европейски политики. Изобщо, предоставя
качествена, обективна, актуална и полезна пазарна и техническа информация, за всичко, което се отнася до вашата работа и бизнес.
Защото информацията е едно от най-мощните оръжия в съвременните пазарни битки. А добрият комуникационен канал - гаранция за нейното правдиво, своевременно и мащабно предаване.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
22
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œÎ‡ÒÚËÍÒ ¡‡‚‡Ëˇ ¡˙Î„‡Ëˇ - ‰ÓÏ‡ÍËÌ
Ì‡ œÎ‡ÒÚÙÓÛÏ '09
На 20 и 21 юни т. г. фирма Пластикс
Бавария България събра многобройни гости на поредното издание на ПЛАСТФОРУМ ’09. Събитието, представящо
партньорските фирми на Пластикс Бавария у нас, се провежда за втора година. Тазгодишната проява също бе организирана във вилно селище „Ягода“, в
близост до Стара Загора. На срещата
присъстваха представители на фирми
от Германия и Швейцария, сред които
групата Kraus Maffei Technologies - Krauss
Maffei Injection, Krauss Maffei Berstorf,
Motan, ONI, Regloplas и ILLIG. Участници
във форума, от българска страна, бяха
специалисти от фирмите Вайспрофил,
Деворекс, Силкотех, Арексим, Е.М.А, Даник, НБИ Консорциум, Херти, Унипрес,
Филпласт, Панхим, Верея Пласт, ЕНКО,
Пластмасови изделия АД и други. За
първи път сред гостите на събитието
бяха и представители на банкови и лизингови организации. Тазгодишната работна среща премина под мотото:
„Внедряване на енергийно ефективни машини и технологии – ключ към модерното производство“.

Висока производителност - с
малък разход на енергия
Форумът бе открит от Иван Христозов, управител на Пластикс Бавария
България, който заяви: „Пазарната ситуация в момента изисква производителите да работят оптимално и ефективно. Целта на събитието е, да покажем
енергоефективни решения, с които клиентите ни да постигнат същата и повисока производителност, но с много
по-малък разход на енергия“. В рамките
на мероприятието чуждестранните
партньори на Пластикс Бавария България представиха най-новите предложения в продуктовата си гама.

Шприцмашините на Krauss
Maffei Technologies
бяха представени от Манфред Шулц,
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експорт мениджър за региона на Югоизточна Европа в немската компания.
„Krauss Maffei Technologies е единствената компания в света, която предлага
машини, базирани и работещи на трите основни вида технологии – шприцване, екструзия и реактопласти, както
автоматизация и роботи. Новост в
портфейла ни са шприцмашините от
серията AX. Машините са прецизни,
компактни, изцяло електрически и енергоспестяващи, като някои от моделите в серията спестяват до 60% от
производствените разходи в сравнение
с модерните хидравлични машини“, заяви г-н Шулц.

Екструдерните машини на
Krauss Maffei Berstorf
бяха представени от Кристиян Бирцер,
мениджър продажби на компанията за
Югоизточна Европа. В презентацията си
г-н Бирцер изтъкна авторитета на
Krauss Maffei Berstorf в България, особено
в областта на производство на профили от PVC. Също така г-н Бирцер подчерта предимствата на новите достижения на фирмата, включително на нова
машина за изработване на двустранни
панели за строителството, с висока
точност и нисък разход на енергия.

Машини за подготовка на пластмасовия материал от Motan
Сред гостите на форума бе Детлев
Шмид, директор за Източна Европа на
компанията Motan. Тя е специализирана
в производството на машини, съоръжения и системи за подготовка на пластмасовия материал преди преработването му – за съхранение, транспортиране, сушене, дозиране и смесване. Продуктовото портфолио на Motan включва
както единични устройства, така и
комплексни централни системи. „Посредством използването на високотехнологичните ни системи се избягва
необходимостта от използване на вода

за охлаждане на инструментите. Изключително сме доволни от партньорството си с Пластикс Бавария България,
особено предвид факта, че имаме конкуренция на българския пазар“, коментира г-н Шмид.

Представяне на фирма ONI
Гостите на форума получиха информация и за фирма ONI, чиито официален
представител у нас е Пластикс Бавария България. От страна на фирма ONI,
специализирана в изграждането на климатични и охладителни системи, както и на системи за регенериране на
топлинна енергия, присъстваше Раду
Мареш. Специално за читателите на сп.
Инженеринг ревю, той заяви: „Ние сме
инженерингова фирма, концентрирана
върху изграждането на системи за оползотворяване на отпадъчната топлина
от производството. Вече имаме внедрена система в България – в производствената база на фирма Силкотех“.

Темпериращи устройства
от Regloplas
Дейността на новата партньорска
фирма на Пластикс Бавария България Regloplas, бе представена от г-н Микеланджело Наполи. „Regloplas е най-големият производител в световен мащаб на
темпериращи устройства. Решенията
ни са подходящи за всякакви приложения
и са съобразени с изискванията на клиентите ни. Над 30% от продукцията ни се
произвежда въз основа на специални клиентски заявки. Regloplas предлага и сервиз на всички темпериращи устройства“, заяви г-н Наполи.

септември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2009

25

Ò˙·ËÚËˇ

œÓ‚Â‰Â ÒÂ DURMA LASER WEEKEND 2009
Българският дистрибутор на Durma - Полимета С, организира посещение в заводите
на компанията в Турция

Œ

т 25 до 27 юни т. г. турската
компания Durmazlar Makina, позната на
българските специалисти като Durma,
и дистрибуторът й за България - фирма Полимета С, организираха за свои
клиенти DURMA LASER WEEKEND
2009. Събитието се проведе в град
Бурса в южната ни съседка. „Повод за
пътуването бе желанието на двете
фирми да запознаят клиентите си с
производствената програма на
Durma, която е сред най-големите производители на листообработващи
машини в света“, съобщиха от Полимета С. Присъстващите над 50
български специалисти имаха възможност да разгледат трите производствени бази на компанията и да отправят въпросите си директно към
конструкторите на машините.
В първата част на официалната
програма, Митхат Синан, производствен директор на Durmazlar Makina,
представи накратко историята и
структурата на компанията. „Заводът на Durmazlar е открит през
1956 г. Това е първият завод за производство на листообработващи металорежещи машини в Турция. Първона-
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чално в него се произвеждат ръчни
отрезни машини. Днес, с площ от 150
000 кв.м. и годишна продукция от
6000 машини в три завода, Durmazlar
е сред най-големите световни производители на листообработващи машини. Durmazlar Makina работи и постоянно инвестира с цел постигане
на по-добри резултати във въвеждане на най-модерни производствени
технологии и осигуряване на по-добра
среда за своите 1000 служители.
Durma е световна марка, която обслужва клиенти в 82 страни в света
и расте заедно с тях“, заяви г-н Синан.
Обиколката в трите завода на компанията завърши с демонстрация на
едно от новите производствени изделия на Durma - машини за лазерно
рязане, оборудвани с модерно CNC уп-

равление Siemens 840, задвижвания
Siemens и лазерен източник Rofin Sinar.
„Съчетанието от тези най-съвременни технологии в машиностроенето,
доказаното качество и надеждността на машините Durma, както и изгодната цена превръща моделите
Compact Laser и Durma HD Laser в много добра инвестиция“, заяви Георги
Белчев, управител на Полимета С.
През втория ден на DURMA LASER
WEEKEND 2009 за присъстващите на
събитието гости бе организирано
посещение на най-известните туристически обекти в Истанбул.
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œ˙‚Ë Ï‡˘‡·ÂÌ ÒÂÏËÌ‡
Ì‡ fiÃŒ ¡˙Î„‡Ëˇ
Основна тема на събитието бе задълбочено разглеждане на методите за измерване на температура

Õ

аскоро ЮМО България, дъщерна
фирма на австрийската компания
JUMO Mess und Regelgeraete, бе домакин на мащабен двудневен семинар в
черноморския к.к. „Златни пясъци“.
Събитието бе уважено от многобройни гости, сред които представители на ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе, ЕНЕЛ „Марица Изток 3“, Брикел, ВЕЦ Група Родопи, Радомир Метал Индъстрийз,
Солвей Соди, Агрополихим и Балканфарма. В събитието се включиха и
специалисти от инженерингови фирми, специализирани в автоматизацията на процеси от областта на хранително-вкусовата, тютюневата,
циментовата и фармацевтичната
промишленост, индустриалните
пещи. Сред участниците в семинара
бяха представители на Докс, Ексбит,
Мега Инженеринг, Сигма, Сирма При-
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ста, Старт Инженеринг, Термохранинженеринг, Химпроект и
други.
Събитието бе открито от Болеслав
Балев, управител на
ЮМО България, който заяви, че компанията възнамерява да
превърне провеждането на подобен
род семинари в традиционно събитие.

Акценти в семинарната
програма
Гост-лекторът - инж. Ханс-Петер
Хантих от JUMO Австрия, представи компанията, включително развитата й дистрибуторска мрежа в
Европа, многостранното производствено ноу-хау, комплексните решения в областта на КИП и А и висока-

та й корпоративна стабилност.
Присъстващите гости имаха
възможност да се запознаят с историята на JUMO Mess und Regelgeraete
- от създаването й през 1947 г. до
наши дни, както и с широката й производствена програма.
Ханс-Петер Хантих акцентира
върху различните продуктови групи,
произвеждани от JUMO. Представена бе аналитичната техника, включително: уреди за измерване на рН,
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редокс-потенциал, проводимост (индуктивен и кондуктивен принцип),
разтворен кислород, хлор, хлорен диоксид, озон и др. Разгледани бяха и
уреди за налягане; стрелкови термометри и термостати; микропроцесорни регулатори, електрически изпълнителни органи; системна и регистрираща техника. Обърнато бе специално внимание и върху датчици и
преобразуватели за температура
(термодвойки и термосъпротивления) и влажност; температурни сензори и др.

Електрическо измерване
на температурата
В рамките на втория семинарен
ден бе разгледана основната тема в
семинарната програма, а именно:
„Електрическо измерване на температура“. Лектор бе дипл. физ. Матиас Нау, мениджър на отдел „Температурни сензори“ в JUMO Германия.
Той отдели специално внимание на
измерването на температурата в
исторически аспект, на термодинамиката и международната температурна скала (ITS 90). Интерес предизвика разглеждането на видовете
температурни сензори и термосъпротивления, като конструкции
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и точност на измерването. Аудиторията бе запозната и с методите
за преодоляване на грешки, както и
със законите и принципите, на основата на които функционират термоелементите. Разгледани бяха механични и химични влияния, различни
приложения в индустрията, най-често срещани грешки и др.

Ще развиваме събитието,
категорични са от ЮМО
България
В отговор на въпроса доволен ли е
от посещаемостта на събитието и
смята ли да го развива през следващите години, г-н Балев заяви. „Разбира се, бихме желали посещението да
бъде по-голямо. Нека не забравяме, че
това е първото мероприятие от
този род, организирано от ЮМО
България, и отсъствието на „традиция“ също е от значение. Твърдо сме
решени да развиваме инициативата
през следващите години. Мисля, че
това бе събитие, което ще бъде запомнено от участниците и, което е
по-важното, ще бъде препоръчано на
техни колеги от други фирми“.
По повод настоящата ситуация в
българската индустрия, г-н Балев коментира: „Считам, че глобално поглед-

нато, в момента се извършва преструктуриране на индустрията в
света. Логично, българската промишленост не може да остане встрани
от този процес. Може би някои традиционни за България производства
ще бъдат значително съкратени поради икономическа нецелесъобразност, но ще възникнат и ще се развият други. Също така съм убеден, че
сега е моментът българските предприятия да се ориентират бързо към

въвеждане на нови
технологии в
производството
неразделна част от които е и съвременната автоматизация“.
В допълнение инж. Балев, заяви:
„Считам, че има огромен потенциал
в тази насока във всички клонове на
индустрията и особено в традиционните за България сектори, като
енергетика, химия и металургия. И
това трябва да се случи въпреки
кризата, защото само така е
възможно да се издържи на конкурентния натиск. В същото време виждам шансове за оптимизиране на
фирмените дейности, в т.ч. на производството чрез провеждане на
иновативна политика“.
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—˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ ≈ÎÕÂÚ Ë »»œ —ÓÙËˇ
Представени бяха теоретични и практически насоки при проектиране на аварийно
осветление и електроинсталации за работа в Ex среда

Õ

а 23 юни т. г. фирма ЕлНет и
КИИП София-град организираха семинар на тема: „Проектиране на аварийно осветление и на електроинсталации за работа в потенциално
експлозивна атмосфера“. Пред
присъстващите проектанти от цялата страна бяха представени действащите европейски ATEX директиви и съответстващите им
български наредби, както и Проектонаредба за строително–технически
правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар.
„В новата проектонаредба са застъпени нормите и на двете действащи европейски ATEX директиви
- ATEX 95 и АТЕХ 137. По отношение
на електрически уредби и инсталации в помещенията и сградите се
определят зони, разделени на три
групи - с нормална пожарна опасност,
с повишена пожарна опасност и взривоопасни зони. Изрично се регламен-
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тира, че в приложения, в които има
опасност от прахова или газова експлозия, осветителите трябва да
бъдат взривозащитени. Предявяват
се изисквания към вентилационните
инсталации в помещения, зони или
съоръжения, в които при нормални
експлоатационни условия или аварии
е възможно възникването на опасност от експлозия“, коментира инж.
Димитър Беров. Лекторът формулира и отговорностите при проектирането на електросъоръжения за индустрията в условия на потенциално експлозивна среда. Също така той
разясни практическите методи, използвани при проектиране в Ех-атмосфера.
Аудиторията бе подробно запозната и с начините за специфициране и
поддръжка на Ex оборудване, подходящо за работа в потенциално експлозивна атмосфера, както и с неговите специфики в зависимост от характеристиките на Ex-атмосферата.

В семинарната програма специално внимание бе отделено и на особеностите при проектиране на аварийно и евакуационно осветление в сгради. Лекторът - инж. Георги Бинев,
управител на ЕлНет, запозна проектантите с видовете системи за
аварийно осветление, предлагани от
ЕлНет. Разгледани бяха системи с
автономно захранване и централни
системи за аварийно осветление с
различни функции, както и продуктите на основните чуждестранни
партньори на компанията – CEAG,
AWEX, NORKA, FHF и SILL.
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ÃÓÚÓÚÓ ÌË Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÂÌ
ÔÓ‰ıÓ‰, ÔÓ‚Â˜Â ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ
Ë ‡ÍÚË‚ËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡
Инж. Теодор Маринов, ръководител направление
„Индустриална автоматизация и задвижвания“,
сектор Индустрия, Сименс ЕООД
Господин Маринов, бихте ли се
представили на читателите
на сп. Инженеринг ревю?

Машинен инженер съм. Имам магистърска степен от Машиностроителен факултет на ТУ-София. Впоследствие специализирах Мениджмънт в Икономически университет, Варна. Реализацията и опита си
в сферата на управлението дължа до
голяма степен на обучението си по
Програми за изграждане на мениджърски кадри към Роберт Бош, където
заемах ръководна позиция през последните години.
Приличат ли си като фирмен
климат и стратегия за развитие Бош и Сименс?

Сферите на дейност на двете
компании в България са много различни, мащабите им - също. Разбира се,
като се има предвид, че те работят
в еднакви икономически и политически условия, на един и същ пазар на
труда, определено могат да се намерят паралели. Прилики има във фирмената култура и климата на работа, които до голяма степен са резултат от историческия път на
двете компании, развили се от традиционни немски фирми до международни концерни. И в двете компании
се наблюдава голямо разбиране и
толерантност по отношение на
представителите на различни култури. И Бош, и Сименс инвестират
в програми за интегриране, изграждане и развитие на служителите си.
Как оценявате риска от смяната на един бранш с друг, и то
по време на криза?

При генерални промени, риск винаги съществува. Важното е той да
бъде реалистично оценен и правилно
управляван. Когато новият бранш е
в криза, трудностите са по-големи,
но и предизвикателството е по-голямо. Освен това кризата поставя
бизнеса в крайни състояния, правят
се генерални равносметки и оценки,
които помагат за по-добро ориентиране в текущата ситуация. Кризата,
също така, е и време за оптимизация на процеси и на структури, на
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подготовка за времето на подем,
което неминуемо ще дойде. В този
смисъл, смяната на позиция и бранш
по време на криза създава повече
възможности за един мениджър.
В търговската си дейност залагате на дистрибуторска
мрежа, инженерингови партньори и корпоративни клиенти.
Какви са плановете за развитие на отношенията ви с тях?

Партньорските фирми заемат
специално място в нашата дистрибутивна структура, и това е сфера,
в която планираме оптимизация.
Работата на един пазар през три
различни дистрибутивни канали
изисква балансиран подход, за да се
запазят интересите на всички нива.
Целта ни е да сме по-близо до нашите партньори. Някои от мерките,
които ще въведем, са индивидуален
подход към всеки от партньорите,
повече прозрачност и активизиране
на маркетинга.
Това означава ли, че се налага
реорганизация на отдела?

Да, известно преразпределение на
задълженията ще има. Преосмислянето и пренареждането на приоритетите ни и индивидуалният подход,
за който споменах, изискват реорганизация. За щастие, в направлението работят млади, мотивирани специалисти, за които съм сигурен, че
ще се справят безпроблемно с промените, които ни предстоят. В този
смисъл, в центъра на реорганизацията поставяме клиента.
Актуален ли е интересът на
Сименс да закупи българска инженерингова фирма?

За да се вземе подобно сериозно
решение са нужни определени пазарни предпоставки, сериозно проучване и организационна работа. Евентуална инвестиция в инженерингова
дейност предполага активизиране на
чуждестранните инвестиции в
страната, стартиране на значими
проекти в краткосрочен и средносрочен план. Компанията има интерес
към подобна крачка. Надяваме се един
ден условията в страната да благо-

приятстват вземането на решение
за присъединяване.
И накрая, как се отразява кризата на компанията на глобално ниво и в България - в частност?

Без изключение, общата икономическа криза се отразява зле на всички. Сименс не прави изключение. Важното е, че като организация компанията не е в криза. Ние имаме ресурса, опита и необходимите вътрешнофирмени предпоставки, за да устоим на несгодите на кризата. Българската част от компанията представлява умалена проекция на Сименс
като цяло и за нас важат същите
процеси и формули за преодоляване
на кризисната ситуация.
Кога ще видим „светлина в тунела“ тук, в България?

Нашият тунел е по-различен от
чуждите. Тъмнината му е свързана
не само с икономическата криза, но
и със собствените ни вътрешни
проблеми. Ние дори, образно казано,
не познаваме „тунела“ си добре. Едни
казват, че е къс и дори сравнително
светъл „тунел“, други, че е дълъг, крив
и безкрайно тъмен.
Смятам обаче, че какъвто и да е
нашият тунел, екстремните състояния, в които ни постави кризата, ще
помогнат и за разрешаването на
много проблеми, натрупани през годините. С други думи - ще се полутаме, може би по-дълго от други, но
светлина ще има. Важното е да
вървим напред.
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¬ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì
ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÏË„‡ˆËˇ Í˙Ï
Ó·˘‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ Ï‡Í‡ Eaton
Инж. Асен Георгиев, мениджър продажби
на Моеллер Електрик България, пред сп. Инженеринг ревю
Господин Георгиев, отразява ли
се придобиването на немската
компания Moeller от американската корпорация Eaton върху
бизнеса ви в България?

Преди време Moeller продаде
бизнеса си в областта на средното и високото напрежение.
Сега, чрез Eaton ще се завърнете ли в този пазарен сегмент?

Бих искал да припомня на читателите на сп. Инженеринг ревю, че в
края на миналата година бе сключен
договор, отнасящ се до промяна на
собствеността на корпорацията
Moeller Group. Новият собственик на
компанията е Eaton Corporation, в
структурата на която Moeller заема стратегическо място в сегмента „Електрооборудване“. Конкретно,
по отношение на въпроса ви, бих
искал да подчертая, че като вече
наложена и добре позната марка,
Moeller ще се предлага на българския
пазар заедно с други реномирани
марки, собственост на Еaton.

Твърдо, да. Една от първите насоки, в които ще работим, е налагане
именно на продуктовата ни гама в
областта на средното напрежение.
Еaton притежава холандската компания Holec, водеща в този бранш, която е позната като разработчик на
голяма част от съвременните технологии в областта. До края на настоящата 2009 г. продуктите на
Holec ще бъдат достъпни и на българския пазар.

В каква посока се развиват интеграционните процеси, все
пак?

Очакванията са интеграционните
процеси да приключат в началото на
следващата година, като неминуемо
ще бъдем свидетели на промени,
свързани най-вече с оперативната
работа на компанията. По отношение продуктовата гама, клиентите
ни могат да очакват нови предложения от Еaton, които, логично, не са
били достъпни директно на българския потребител, до момента. За
читателите на списанието ще повдигна „завесата“, като кажа, че на
първо време става въпрос за оборудване средно напрежение и шинни системи за сгради.
Мислите ли, че миграцията към
обща търговска марка Eaton е
възможна и в какъв период?

В съответствие с традициите на
международните пазари, миграцията
към обща търговска марка е логична.
Затова бих казал, че в дългосрочен
план вероятно ще бъдем свидетели
именно на подобна маркетингова
стъпка. В близките няколко години,
обаче, марката Моеллер ще се предлага паралелно с останалите марки,
принадлежащи към портфолиото на
корпорацията Eaton.
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Как се отразява кризата на
Eaton и Moeller?

В условия на глобална криза всички компании са засегнати. Като участници на този пазар, кризата се
отразява и на компанията Moeller, за
щастие, в по-малка степен от първоначалните ни прогнози, направени в
началото на годината. Знаете, стартирайки от определени сектори,
кризата обхвана цялата икономика.
Компанията Moeller - и на международно, и на локално ниво, стои стабилно. Анализираме ситуацията с
оглед оползотворяване на всички
възможности, които кризата предлага.
Моеллер България стъпи директно в България доста по-късно
в сравнение с някои от конкурентите си. Това позитив или
негатив е, от гледна точка на
днешната икономическа ситуация?

В настоящата пазарна ситуация
не бих се ангажирал с твърда позиция по въпроса дали фактът, че Моеллер навлезе на пазара у нас няколко
години по-късно от конкурентите си
в бранша, е предимство или недостатък. Все пак, с голяма доза увереност бих заявил, че кризата определено ще окаже по-силно влияние на
компаниите с по-голям пазарен дял.
Позитивен ефект от кризата очаквам по-скоро от гледна точка на
обстоятелството, че се налага фир-

мите да оптимизират работата си,
както и да потърсят нови, по-добри
решения за оцеляване в условия на
криза.
Имайки силни позиции в апаратурата за ниско напрежение,
какви са прогнозите ви за развитие на строителния сектор
през тази и следващата година?

В настоящите условия нямаме
сериозни основания да правим оптимистични прогнози за развитие, при
условие, че строителният сектор е
сред най-потърпевшите от кризата.
Разбира се, през последните месеци
изпълнението на много стартирани
проекти бе възобновено, но като
цяло инвестиционната активност
рязко намаля. Това неминуемо ще
доведе до регистриране на сериозен
спад в строителния сектор през
настоящата година, на годишна база.
Работите за глобална компания. Каква, според вас, трябва
да е ролята на държавата ни,
за да стимулира икономиката
в следващите месеци?

Много се изговори и продължава
да се дискутира по този въпрос, особено през последните месеци. Държавата е тази, която трябва да изиграе ключова роля за подпомагане на
бизнеса, с оглед предотвратяване на
фалита на много български фирми.
Държавата има нелеката задача да
запази икономиката на страната
работеща.
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SWOT анализ на индустрията у нас
от топ мениджъри на мащабни български икономически групи
Ако към днешна дата някои би могъл да разработи скала
и методика, съобразно която с 99% вероятност да се
прогнозира продължителността и дълбочината на кризата, той би бил безспорен лауреат на Нобелова награда за
икономика. Също така ще има всички шансове да се нареди в челната десетка на най-богатите жители на планетата в следващата класация на списание Форбс. Без да
търсим и очакваме невъзможни неща, в разгара на лятото се обърнахме към топ мениджърите на мащабни икономически групи в България, търсейки позицията им за
днешното състояние на БГ индустрията. Потърсихме ги,
защото сме убедени, че предвид мащабите на ръководените от тях бизнеси те разполагат с необходимите инструменти и ресурси, за да следят и международната, и
родната действителност в много по-голямо „зрително
поле“ и с по-висока „разделителна способност“. За да
бъдат посланията им в максимална степен еднозначни и
съпоставими, им зададохме четири въпроса, изясняващи
с приближение четирите фактора на популярната техника за стратегическо управление, наречена SWOT анализ. В допълнение към тях бихте могли да прочетете и
прогнозите им за темпа на развитие на сектора до края
на настоящата и през следващите две години. Редакцията би искала да изкаже благодарността си към мениджърите, които въпреки натоварената си програма и сезона
на отпуските, намериха време да отговорят на въпросите ни. В настоящия брой на списанието публикуваме коментари на Данета Желева, Васил Велев и Христо Ковачки. Още мнения очаквайте в следващите ни броеве.
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Усвояването на
Европейските фондове приоритет на държавата

Васил Велев,
изпълнителен
директор
на Стара Планина
Холд АД
и председател на УС
на Асоциацията на
Индустриалния
капитал в България
(АИКБ)
Кои са най-силните страни на БГ индустрията
в условията на икономическа криза?
Индустрията e секторът, който пострада най-силно
от икономическата криза. Практически от четвъртото тримесечие на миналата година в него започна оптимизиране на персонала и разходите, които сега са на
ниво минимум. Както многократно вече сме отбелязвали, тази криза не се дължи на икономическата обстанов-
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ка в България, а на рязко намалелите поръчки както от
ЕС, така и от САЩ и от Русия. Трябва да се каже, че при
този спад в световната икономика не може една отделна държава да противодейства, но могат да се положат
индивидуални усилия ударите да бъдат ограничени до
поносим минимум.
В сегашния момент българското правителство трябва да предприеме конкретни и бързи стъпки в подкрепа
на българската икономика, в борбата срещу корупцията
и сивия сектор. Защото именно корупцията и сивият
сектор са важни фактори при избора на дестинация от
инвеститорите. Не бива да пренебрегваме и факта, че
България и сега е шампион по най-ниски ставки при преките данъци в Европейския съюз. Убедени сме, че това
трябва да се запази, за да може държавата ни да предлага една добра бизнес среда.
Друг плюс в условията на тази криза е, че българският бизнес в областта на производството е преживял
доста тежки моменти в миналото и мениджърите у нас
имат опит от предишното трудно за икономиката
десетилетие.
Провеждане на национални кампании за насърчаване
потреблението на стоки, родно производство, също са
сред възможностите за справяне с кризата, защото
когато купуваме български стоки, плащаме заплати на
работниците и служителите в България и пълним бюджета на държавата. Подобни кампании ще спомогнат и
за налагането на нови еталони, които ще представят
българските изделия в по-голяма степен като качествени, отколкото като евтина стока.
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Кои са най-слабите страни на БГ индустрията
в днешната пазарна ситуация?
Най-силно пострадаха всъщност най-добрите - експортно ориентираните компании, а не както се очакваше фирми от строителството и от сферата на недвижимите имоти. За съжаление, този спад е от порядъка на 50%,
а в някои случаи дори е три пъти под предишните нива на
продажби. Една компания не може да поддържа същия персонал при намалени продажби, без да фалира. В същото
време, съкращавайки голяма част от персонала си, тя губи
своята жизнеспособност. Последващото й възстановяване би било много трудно, а още по-трудно би било връщането на продажбите, които е правила преди.
Ето защо за запазване на човешките ресурси и ограничаване на ръста на безработицата е необходимо
да се използват максимално всички инструменти на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за действие по заетостта. В
тази връзка Асоциация на индустриалния капитал в
България предложи на българското правителство и
парламент пакет от антикризисни мерки за подобряване на социално-икономическата среда. Специално внимание в тези мерки се обръща на тези за запазване на
човешките ресурси в компаниите, преминали на намалено работно време и заплащане на стипендии за квалификация и преквалификация на техните служители.
Като добра практика в тази насока могат да се споменат действията на държави като Италия, Австрия
и Германия. Там държавата плаща до 80% от заплатите в компании с рязък спад на продажбите в продълже-
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ние на 12 месеца. Смятам, че посочената схема е особено подходяща за България и ще спомогне за добрите
ни позиции след кризата. Друга предложена от нас
мярка е увеличаване на годишните лимити за неплатен отпуск и работа при намалено работно време.
Това също би било мярка, спомагаща съхраняването на
персонала в компаниите.
Какви възможности предлага кризата на
българския бизнес в областта на индустрията?
Увеличаването на капитала на Българската банка за
развитие (ББР), с който да се кредитира бизнесът, е едно
от предложенията ни, за които споменах. Първите 500
млн. лв., които отпусна ББР на търговските банки в
България за финансиране на малки и средни предприятия,
дадоха добро отражение. Това говори, че подобни действия биха били успешни и в бъдеще.
Като други конкретни мерки, които предложихме на
правителството, могат да се посочат още исканията
ни за предоставяне на максимална степен на гъвкавост
и свобода на работодателите при прилагането на антикризисни програми (планирани съкращения с ангажимент за последващо преференциално възстановяване на
работа); по-бързо решаване на проблемите с междуфирмената задлъжнялост; промяна в законодателството
с цел по-нататъшно намаляване на броя на лицензионните и разрешителните режими в икономиката и свеждането им до минимално изискуемите от законодателството на ЕС, както и още много други.
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Да не забравяме и най-голямата ни възможност като
страна, членка на Европейския съюз, а именно - усвояването на Европейските фондове и управлението на оперативните програми. Предложените от нас мерки в
подкрепа на българския бизнес включват разработване
на програмни схеми с оглед осигуряване на по-значителен финансов ресурс за периода 2009 – 2010 г. Става
въпрос за преразпределяне на интензивността на финансиране към годините на кризата; ускоряване на процеса
за кандидатстване, оценка и подписване на договори за
изпълнение, включително опростяване на предварителния подбор и регламент за участие. Необходимо е ефективно управление на еврофондовете, разработване на
специални мерки за прозрачност; преосмисляне на приоритетите в оперативните програми и др.
С тези и всички други мерки, предложени от АИКБ
вярваме, че социално-икономическото развитие на страната ще се подобри и ще излезем от кризата с добри
стартови позиции.
В каква посока и с какви темпове очаквате да
се промени пазарната активност до края на
2009 г., и през следващите две години?
За съжаление, кризата продължава да навлиза все подълбоко и се разраства. Наблюдава се възстановяване на
позабравени практики като плащане в натура, прехвърляне на плащанията и т.н. Според нас възстановяването
ще започне едва през следващата година и ще бъде много бавно. Най-вероятно ще минат години, преди да се
върнем на нивата на продажби от 2008 г.
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Кризата крие възможности
за преструктуриране,
оптимизиране
и окрупняване на бизнеса

Данета Желева,
главен изпълнителен
директор на
Индустриален холдинг
България АД
Глобалният характер и мащабът на икономическата
криза предполагат много обширен и задълбочен анализ. Това
крие голям риск от погрешни изводи, което обяснява и предпазливостта от даване на прогнози, дори от водещите
световни икономически и научни центрове и институции.
В тази връзка безспорно коментарите на следващите
въпроси са пречупени през призмата на проблемите и
възможностите на отраслите, в които оперират дружествата от групата на Индустриален холдинг България.
Кои са най-силните страни на българската индустрия в условията на икономическа криза?
Основно предимство е възможността да се постигне
добра себестойност на база ниската цена на работна-
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та сила и относително добрата квалификация на кадрите. България е с най-ниската средна заплата от останалите държави в Европейския съюз.
Кои са най-големите слабости на българската
индустрия в днешната пазарна ситуация?
Ниските ефективност и производителност, както и
недостатъчното внедряване на нови технологии, правят
българската индустрия неконкурентна, още повече в условията на световна финансова и икономическа криза.
Какви възможности предлага кризата на българския бизнес в областта на индустрията?
Значителното понижение в цените на суровини и
материали в световен мащаб, както и улесненият
достъп до квалифицирана работна ръка предлагат добри възможности за постигане на по-добра цена на произвежданата продукция. Наблюдават се и тенденции в
посока изнасяне към нашата страна на някои видове
бизнес от държавите в Западна Европа. Не са за пренебрегване и възможностите за преструктуриране, оптимизиране и окрупняване на бизнеса, които иначе в период на подем е сложно да бъдат реализирани.
Кои са най-големите удари, които ще понесе
българската индустрия от икономическата
криза? Как биха могли те да се неутрализират
или минимизират?
Най-големият проблем за индустрията, разбира се, е
липсата на поръчки и канцелирането на съществуващи
такива. Тези фактори, съчетани със затруднен достъп
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до финансиране и все по-забавяща се икономическа активност, значително затрудняват работата на стопанските субекти. Не е за пренебрегване и високият
размер на безработицата, който определено влияе негативно не само на бюджетните разходи, но дори и на
мотивацията на заетите лица.
В тази ситуация най-положително би се отразила подкрепата на държавата, под формата на различни социални програми за компенсиране на намалено работно време,
почасова заетост или адаптиране и преквалификация на
работниците и служителите. Необходимо е и вземането
на мерки за по-бързо или поне своевременно възстановяване на ДДС, за да може по-точно да бъдат планирани
паричните потоци на фирмите в условията на дефицит
на финансиране и висока междуфирмена задлъжнялост. От
изключителна важност са и инфраструктурните проекти, които биха могли частично да компенсират липсата
на поръчки в някои сектори на българската индустрия.
В каква посока и с какви темпове очаквате да
се промени пазарната активност до края на
2009 г. и през следващите две години?
Не очаквам бърза и положителна промяна на пазарната активност до края на годината. През 2010 г. очакванията ми са по-скоро за запазване на нивата от 2009 г.
Мисля, че едва през 2011 г. бихме могли да наблюдаваме
съществен положителен тренд в икономиката.

Препоръчвам на всички,
които правят бизнес
да инвестират
в производство

Христо Ковачки,
бизнесмен,
председател на
Българска
индустриална
камара
Кои са най-силните страни на българската индустрия в условията на икономическа криза?
Много пъти съм казвал, че освен заплаха, кризата е и
нова възможност. Вярвам, че предприемчивостта на
българския бизнес е изключително силна черта. Благодарение на нея, направихме равносметка на инвестиционните си планове, създадохме корпоративни антикризисни програми, потърсихме нови пазари. Считам, че в момента най-важно е да се съхранят екипите, т.е. хората,
без които компаниите губят своя облик и не могат да
продължат развитието си. Мисля, че в българските фирми работят изключително качествени специалисти,
които могат да спасят компаниите.
Кои са най-големите слабости на българската
индустрия в днешната пазарна ситуация?
България не осигурява голям пазар. Затова българските
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компании трябва да повишават непрекъснато своята
конкурентноспособност, за да успяват да изнасят произвежданите продукти на външни пазари. За момента производствените обеми са неголеми. При това, голяма част
от суровините се внасят. Като слабост на българската
индустрия бих посочил и факта, че голяма част от производствата са твърде енергоемки и ниско технологични.
Поради изброените причини, предизвикателствата пред
всички български производители са значителни.
Какви възможности предлага кризата за българския бизнес в областта на индустрията?
Българските производители са средни и малки компании, в сравнение с големите европейски конгломерати.
Това им дава възможност да бъдат по-гъвкави. Сигурно
сте чували за една много известна в света на бизнеса
книга “Не големите изяждат малките, а бързите - бавните“. Мисля, че това е логиката, която ще ни изведе напред. Ако българското правителство успее да създаде
добър инвестиционен климат и да облекчи административния режим, индустрията ни ще съумее да отговори
на заплахите от кризата. Най-основното и най-важното
и за бизнеса, и за държавата остава експортът. Европейският съюз е голям пазар, на който българските производители е добре да намерят своята реализация. Това
е пътят да намалим отрицателното салдо по външнотърговския баланс и да стабилизираме икономиката си.
Кои са най големите удари, които ще понесе
българската индустрия от икономическата
криза? Как биха могли те да се неутрализират
или минимизират?
Първият удар вече е налице, и това несъмнено е спирането на субсидиите от европейските програми. Корупцията в държавата ни спря средства, които производителите можеха да използват за повишаване на своята конкурентноспособност. Ще ви дам пример с българското селско стопанство – от една страна спряха субсидиите, от друга - България е с най ниска ставка в Европейския съюз. Как да произвеждаме? България от зеленчукова и овощна градина в Югоизточна Европа отдавна
се е превърнала във вносител. Резултатите са 13% повишаване на цените на пресните зеленчуци тази година
спрямо предходната. Такива примери има и в много други области. Моята препоръка към всички хора, които
правят бизнес в България, продължава да бъде инвестиции в производство.
В каква посока и с какви темпове очаквате да
се промени пазарната активност до края на
2009 г. и през следващите 2 години?
В голяма степен зависи от успеха на правителството
да създаде добър имидж на България, както и добър инвестиционен климат за производителите у нас. Това би
могло да привлече външни инвеститори. Не съм голям
оптимист, че светът ще излезе бързо от кризата. Според мен предстои инфлация и чак след това бихме могли
да тръгнем нагоре, да изплуваме. Мисля, че държавата ще
осигури максимално съдействие на експортните производства, като енергетика, селско стопанство и туризъм,
защото това е пътят за развитие на икономиката ни.
Коментарите са подредени по азбучен ред на имената на интервюираните.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡
‘ËÏ‡ Transfer Multisort Elektronik Â
Â‰ËÌ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰ËÒÚË·ÛÚÓË Ì‡ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Ë ÒÂ‚ËÁÌ‡Ú‡ ÂÍËÔËÓ‚Í‡. œÓ‚Â˜Â ÓÚ
19-„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ÏÌÓ„Ó Ô‡Á‡Ë
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÓÔËÚ, ÍÓÈÚÓ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÓˆÂÌˇ‚‡Ú, Ë ‰Ó‚ÂËÂ, Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÂÚÓ
“Ã≈ ËÁ„‡Ê‰‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓ
‡Á‚ËÚËÂ. ŒÒÓ·ÂÌÓ Ì‡·Îˇ„‡ÏÂ ‚˙ıÛ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ. œÓ‰ ÚÓ‚‡ ÔÓÌˇÚËÂ ‡Á·Ë‡ÏÂ ¯ËÓÍ‡, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ì‡, Ì‡‰ 50-ıËÎˇ‰Ì‡ ÓÙÂÚ‡ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚË, Ò‡ÈÚ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ - Ò ‚ÂÒËˇ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘ ÎÂÒÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ·˙ÁÓ
ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ on-line, Í‡Ú‡ÎÓ„ Ò ·Ó„‡Ú‡ ÓÙÂÚ‡, ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ
ÔÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ.
ÕÓ ‚ÒÂ Ô‡Í Ì‡È-‚‡ÊÌË Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ ıÓ‡Ú‡. ƒÓ·Â Ó·‡ÁÓ‚‡Ì, ÓÔËÚÂÌ ÔÂÒÓÌ‡Î ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë
‚˙ÔÓÒË Ë ÓÍ‡Á‚‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓÏÓ˘. ¿ÍÓ ËÏ‡ÚÂ ÔÓ·ÎÂÏ Ò ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚË, Ú˙ÒËÚÂ Á‡ÏˇÌ‡ ËÎË ÒÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÂ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡, ÒÎÛÊËÚÂÎËÚÂ Ì‡ “Ã≈ Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ ˘Â ‚Ë ÓÍ‡Ê‡Ú ÔÓÏÓ˘.
¬ ÓÚ‰ÂÎ‡ Á‡ ÂÍÒÔÓÚ ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ ‡·ÓÚË ÂÍËÔ, ÔÓÎÁ‚‡˘ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÂÁËˆË - ‡Ì„ÎËÈÒÍË, ÌÂÏÒÍË, ÛÒÍË, ·˙Î„‡ÒÍË, ÒÎÓ‚‡¯ÍË. Õ‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ò‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÎÓÍ‡ÎÌË ÒÎÛÊËÚÂÎË. “Â ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÒÎÛÊ·ËÚÂ
‚ ŒÒÚ‡‚‡, ¡Û‰‡ÔÂ˘‡ Ë “ËÏË¯Ó‡‡, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ Ë ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ —ÎÓ‚‡ÍËˇ, ÀËÚ‚‡, À‡Ú‚Ëˇ Ë ≈ÒÚÓÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ‚ ÏÓ·ËÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÔËÒÚË„‡Ú Ì‡ ÏˇÒÚÓ ÔË ÍÎËÂÌÚËÚÂ.
¬ ÓÙÂÚ‡Ú‡ Ì‡ Transfer Multisort Elektronik ˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ ‡ÚËÍÛÎË ÓÚ „ÛÔË Í‡ÚÓ: ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËˆË, Ô‡ÒË‚-
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ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÛÔÎÛÌ„Ë, ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ë ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡, ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡, ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ, Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ë Á‚ÛÍ, ÒÂ‚ËÁÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÏÂı‡ÌËÍ‡ Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

Сред доставчиците са следните компании:
3M, ACP, AMP, AMPHENOL, AMTECH, ANLY ELECTRONIC,
ASSMANN, ATTEND, AUREL, AXIOMET, BAHCO, BESTAR,
BOSSARD, BQ CABLE, BREVE TUFVASSONS, CANAL
ELECTRONIC, CARL KAMMERLING, COMBIPLAST, CRC, DC
COMONENETS, DONAU, ECE, ENGINEER, ESKA, FERROCORE,
FERROXCUBE, FIBOX, FIX&FASTEN, FLIR, FLUKE,
GOLDTOOL, GP, HAMMOND, HELUKABEL, HIGHLY, HUEY
JANN ELECTRONIC, INDEL, JBC TOOLS, KINGBRIGHT
ELECTRONIC, KNIPEX, KOLVER, KSS WIRING, LEM, LUCKY
LIGHT, MATRIX, MEAN WELL, METERMAN, MICROCHIP,
MOELLER, MOLEX, NEWBRAND, NINIGI, OMRON,
OPTOSUPPLY, PALM TECHNOLOGY, PHOENIX CONTACT,
PRF, PROFFUSE, QLT POWER, RADIOHM, RAMTRON, RAYEX
ELECTRONIC, RAYSON, RELPOL, RICHCO PLASTIC, ROYAL
OHM, SAMWHA, SCHRACK, SCI, SELS, SEMIKRON, SICK,
SIGNAL CONSTRUCT, SOLDER PEAK, SR PASSIVES,
STONECOLD, SUNON, SYHITECH, TASKER, TECXUS, TYCO,
VISHAY SFERNICE, VISHAY SPECTROL, WELLER, WERA,
WIHA, WIMA.
—ÔËÒ˙Í˙Ú Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘, ÌÓ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÚÓ‚‡ ÌÂ Ò‡ ‚ÒË˜ÍË ÙËÏË, ˜ËËÚÓ
ÔÓ‰ÛÍÚË ÙËÏ‡Ú‡ “Ã≈ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚Ë ÔÂ‰ÎÓÊË.
¬‡ÊÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÍÎËÂÌÚËÚÂ Â Ò‡ÈÚ˙Ú ‚
»ÌÚÂÌÂÚ. “ÓÈ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÎÂÒÂÌ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
·Ó„‡Ú‡Ú‡ ÓÙÂÚ‡ Ì‡ ‡ÒÓÚËÏÂÌÚË - Ì‡‰ 50 ıËÎ. ÔÓ‰ÛÍÚË, Ë ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡, Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‚ ÒÍÎ‡‰Ó‚ÂÚÂ ËÎË ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ.
œÓÒÚ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ on-line ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÓÎ‡, ‡ÁÂ¯‡‚‡˘‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË ÙÛÌÍˆËË, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡.
—‡ÈÚ˙Ú, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ‚ 12 ÂÁËÍÓ‚Ë ‚ÂÒËË - ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ
Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË, ÔÂ‰Î‡„‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÍÛÔÍË Ë ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÂÌ Ì‡˜ËÌ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚË.
¬˙‚Â‰ÂÌËÚÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ÙÛÌÍˆËË - ¡˙ÁÓ ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ (Quick Buy) Ë œ‡ÍËÌ„, ÓÔÓÒÚˇ‚‡Ú ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ë
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò˙Í‡ÚË ‚ÂÏÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡ˇ‚Í‡ Á‡ ÔÓ˙˜Í‡.
Õ‡È-ÌÓ‚ÓÚÓ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ Â ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚË. “ˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Â‰ÛˆË‡ ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ Ú˙ÒÂ-
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
ÌÂ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÎÚË, Á‡ÎÓÊÂÌË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
Ô‡‡ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ Ú˙ÒÂÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ.
“Ó‚‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ËÁÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓÌËÚÓ‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ ÚÂÁË
ÔÓ‰ÛÍÚË, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ÍËÚÂËË,
Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ˆÂÌÌÓ ‚ÂÏÂ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÒÚÂÒÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
Ú˙ÒÂÌÂ Á‡ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ËÁ·‡Ì ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ ËÎË ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ RoHS.
ÎËÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÊÂÎ‡ˇÚ ‰‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ·˛ÎÂÚËÌ‡,
˘Â ·˙‰‡Ú ÚÂÍÛ˘Ó ËÌÙÓÏË‡ÌË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÌÓ‚ÓÒÚË Ì‡
Ò‡ÈÚ‡, Í‡ÍÚÓ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë, Ú‡Í‡ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË.
“˙È Í‡ÚÓ ‚ “Ã≈ ÒÂ ÒÚÂÏËÏ Í˙Ï ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë Ë ËÏ‡ÈÍË ÔÂ‰‚Ë‰ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ »ÌÚÂÌÂÚ, ˘Â ‚˙‚ÂÊ‰‡ÏÂ ÔÓÂ‰ÌË ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ì‡¯Ëˇ Ò‡ÈÚ.
œÓ„ÎÂ‰ÌÂÚÂ Ë ÔÓ‚ÂÂÚÂ Í‡Í‚Ó Ó˘Â ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡¯‡Ú‡
»ÌÚÂÌÂÚ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡!
¬ÎÂÁÚÂ Ì‡ www.tme.eu!
Õ‡È-ÒÍÓÓ¯ÂÌ ÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÒÂ˘‡ Ò ÙËÏ‡ Transfer
Multisort Elektronik ˘Â ·˙‰Â Ô‡Ì‡Ë˙Ú ≈ÎÚÂı, ÍÓÈÚÓ ˘Â
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÏÂÊ‰Û 28.09 - 3.10.2009 ‚ œÎÓ‚‰Ë‚. Õ‡ ˘‡Ì‰‡ Ì‡
“Ã≈ ˘Â ‚Ë Ó˜‡Í‚‡Ú ÒÎÛÊËÚÂÎË Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ ˘Â ËÁÒÎÛ¯‡Ú ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÂÔÓ˙ÍË.

www.tme.eu

ï 50 000 ÔÓ‰ÛÍÚË, ‰ÓÒÚ˙ÔÌË ‚ Ì‡¯Ëˇ ÒÍÎ‡‰
ï ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ on-line (‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ) Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‚ ÒÍÎ‡‰‡, ‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ë ˆÂÌ‡Ú‡
ï »ÌÚÂÌÂÚ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓ˙˜‚‡ÌÂ Ë Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚË
ï ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Í‡Ú‡ÎÓÁË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË
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—˙‚ÂÏÂÌÌË ÍÓÔÛÒË
Ì‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË
Ë ÏÓ˘ÌË Ú‡ÌÁËÒÚÓË
œ

Стефан Куцаров

араметрите на полупроводниковите прибори в значителна степен зависят от техните корпуси,
което обяснява усилията през последното десетилетие за създаване на
много нови техни конструкции и
постигнатите действително впечатляващи резултати. От голямото
разнообразие на съвременни корпуси
в статията се разглеждат най-съществените за цифрови и аналогови
интегрални схеми в реда на тяхната историческа поява, както и тези
на мощни MOS транзистори.

Основни изисквания към
съвременните корпуси
Стремежът за намаляване на размерите и теглото на електронните
устройства логично изисква малки
градивни елементи. Същото се отнася и за всякакви управляващи електронни блокове, вграждани в индустриални машини, електрически инструменти и битови електроуреди.
В първите десетилетия от съществуването на ИС размерите на
техните корпуси имаха площ няколко десетки пъти по-голяма от тази
на чипа им, докато днес преобладават тези с разлика под 2 пъти.
Идея за намаляването на размерите през последните години е дадена
на фиг. 1, най-отдолу на която е зае-
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Фиг. 2.

Фиг. 1.

маната площ от корпуса върху печатната платка. Съществуват международни норми с препоръчителни
размери на корпусите, например
JEDEC MO220 и JEDEC MO229.
Второто изискване е за намаляване на топлинните съпротивления,
като за ИС сравнително рядко се
използва това чип-корпус (θJС), но то
е важно за приборите, монтирани
върху радиатор. При определяне на
топлинното съпротивление чип-околна среда (θJA ) производителите
обикновено взимат предвид всички
пътища за предаване на топлината
от чипа в околното пространство,
а експериментално го измерват с
тестова печатна платка, определена от стандарта JETEC 51. От всички пътища два са най-важни – през
корпуса и през изводите, като θJA
расте с намаляване на размерите на
корпуса, а при даден корпус намалява
с увеличаване на броя на изводите.

Материалът на изводите също влияе
на θJA - при равни други условия то
е най-малко при медни изводи. От
друга страна намаляването на дължината на изводите увеличава θJA. Този
ефект е особено подчертан при корпусите с изводи за платки с отвори
- изрязването на част от тях след
запояване увеличава θJA. В случаите,
когато ИС се поставя върху цокъл
вместо обикновеното запояване
върху печатната платка, стойността на θJA намалява с 5-10%. Реално
размерите на печатната платка,
видът на елементите върху нея и
работният им режим, както и начинът на монтирането й също имат
принос за температурата на чипа.
Например сбитият монтаж на елементите върху платката може да
обуслови допълнително нагряване на
чипа. В такива случаи е полезно да се
използва еквивалентната схема на
фиг. 2, която показва двата основни
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пътя на предаване на топлината от
чипа на монтиран върху платка прибор към околната среда. В нея RC e
споменатото θJС, RCA е топлинното
съпротивление корпус-околна среда
(Thermal Resistance Case-to-Ambiant)
qСA на прибора, RB e топлинното съпротивление между корпуса на прибора и платката, ТВ е нейната температура и RBA е топлинното съпротивление платка-околна среда. В някои каталози се дава топлинното
съпротивление чип-платка (Thermal
Resistance Junction-to-Board) θJB, което
позволява определянето на стойността на RB.
Всички тези особености показват, че реално θJA може да се окаже
по-голямо или по-малко от даденото
в каталога, поради което те трябва
да се имат предвид при използване
на θJA за изчисляване на максималната разсейвана мощност от даден
корпус.
Значително намаляване на θJA се
постига при корпусите с вградена
охлаждаща пластинка. Тя се свързва
към чипа чрез подходяща епоксидна
смола и отнема основната част от
топлината му, което често се оценява чрез параметъра топлинно
съпротивление корпус-пластинка
(Thermal Resistance Junction-to-Pad) qJP.
При запояването на пластинката
върху подходящо островче на печатната платка може да се получи θJР
до десетина пъти по-малко от θJA на
същия корпус без пластинката.
Трето изискване към корпусите е
да способстват за увеличаване на
бързодействието на цифровите прибори и максималната работна честота на аналоговите прибори. Върху
тези параметри на ИС влияние оказ-

a

б

Фиг. 3.

ва собствената паразитна индуктивност на входните и изходните
изводи, към която се прибавя и взаимната индуктивност, когато те са
диференциални. По принцип намаляването на тези индуктивности става
чрез скъсяване на изводите, но те
практически не зависят от дебелината им. Влияние имат и паразитните капацитети на входните и изходните изводи, които са право пропорционални на дължината им и обратно пропорционални на разстоянието
между тях. Това е принципен недостатък на съвременния стремеж за
сближаване на изводите с цел помалки размери на корпуса. Данни за
паразитните индуктивности и капацитети, както и за съпротивлението на изводите обикновено не се
дават в каталозите, но някои производители ги публикуват отделно в
сайтовете си.
Не на последно място е повишаването на надеждността на приборите, оценявана чрез параметъра време до първата повреда (MTBF). Неговото увеличаване изисква по-стабилни в електрически и механичен аспект връзки между чипа и изводите
и на изводите с печатната платка,
както и на тези в самия чип. Особено съществено е, че MTBF намалява
по експонента с увеличаване на температурата на чипа, което допълнително подчертава необходимостта

от малки топлинни съпротивления
на корпуса. Някои производители
дават формули и графики за определянето на MTBF в зависимост от
температурата.
За апаратури, предназначени за
работа в опасна среда, съществуват
херметизирани корпуси (Hermetic
Package) за ИС и транзистори, които не позволяват проникването на
газове и течности до чипа и най-често са с изводи за платки с отвори
или за повърхнинен монтаж. Три са
основните разновидности на херметизирани корпуси. Исторически найстари са металните корпуси (Metal
Can Package) с уплътнение на изводите чрез стъкло. Те са сравнително
евтини, а броят на изводите е до 24.
С подобна цена, но практически без
ограничение на броя на изводите са
корпусите от пресована керамика
(Pressed Ceramic Package). В съответствие с наименованието им те се
изработват чрез пресоване и изпичане на прахообразна керамика, а херметизацията на изводите се осъществява подобно на предния вид.
Многослойните керамични корпуси (Multilayer Ceramic Package) се изработват от няколко керамични ленти, метализирани от едната страна и съединявани чрез изпичане. Слоевете метализация могат да се използват като екрани, захранваща
шина или шина на масата, както и
за предавателна линия с точно определен импеданс. Херметизацията се
осъществява чрез запояване на подходящи метални пръстени. Два примера за външния вид на такива корпуси са дадени на фиг. 3, като тези
на фиг. 3б са известни като Ceramic
Pin Grid Array (CPGA).

Дистрибутор на оборудване и материали за 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
ÄÎÂÅÐÅÒÅ ÑÅ ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈßÒÀ  ÂÅ×Å 30 ÃÎÄÈÍÈ ÑÌÅ ÂÎÄÅÙÈ Â ÁÐÀÍØÀ
АМТЕСТ ЕООД, 1421 София, бул. „Арсеналски“ № 81, вх. В, тел.: 964 1930, Факс: 963 1566, e-mail: bg.office@amtest.net, web: www.amtest.net
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Корпуси с изводи за
платки с отвори (Through
Hole Package)
Независимо че двуредови разновидности (Dual Inline Package) DIP
съществуват много отдавна, те
продължават да се използват в
съвременните апаратури. Класическите пластмасови корпуси (Plastic
DIP) PDIP са с 4 до 40 извода, като в
зависимост от широчината съществуват тесни (7,62 mm) и широки
корпуси (15,2 mm). Разновидност са
MDIP (Molded DIP), чийто корпус се
оформя чрез заливане на носещото
дъно с монтирания върху него чип и
изводите (фиг. 4). Сред предимствата на корпуса са голямата надеждност и безпроблемното автоматично монтиране върху платки. Специфичен вид са корпусите с липсващи
средни изводи, например при тези с
14 извода не е поставен 4-тият.
Произвеждат се и херметизирани
корпуси с голяма надеждност. Найважната им особеност е връзката
между чипа и изводите на ИС без
проводници (Leadless Chip Carrier) CIC.
Значително е приложението на керамичните корпуси (Ceramic DIP) CerDIP
с 8-40 извода и на керамичните с
покрита с бронз долна част (BottomBrazed CerDIP) или горна част (Side-
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Фиг. 5.

Фиг. 4.

Brazed CerDIP), които са с 8-48 извода. Външният вид на корпус от последния вид е даден на фиг. 5. Използват се, макар и твърде рядко, метални корпуси (Metal DIP), например с 24
извода.
Някои мощни ИС използват други
видове двуредови корпуси с изводи
от тясната им страна, позволяващи
вертикално монтиране с цел подобряване на охлаждането. Обикновено
те са с вградена метална пластинка
за свързване към радиатор. На фиг. 6
е даден външният вид на корпуса ТО247 от този тип.

Корпуси с изводи за
повърхнинен монтаж
(SMD)
Техните предимства са доказани
отдавна - няколко пъти по-малка
площ, над 10 пъти по-малко тегло,
обуславящо по-добра издръжливост
на удари и вибрации, по-малки разхо-

Фиг. 6.

Фиг. 7.

ди при автоматичен монтаж, намалени паразитни индуктивности и
капацитети на изводите. Поради
малките размери се използват и наименованията SO (Small Outline), SOP
(SO Package) и SOIC (SO Integrated
Circuit). Изводите на корпусите са
два вида, като дадените на фиг. 7 са
Gullwing, а тези на фиг. 3а – J Leaded.
В зависимост от това колко от
страните на корпуса са с изводи
съществуват три разновидности.
Със сравнително ограничено приложение са едноредовите корпуси, които обикновено имат 3 до 9 извода
(фиг. 7).
Двуредовите корпуси са само с
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Фиг. 8.

Фиг. 10.

Фиг. 9.

изводи Gullwing и имат много разновидности. Сред първите появили са
корпусите SO, които са тесни (3,81
mm) и широки (7,62 mm). Първите
обикновено са с 8, 14 и 16 извода, а
вторите с 16 до 28 извода. Подобни
са корпусите SOIC с разстояние между изводите 1,27 mm, брой 8-28 и
същите тясна и широка разновидност. Други видове са миниатюрните корпуси (Micro SOP) MSOP с разстояние между изводите 0,65 или 0,5
mm и техен брой от 8 до 16. Също с
широчина 3,81 mm са корпусите
SSOP (от ShrinkSOP) с 16-44 извода и
разстояние между тях 0,635 mm,
както и подобните им QSOP с разстояние между изводите 0,635 mm
и брой 16-28. Създадени са и по-тънки
корпуси от изброените. Първият е
TSSOP (Thin SSOP) с дебелина 1,2 mm,
площ с около 30% по-малка от тази
на SSOP и брой на изводите между
14 и 56. Означението TSSOP-EP (ЕР
от Exposed Pad) е за корпуси с вградена охлаждаща пластинка, чийто

брой на изводите обикновено е между 16 и 28. Същата дебелина имат и
корпусите TVSOP (Twin Very SOP), но
площта им е с около 50% по-малка
от тази на SSOP. Освен това те са
с намалено до 0,4 mm разстояние
между изводите, което позволява
увеличаване на броя им (между 14 и
100).
Корпусите с изводи от четирите
страни като правило са квадратни
и се означават с QFP (от Quad Flat
Pack). Една от съвременните им
разновидности с 240 извода и кръгла
охлаждаща пластинка е дадена на
фиг. 8. С точка е отбелязан извод 1,
а номерацията им е в посока обратна на часовниковата стрелка. Няколко са основните им разновидности.
С MQFP (Metric QFP) се отбeлязва
корпусът с типично разстояние между изводите 0,2 mm и техен брой
между 44 и 304. Дебелината му може
да е 2, 2,7 и 3,5 mm. С намалена до
1,4 mm дебелина е корпусът LPQFP
(Low Profile QFP), разстоянието между чиито изводи е 0,65 mm, а броят
им е от 52 до 208. С дебелина 1 mm
е TQPF (Thin QFP), който е с разстояние между изводите 0,5 mm и брой
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Корпуси без изводи
(Leadless Leadframe
Package) LLP
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от 32 до 100. И накрая е керамичният корпус CQFP (Ceramic QFP) с 240 и
308 извода. Четирите вида корпуси
имат разновидност с вградена охлаждаща пластинка в долната си
част.
Важна особеност на разгледаните
дотук корпуси е връзката на чипа с
изводите на ИС чрез проводници
(фиг. 9) с дължина 1 – 5 mm и дебелина около 30 um. Показаното на фигурата разположение на чипа е за корпуси без охлаждаща пластинка, докато при тези с пластинка той е монтиран върху нея в долната страна.

Íàñòîëíè ñèñòåìè çà
àâòîìàòè÷íà îïòè÷íà èíñïåêöèÿ
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рията Chip Scale Package (CSP). По
определение тяхната дължина и широчина са с не повече от 20% по-големи от тези на чипа. Някои производители наричат корпусите Lead
Frame CSP (LFCSP). Островчетата на
корпуса на фиг. 10а достигат до края
му и затова той е от вида no Pullback
configuration, докато в Pullback
configuration те са на 0,1 mm от края.
Тези особености трябва да се взимат предвид при изработването на
печатната платка. Разрез на типичен корпус е даден вляво на фиг. 10,
където се вижда класическата връзка
със златни проводници между чипа и
изводите на корпуса. Често в долната част на излятия пластмасов корпус се поставя охлаждаща медна пластинка, към която се прикрепва
чипът с топлопроводяща смола. Запояването на пластинката към печатната платка подобрява охлаждането. Освен малката заемана площ
предимство на LLP са увеличеното
бързодействие поради по-малките
индуктивности на изводите (около
1 nH) и малките паразитни капацитети между тях (няколко десети от
pF), намаленото тегло, както и
възможността монтажът върху
платки да се извършва с технологичното оборудване за SMD. Очевидно
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е, че основните приложения на
тези корпуси са в малки електронни устройства - така например обемът на електрониката,
необходим за работа на акумулатора на GSM апарат е около
8 пъти по-малък при реализацията й с прибори без корпус в
сравнение с използването на
такива за повърхнинен монтаж.
Формата на корпусите може
да е правоъгълна или квадратна. При двуредовите (Dual Flat Фиг.
No Lead, DFN) броят на изводите е 3 - 32, а при тези с изводи от
четирите страни (Quad Flat No Lead,
QFN) - между 8 и 100. И при двата
вида дължината на страна на корпуса е между 1,3 и 12 mm, а типичната дебелина е 0,6 - 0,9 mm, докато
при свърхтънките корпуси (Ultra Thin
QFN) тя е 0,4 mm. Разновидност са
керамичните корпуси (Ceramic
Leadless) LCC с 8 – 44 извода. Друг
вид са корпусите с ламинирана основа (Laminate Substrate CSP), част от
които с 80-176 извода имат по два
реда на всяка страна (Dual Row CSP).
Спецификата на изводите налага
внимателно изработване на печатната платка, за което в каталозите на ИС или в Application Notes обикновено се дават подробни сведения.

11а.

Същото се отнася и за разглежданите по-нататък корпуси.

Корпуси със сачмени
изводи (Ball Grid Array)
BGA
Наименованието им показва вида
на изводите, които са сачми с типичен диаметър 0,5 mm и височина 0,4
mm (не са сфери), а структурата е
показана на фиг. 11а. Вижда се, че
основата на корпуса има отвори (типичен диаметър 0,375 mm), през които сачмите са свързани с медни лентички (широчина 0,1 mm и разстояние между тях 0,2 mm), а чрез златни
проводници последните се съединяват с чипа. Сачмите могат да заемат
цялата площ на корпуса или част от
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Фиг. 11б.

нея с разстояние между тях 0,5; 0,65;
0,75; 0,8; 1 или 1,27 mm, като първите три са известни като микрокорпуси (µBGA), а последните два - като
Easy BGA поради лесната и евтина
изработка на печатната платка за
монтирането им. Корпусът обикновено е пластмасов, което определя наименованието Plastic BGA (PBGA) и има
дебелина между 1,56 и 2,38 mm. И тук
за подобряване на охлаждането съществуват разновидности с медна пластинка отдолу (в средата на фиг. 11б)
или отгоре с наименования Enhanced
BGA (EBGA) и Thermally Enhanced BGA
(TSBGA). Mаксималната разсейвана
мощност от корпусите е няколко
десетки mW на всеки квадратен mm
от площта на пластинката, а общата зависи от познатите за други ИС
причини. Например корпусът 96LFBGA
с 96 извода има θJA = 40°С/W и при
околна температура 25°С може да
разсейва мощност до 3,2 W. Корпусите са квадратни или правоъгълни с
дължина на страната до 27 mm и
дебелина обикновено 1,2 – 1,5 mm.
Броят на изводите е между няколко
десетки и 700, средната индуктивност на всеки от тях е 2-3 nH, а капацитетът им спрямо маса – няколко
десети от pF. Съществуват и херметични корпуси със сачмени изводи,
направени чрез пресоване на прахообразна керамика, като херметизацията на изводите се осъществява чрез
заливане със стъкло на местата на
преминаване през корпуса.
Основното предимство на тези
корпуси е възможността за голям
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Фиг. 12.

брой изводи без прекомерно увеличаване на размерите на корпуса и съответно площта на печатната платка. Към него се прибавят споменатите неголеми паразитни индуктивности и капацитети и използването на
класическата технология за повърхнинен монтаж.
По същия начин са разположени
изводите на корпусите LGA (от Land
Grid Array), но те са метални островчета, а не сачми. Поради това височината на монтираната върху печатната платка ИС намалява с 0,8-1
mm. Размерите и формата им са подобни на BGA, а броят на изводите е
между 10 и 200. И в случая за монтаж върху печатната платка се използва SMD технология.

Корпуси с "обърнат"
монтаж на чипа (Flip Chip
in Package) FсiP
Появата на технологията е в далечната 1960 г. и е използвана за
печатни платки. Съвременното й
приложение при монтирането на
чиповете в корпуса означава поставянето им с елементите към основата на корпуса (те са „отдолу“ –
flipped). Структурата на корпус от
този тип е дадена на фиг. 12, която
показва основната особеност на
този вид монтаж. По време на производството на чипа се правят метални островчета, на които се запояват метални сачми (диаметър
0,09-0,125 mm) за изводите му с
разстояние между тях до няколко
десети от mm. При монтажа върху

основата на корпуса те се запояват
към изводите на ИС, а пространството между чипа и основата се
запълва с епоксидна смола. Самият
корпус се оформя чрез отливане, има
дебелина между 0,8 и 1,2 mm, винаги
е квадратен тип BGA, LGA или SCI с
размери между 3 и 52 mm и брой на
изводите 49-1900 при тяхна стъпка
от 0,5 до 1 mm. Основните предимства на FciP са малките размерите
и малката собствена индуктивност
на изводите на ИС (дължината им е
около 0,1 mm), което дава възможност за по-голямо бързодействие на
ИС.
За намаляване на паразитните
капацитети вече се предлагат корпуси от пластмаса с малка относителна диелектрична проницаемост
(Low-k Package), чиито стойности
засега са около 2,7.

Корпуси с размер, равен
на подложката (Wafer
Level Рackage, Wafer Level
Chip Scale Package) WLCSP
Те са подобни на корпусите с
„обърнат“ монтаж на чипа, но безоловните сачми тук са по-големи, което осигурява възможност за запояване на корпусите върху печатната
платка чрез оборудване за SMD. По
тази причина някои производители
означават
корпусите
като
MicroSMD. Един от начините за поставяне на сачмите върху чипа е
показан на фиг. 13а. Алуминиевото
„островче“ върху чипа е по-малко от
диаметъра на сачмата, който от
своя страна е между 0,18 mm и 0,35
mm. Предназначението на полимер 1
е да изолира сачмата от азотния
пасивиращ слой, а чрез полимер 2 се
определя метализираното място за
поставянето й. Профилът на последното е така подбран, че при монтажа върху печатната платка да
няма опасност от разливане на припоя.
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Фиг. 13.

Фиг. 14.

б

a

a

б в

Характерна особеност е средно големият брой изводи
на корпусите (обикновено между 4 и 100), което определя
малките им размери (типично между 0,838x0,935 mm и
3x3 mm) и другото наименование MicroCSP. Например
корпус с 8 извода заема върху печатната платка 8% от
площта, необходима за корпус SOIC със същия брой изводи. Дебелината на корпусите не зависи от другите им
размери и е 0,46 mm при малки сачми и 0,575 mm при
големи сачми. Представа за реалната големина на корпусите може да се получи от фиг. 13б, която показва, че
много от тях не съдържат максимално възможният брой
изводи.
Сред специфичните особености при изработката на
печатната платка са двата възможни начина за оформяне на местата за запояване. Този вляво на фиг. 13в се
нарича Nonsolder mask defined (NSMD) и е предпочитан,

Фиг. 15a.

тъй като осигурява по-стабилни спойки. Даденият вдясно
е Solder mask defined (SMD). И в двата случая дебелината
на медните островчета на платката е 30 микрометра.

Многочипови корпуси (Stacked CSP, S-CSP,
3D Package, System-in-a-Package, SiP)
Те съдържат 2 до 9 чипа в корпус, като за осигуряване
на малка площ част от тях или всичките се поставят
един върху друг. Структурата на корпус с 2 чипа е дадена
на фиг. 14а, като по подобен начин се поставят и повече
чипове. Пример за смесено поставяне е даден на фиг. 14б.
Размерите на многочиповите корпуси са между 4 и 21
mm при минимална дебелина 0,8 mm, като самите чипове
са с дебелина 50 или 75 микрометра. Разстоянието на
изводите между корпусите обикновено е в границите
между 0,4 и 0,8 mm. Основните приложения са за цифрови
ИС, например на памети с голям обем и на комбинации на
един чип памет с един чип логически схеми.
Специфична разновидност са корпусите Power QFN
(PQFN), единият чип в които (Power Die) разсейва значителна мощност, а другият е маломощен. Размерите на
тези корпуси са между 5x5 и 12x12 mm, а броят на изводите е 16-36 при разстояние между тях 0,65; 0,8 или
0,9 mm.

Технология корпус върху корпус (Package
on Package) PoP
При нея ИС се състои от два корпуса, единият обикновено с един чип от логически схеми и другия с 1-3 чипа на
памети. Пример за типична структура е даден на фиг.
15а, която показва използването на сачмени изводи за
връзка между двата корпуса и на ИС с печатната платка. Засега минималното разстояние между изводите на
долния корпус е 0,3 mm, но се счита за възможно неговото намаляване, докато при горния то е няколко десетки
µm. Тъй като изводите между двата корпуса са заляти
с пластмаса (т.нар. Through Mold Via Technology или TMV
Technology) връзката им е много стабилна, което позволява използването на тънки корпуси с голяма площ.
Структурата на ИС от този тип е показана на фиг. 17б,
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Ñîôèÿ, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå, 7-ìè êì., ñãðàäà Õèáðèäíè Èíòåãðàëíè Ñõåìè
òåë.: 02/ 877 35 09, òåë./ôàêñ: 9743257
e-mail: batev@techno-link.com, www.mt1components.com

Âå÷å 11 ãîäèíè íà
áúëãàðñêèÿ ïàçàð
åëåêòðîëèòíè
êîíäåíçàòîðè

HITANO
ñ îòëè÷íè
õàðàêòåðèñòèêè
è öåíè áåç êîíêóðåíöèÿ!
Ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò
âèäîâå íà
ñêëàä è ñ ïîðú÷êà.

ECR  ñòàíäàðòíà ñåðèÿ
2000h @ 85C
EXR  âèñîêî÷åñòîòíà ñåðèÿ
çà âãðàæäàíå â
èìïóëñíè çàõðàíâàíèÿ
ELP  ãîëåìè êàïàöèòåòè è
íàïðåæåíèÿ, SNAP-IN
èçâîäè
ESX  âèñîêî íàäåæäíè ñåðèè
5000h @ 105C

4004 Пловдив, ул. "Пряпорец" №1 (в двора на завод "Балкан"), лице за контакт: Енчо Пондев
тел./факс: 032/67 04 54, GSM: 0886/67 04 54, e-mail: taurus93@taurus93.com
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Фиг. 15б.

Фиг. 16.

Фиг. 18.

a

б

от която се вижда споменатото
много малко разстояние между изводите на чипа в ИС. Полезно е да се
има предвид, че ИС могат да
съдържат и миниатюрни пасивни
елементи извън чиповете.

Корпуси за мощни
транзистори
Реално нови корпуси се създават
само за MOS транзистори поради
утвърдените им предимства спрямо
биполярните. Появилите се през годините многобройни новости в
структурата на транзисторите с
резултат голямо подобрение на параметрите доведе в определен момент до странния на пръв поглед
факт, че разсейваната мощност
върху самия чип стана по-малка от
тази в корпуса. Същевременно непрекъснато нарастваше нуждата от
все по-големи техни токове и се увеличаваше отделяната мощност
върху елементите на корпуса. И не
на последно място необходимостта
от увеличаване на бързодействието
на транзисторите изискваше намаляване на паразитните капацитети
и индуктивности на корпусите. Всички тези причини естествено наложиха създаването на нови корпуси.
Корпусите PQFN се използват и за
мощни транзистори. Един пример е
даден на фиг. 16, като с D са означени изводите на дрейна, с S са тези
на сорса и G е изводът на гейта.
Съществуват и корпуси, специално
създадени за транзистори. На фиг.
17а е дадена структурата на корпуса DirectFET, монтиран върху печатна платка. Тя показва, че отделена-

Фиг. 17.

a

та върху чипа топлина се разсейва в
две посоки – през охлаждащата медна пластинка на дрейна (тя е електрически свързана с него) и през пътечките на печатната платка, към която са запоени трите електрода на
транзистора (външният вид на корпуса е на фиг. 17б). Резултатът е
получаване на топлинно съпротивление чип-печатна платка около 1°C/
W и топлинно съпротивление чипохлаждаща пластинка около 3°C/W.
Възможно е допълнително подобряване на охлаждането чрез поставяне на
радиатор върху медната пластинка.
Освен това значителното напречно
сечение на изводите определя много
малкото тяхно съпротивление (0,1
mΩ на дрейна), което е допълнителен фактор за намаляване на нагряването. Корпусът има още три предимства - монтира се чрез класическа SMD технология, позволява лесно
успоредно свързване на транзистори върху печатната платка, например за реализация на мощни многофазни преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение и изводи
с много малка собствена индуктивност. Например MOS транзистор с

б

максимален дрейнов ток 30 А може
да работи с честоти на превключване до 2 MHz.
От типа корпуси с размер, равен
на чипа е FlipFET (фиг. 18а), който
също се монтира върху печатна
платка със стандартнa SMD технология. Диаметърът на сачмите е
0,333 mm, а височината им - 0,256
mm. Охлаждането се осъществява
основно през изводите и печатната
платка, като типичното топлинно
съпротивление чип-платка при площ
на фолиото в мястото на запояване
63 mm2 е 10°C/W за размери на корпуса 3,12x3,12 mm и 40°C/W за
1,52x1,52 mm.
Разновидността на корпуса на
фиг. 18б е предназначена основно за
два последователно и противопосочно свързани MOS транзистора,
използвани най-често в схемите за
зареждане на литиеви акумулатори.
За всеки от сорсовете са предвидени по 7 извода, а за гейтовете –
по 1 (дрейновете на транзисторите са свързани, но от тях няма
извод). Размерите на корпуса са
3,12x3,12 mm при топлинно съпротивление 10°C/W.

1504 София, ул. „Иван Асен II“ 2, вх. Б, партер
тел.: 02 988 4596, 981 4802, факс: 02 981 9266
E-mail: lionsbg@lionsbg.com
www.lionselectronics.net
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ÕÓ‚ÓÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
Ë ÓÌÎ‡ÈÌ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, element14, ËÏ‡
Á‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ
ËÌÊÂÌÂ-ÔÓÂÍÚ‡ÌÚË
element14, новото онлайн технологично средство и общество за
електронните инженер-проектанти,
стартира на www.element-14.com.
Този нов уебсайт е специално разработен за електронните инженер-проектанти, които търсят разнородна
независима техническа информация
и услуги акцентиращи върху инструменти, достъпни на едно място, за
да подобрят техните възможности
за разработка и дизайн. За разлика
от много други уебсайтове за инженерни средства, element14, използва
уеб 2.0 функционалност, за да улесни
взаимодействието, сътрудничеството и обмяната на информация
между потребителите.
element14 осигурява огромно количество продуктови данни, инструменти за проектиране и технологична информация, гарантирайки на електронните инженер-проектанти в
целия свят достъп до необходимата
информация, когато се нуждаят от
нея. Едно наистина ценно предимство на element14 е възможността
за сътрудничество с избрани инженери относно техники за проектиране или търсенето на нови технологични разработки от експертите в
тази област.
Потребителите имат своя лична
уникална регистрация, която им позволява да променят и персонализират своята главна страница с помощта на приспособления от приложенията, които използват най-често.
Интегрирана е възможността за
Google превод, която още повече
улеснява интерактивността и помага на потребителите, говорещи различни езици да общуват в реално
време, разчупвайки езикови бариери,
както и спомага за увеличаване достъпа на това глобално общество до
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ресурсите.
Потребителите участват в обществото, публикувайки коментари,
набор от файлове и видео материали, които могат да помогнат за насочване на трафика към техния сайт,
използвайки препращащи линкове,
осигуряващи повече информация за
техния индивидуален профил, образование, технологично развитие или
бизнес.
„element14 осигурява така необходимото за електронните инженерпроектанти средство на едно място, казва Кевин Яп, Главен директор
нововъведения в Premier Farnell, организацията която стои зад element14.
„Този уебсайт осигурява информация
за широк набор от технологични
материали със съдействието на редица електронни доставчици, учени
и други експерти по целия свят.
element14 е специално разработен за
електронните инженер-проектанти,
студенти по дизайн, доставчици и
журналисти, търсещи възможност
да обменят техническа информация,
както и да имат достъп до последните инженерни методи за проектиране.“

За element14
element14 е нов, иновационен информационен портал и еОбщество,
специално създаден за електронните
инженер-проектанти. Той осигурява
продуктова информация, инструменти за проектиране и технологична
информация, поддържайки уеб 2.0
функционалност, за да улесни кому-

никацията, взаимодействието,
сътрудничеството и обмена на информация между колегите в целия
свят. В този световен форум потребителите могат да се консултират
с експерти, да откриват тенденции,
да публикуват блогове, статии и коментари.
element14 е още едно иновативно
предложение от Premier Farnell plc
(LSE:pfl), FTSE 250, лидер в мулти
каналната дистрибуция и специализираните услуги за електронните
инженер-проектанти в цяла Европа,
Северна и Южна Америка и Тихоокеанска Азия. Компанията разполага на
склад с над 480 000 продукта и
достъп до още 4 000 000 артикула
от 1200 водещи производители.
Компанията има групови продажби
от 804.4 милиона британски лири и
повече от 4100 служители в целия
свят.
За повече информация относно
element14 посетете:
www.element-14.com
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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—“¿–“ »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ¿ƒ ¡Û„‡Ò ‰ÓÍ‡Á‡Ì ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï Ë ÔÂÁ 2009„.
œÂÁ 2008 „. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ·ÂÎˇÁ‡ Â‰Ëˆ‡ ÛÒÔÂıË Ò˙Ò Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ó·ÂÍÚË
‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, Í‡ÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ „ÓÎÂÏËÚÂ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ÔÓÂÍÚË, Â‡ÎËÁË‡Ì ÓÚ ÂÍËÔ Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ¡Û„‡Ò, ·Â ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡
ÛÂ‰·Ë 0,4 Ë 6 Í‚ ‚ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ "ÀÛ-

ÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ" ¿ƒ. “‡Í‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Á‡ ÍÎÓÌ
¡Û„‡Ò Ò˙˜ÂÚ‡ ÛÒÔÂıË ‚ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ë ÔÓÍËÚËÂÚÓ ‚ ÒÂÍÚÓ‡. ‡ÚÓ
˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„"
¿ƒ Á‡ Ô˙ÎÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ ˆËÍ˙Î ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ó·ÂÍÚË, Ì‡ 3 ÂÚ‡Ô‡ ÔÂÁ 2002-20042008 „. ·Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ-ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ·‡Á‡ ‚ fiÊÌ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ ‚ „‡‰ ¡Û„‡Ò.
“ˇ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò:
ï≈Î. ˆÂı Á‡ ‡ÒÂÏ·ÎË‡ÌÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡
¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ „ÓÚÓ‚Ë ÂÎ.Ú‡·Î‡;
ïÃÂı‡ÌË˜ÂÌ ˆÂı Ò ·Óˇ‰ÊËÈÒÍÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ;
ïÃÓÌÚ‡ÊÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ÔÓ Ó·ÂÍÚË - ˜‡ÒÚË ≈ÎÂÍÚÓ
Ë ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ;
ïƒËÁ‡ÈÌ /ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ/ ˜‡ÒÚ ≈À Ë ¿œ;
ï“˙„Ó‚ÒÍË ÓÚ‰ÂÎ Ë ÎÓ„ËÒÚËÍ‡.
ŒÔËÚÌËˇÚ ÂÍËÔ ÓÚ ËÌÊÂÌÂË Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌËˆË
ÔÓ‰ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÌÊ. ÃÎ‡‰ÂÌ Ã‡ÍÓ‚ÒÍË
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË ÒÂ ÒÔ‡‚Ë ·ÎÂÒÚˇ˘Ó Ò ÂÏÓÌÚÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ÔÓ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÛÂ‰·Ë 0,4 Í‚ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‚ "ÀÛÍÓÈÎ ÕÂÙÚÓıËÏ" ¿ƒ. ÕÓ‚ËÚÂ Ã—— Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ËÁˆˇÎÓ Ò ÔÂ‰ÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, Ò˙Ò Á‡˘ËÚÂÌ ÍÎ‡Ò IP31
Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÙÓÏ‡ 3B. ¬ÒË˜ÍË ÓÔÂ‡ˆËË ÔÓ ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎËÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚÌÓ ‚ ÍÓÌÚÓÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚‡Ú ÔË Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ ‚‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Â „‡‡ÌˆËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ
ÔÂÒÓÌ‡Î. »Ï‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÒıÂÏË Á‡ ¿¬– Ë ÔÓÂÚ‡72

ÔÂÌ Ò‡ÏÓÁ‡ÔÛÒÍ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë
·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ËÁ‚Ó‰Ë. —Ú‡ËÚÂ Ï‡ÒÎÂÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ·ˇı‡ ÔÓ‰ÏÂÌÂÌË Ò ÌÓ‚Ë ÒÛı ÚËÔ, Ò˙Ò Á‡˘ËÚÂÌ ÍÓÊÛı Ò ÍÎ‡Ò
IP31, Ò ÙÓÒË‡ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ.
–ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ·Â ÔÎ‡ÌË‡Ì‡ Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁ‚˙¯ÂÌ‡ ‚ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â ÔÂÁ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚Ëˇ ÂÏÓÌÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ¿ƒ5 Ë
¬ƒÃ1 ÔÂÁ ÔÂËÓ‰‡ ‰ÂÍÂÏ‚Ë 2008„. ‰Ó ÙÂ‚Û‡Ë
2009 „, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÌÂ ÔÓÒÚÓ ·Â ÒÔ‡ÁÂÌ
ÔÓÂÍÚ˙Ú, ÌÓ Ë ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÂ‰ÒÓ˜ÌÓ ËÁÔËÚ‡ÌËÂ Ì‡ Á‡‚˙¯ÂÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË.
ƒÂÈÌÓÒÚËÚÂ ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ,
‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
Ì‡: ‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë Í‡·ÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË; ‚‡ÍÛÛÏ
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë Ë ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË Á‡ ‚˙Ì¯ÌÓ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ; 2 ÌÓ‚Ë ÛÂ‰·Ë –” 6 ‚ Ò Ó·˘Ó 55 ÍËÎËË; 3
ÌÓ‚Ë ÛÂ‰·Ë Ã—— 0,4 ‚ Ò ÔËÎÂÊ‡˘ËÚÂ ËÏ ÒËÎÓ‚Ë
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË 6/0.3 ‚; ÌÓ‚‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î‡, ÍÓˇÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ·Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡
ÔË ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡, ·Â ÓÚ ÂÌÓÏË‡ÌË Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÌË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· ÙËÏË, ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÔÂ‰‚Ë‰ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ 205 Á‡ı‡Ì‚‡ Â‰ÌÓ
ÓÚ Ì‡È-‚˙ÁÎÓ‚ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ‡ÙËÌÂËˇÚ‡
‚ ¡Û„‡Ò. ÕÓ‚ËÚÂ ÚËÔÓ‚Ó ÚÂÒÚ‚‡ÌË ÏÓÚÓ ÍÓÌÚÓÎ ˆÂÌÚÓ‚Â (Ã——) Ò Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏË ÏÓ‰ÛÎË
ÓÚ Ù‡ÏËÎËˇÚ‡ SEN+ (GE) ·ˇı‡ ËÁˆˇÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ‚ Á‡‚Ó‰‡ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ‚ „. ¡Û„‡Ò Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ ÎËˆÂÌÁ ÓÚ General
Electric. ‘ËÏ‡Ú‡ 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-ÍÓÌÚ-
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ÓÎ 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„ÂÚËÍ‡Ú‡; ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Á‡ ÚÂËÚÓË‡ÎÌÓ-ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ; ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚÓÂÊËÚÂ; ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡
ÚÛ‰‡ Ë ÒÓˆË‡ÎÌËÚÂ „ËÊË; √Î‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ ÔÓ
Óı‡Ì‡ Ì‡ ÚÛ‰‡; ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ËÌÒÔÂÍˆËˇ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ. ¬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 ‚:
ïÂÎ.ÏÓÌÚ‡ÊÌË Ë ÔÛÒÍÓ‚Ó-Ì‡Î‡‰˙˜ÌË ‡·ÓÚË;
ïÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎ.Ú‡·Î‡ Ë ÏÂÚ‡ÎÌË ËÁ‰ÂÎËˇ;
ïÔÓ‰‡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‡.
ÎÓÌ˙Ú ‚ ¡Û„‡Ò ·ÂÎˇÁ‡ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ Ë Ò ‡ÍÚË‚Ì‡ ÒÓˆË‡ÎÌ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. ¬ Ì‡‚Â˜ÂËÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚Ó„Ó‰Ë¯ÌËÚÂ Ô‡ÁÌËˆË, 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. “‡Í‡ ÛÒÔÂıËÚÂ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ëˇ
ÂÍËÔ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËı‡ Ë ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ 2009 „. ¬ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÍËÁ‡ Ë ÒÚ‡„Ì‡ˆËˇ ‚ ÒÂÍÚÓ‡, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú Ò‚Óˇ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï, Á‡Ô˙Î‚‡ÈÍË ËÁˆˇÎÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
Ë ÂÍËÔËÚÂ Ì‡ ÍÎÓÌ ¡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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œËÒÔÓÒÓ·ËÏ ÒÂÌÁÓ Á‡
‰‚ÓÈÌÓ ÔÓ‚Â˜Â ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
МОДУЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВИ СЕ НЗОРИ ЗА АБСОЛЮТНИ ВЕЛИЧИНИ
В рамките на продуктовата линия магнитни сензори за
абсолютни величини 'Megamotive-Ecoturn' MEGATRON
представя нова група 22 мм сензори с оптимизирана
гъвкавост и икономическа ефективност
Fleximount е името на новата
ÏÓ‰ÛÎÌ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ˘Â Ì‡ÏÂË ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚
‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ENA22 x. œË Ú‡ÁË ÍÓÌˆÂÔˆËˇ ÒÂÌÁÓ˙Ú ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‰‚‡
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ - „Î‡‚‡ Ë Í‡ÔÒÛÎ‡, Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Â ‚„‡‰ÂÌ‡ ‚
Í‡ÔÒÛÎ‡Ú‡. ‡ÔÒÛÎ‡Ú‡ Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌ‡, Í‡ÚÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÂÁ·‡ Â ‚ ÔÂ‰ÌËˇ Í‡È, ‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚË - ‚ Á‡‰ÌËˇ. —ÂÌÁÓÌ‡Ú‡
„Î‡‚‡ Â ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ Ò ‚˙ÚÂ¯Ì‡
ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡ ÂÁ·‡ Ë ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. —ÔÓÂ‰
ÚËÔ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÒÂÌÁÓÌ‡
„Î‡‚‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‰‚‡ ÚËÔ‡ ÏÓÌÚ‡Ê: Ò„ÎÓ·Í‡ Ò ‚ÚÛÎÍ‡ ËÎË ÏÓÌÚ‡Ê
˜ÂÁ ÙÎ‡ÌÂˆ Ò 6 ÏÏ ÔÎ˙ÚÂÌ ‚‡Î ËÎË
ÍÛı ‚‡Î Ò ÌÂÔÂıÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó. ŒÚ ÚÂÁË ‰‚‡ ÚËÔ‡ ÔÓËÁÎËÁ‡ Ë Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡: ENA22 F Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ò ÙÎ‡ÌÂˆ, ENA22 ¬ - Ò
‚ÚÛÎÍ‡ (bushing) Ë Ú.Ì. —ÂÌÁÓÌËˇÚ ÍÓÔÛÒ Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÔÓÎËÏÂ, ÔÓ‰ÒËÎÂÌ Ò˙Ò ÒÚ˙ÍÎÂÌË ‚Î‡ÍÌ‡. œË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ò ÔÎ˙ÚÂÌ ‚‡Î ÔÎ˙Á„‡˘ËÚÂ Î‡„ÂË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ, ÍÓÈÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÊËÁÌÂÌËˇ ˆËÍ˙Î Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡. »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ò˙Ò "ÒÎˇÔ" ÓÚ‚Ó ‡·ÓÚË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ Ë Ú‡Í‡ Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ ÒÂ ËÁÌÓÒ‚‡. ÃÓ‰ÛÎÌËˇÚ ÔËÌˆËÔ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ
ÔË ‡‰‡ÔÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÒÂÌÁÓË. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Ú‡ÁË
ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Â, ˜Â Ò ‚ÒÂÍË ÒÎÂ‰‚‡˘ ÌÓ‚Ó‡Á‡·ÓÚÂÌ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÒÂ ÓÚÍË‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË. “‡Í‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÂÌÁÓÌ‡
„Î‡‚‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ Ò ‚ÒˇÍ‡ ‚Â˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡ ÒÂÌÁÓÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚ ·˙‰Â˘Â MEGATRON
˘Â Â ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË
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ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ "ÓÚ ÒÍÎ‡‰".
ŸÂ ·˙‰Â ÛÎÂÒÌÂÌ‡ Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Á‡˘ÓÚÓ ˘Â Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ÏÓ Ì‡ ÒÂÌÁÓÌËˇ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ ÔÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÒÂÌÁÓ.

ÌË Î‡„ÂË. ‡ÍÚÓ ÌÓ‚ËÚÂ ≈Õ¿22 ı,
Ú‡Í‡ Ë Ã¿¬ 25¿ Â ‚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ ÔÓÎËÏÂÂÌ ÍÓÔÛÒ, ‡ ‚‡Î˙Ú Î‡„ÂÛ‚‡ ‚
ÔÓÎËÏÂÌË ÔÎ˙Á„‡˘Ë Î‡„ÂË, ÔË„Ó‰ÂÌË Á‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ.
≈ÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Â ‰Ó·Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌ‡ Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ‡ ÓÚ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔË ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡ ËÎË Ô‡ıÓ‚Ë ˜‡ÒÚËˆË. “‡Í‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ ÎËÌËˇ ÓÚ„Ó‚‡ˇ
Ì‡ ÍÎ‡Ò IP 65. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÒÂÏÂËÌ„, ÍÓÈÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ Î‡„ÂÌËÚÂ

Докато капсулата се разполага равномерно в пластмасовия корпус, сензорната глава се адаптира според приложението и се изпълнява с 6 мм вал и
втулка, фланец или с непреходен отвор при варианта с кух вал.

Сензорите от линия ENA22 x
Ò‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌË Í‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆËÓÏÂÚËÚÂ ÓÚ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÔÓÎËÏÂË, Ò˙ËÁÏÂËÏË ‚ ˆÂÌÓ‚Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. “Â ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÒÓ·ÂÌÓ ËÌÚÂÂÒÌË ÔË Ì‡‰„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË Ë ‡Ô‡‡ÚË.

‚˙ÁÍË Ë ÒÂ ‚„‡Ê‰‡ ÒÂËÈÌÓ ‚ ÚËÔÓ‡ÁÏÂ 40, ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰‡ÊÂ IP 67.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÍÎ‡Ò Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ë ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ò ÍÛı
‚‡Î ÓÚ ÚËÔÓ‡ÁÏÂ 22.

Продуктовата линия
Megamotive-MAB
‚ÍÎ˛˜‚‡ Ï‡„ÌËÚÌË ÒÂÌÁÓË Á‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ò ‰Ë‡ÏÂÚË ÓÚ
12,5 ‰Ó 50 mm. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÚËÔÓ‚Â Ò‡
Ò ÎÂÍË, ÍÓÓÁËÓÌÌÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë ÍÓÔÛÒË Ë ÔÂˆËÁÌË Ò˙˜ÏÂ-

ЗИКОМАТ ООД
1111 София, ул. Христо Максимав 84
тел.: 02/ 971 91 48, факс: 02/ 872 91 27
e-mail: info@zicomat.com, www.zicomat.com
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Ñâúðçâàíå íà ïðîâîäíèöèòå ÷ðåç
êîíåêòîðè ñ CAGE CLAMP®
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WAGO ECO
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

— Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÌÓÏ‡,
ÓÚ ÒË„ÛÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÂÎ. ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡
√ÎÓ·‡ÎÌËÚÂ ÔÓÏÂÌË ‚ ÍÎËÏ‡Ú‡
‰Ó‚Â‰Óı‡ Ò˙Ò ÒÂ·Â ÒË Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‡ÊÂÌËˇÚ‡ ÓÚ
Ï˙ÎÌËË. ¬ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Ë ÒË„ÛÌ‡
‚˙Ì¯Ì‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡. “‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ÎÂÚÌËˇÚ ÒÂÁÓÌ Ò‡ÏÓ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡Ú‡ Ò „ÓÎÂÏËˇ
·ÓÈ ÔÂÍË ÔÓÔ‡‰ÂÌËˇ Ì‡ Ï˙ÎÌËË Ë
‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ Úˇı
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ. ŒÒ‚ÂÌ Ó„ÓÏÌËÚÂ
Á‡„Û·Ë, ÍÓËÚÓ ·Ë‚‡Ú ÔË˜ËÌˇ‚‡ÌË
‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ, ÌÂ Â Ï‡Î˙Í Ë ·ÓˇÚ Ì‡ ˜‡ÒÚÌËÚÂ ‰ÓÏÓ‚Â,
ÒÚ‡Ì‡ÎË ÊÂÚ‚‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ ÙÂÌÓÏÂÌ. ŒÚÌÂÒÂÌË Í˙Ï ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‡ÊÂÌËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÏÓÊÂ
‰‡ ÔË˜ËÌË Â‰ÌÓ ÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ
Ì‡ Ï˙ÎÌËˇ ‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ, ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ò‡
ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍË.
¬˙Ì¯Ì‡Ú‡ Ï˙ÎÌÌËÂÁ‡˘ËÚÌ‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ËÏ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÔËÂÏÂ ÚÓÍ‡ Ì‡ Ï˙ÎÌËˇÚ‡,
‰‡ „Ó ÓÚ‚Â‰Â ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ë ‰‡ „Ó ‡ÁÒÂÂ ‚ Á‡ÁÂÏËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÒÚ‡Î‡ˆËˇ.
¿ÍÓ ‡Á„ÎÂ‰‡ÏÂ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‡ÍÚÓ‚Â, Á‡Òˇ„‡˘Ë Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ò„‡‰Ë ,
ÓÚÍËÚË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ‚˙Ì¯ÌË
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ ÚÓ‚‡ Ò‡: Õ¿–≈ƒ¡¿ π 8 ÓÚ 28
‰ÂÍÂÏ‚Ë 2004 „. (ÔÂ‰ÒÚÓË ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ) Ë ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ÌÓÏ‡ EN 62305 (ıÓÏÓ„ÂÌËÁË‡Ì‡
ÔÓ ¡ƒ— Ë ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡ Ë Û Ì‡Ò). ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ÌÂÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡ Í‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ÏÂÚÓ‰
Á‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡ ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡-
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‰ÛÍÚË Ë ÔÓ‰Ó·ÂÌËˇ Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË Ë ÔÓ-ÎÂÒÌËˇ ËÏ ÏÓÌÚ‡Ê. “‡Í˙‚ ÔËÏÂ Ò‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ Ì‡ Ï˙ÎÌËÂÔËÂÏÌËÚÂ Ô˙ÚË "Fang Fix",
ÍÓˇÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ò‡ÏÓ Ò

Ú‡ ÌÓÏ‡ Ë ÔË‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Í˙Ï
ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËˇ ÏÂÚÓ‰.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ
‚‡Ë‡ÌÚË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚËÚÂ
ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚‡ Î‡„Â‡: ÔÓ‰ÍÂÔˇ˘Ë ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡ Ë Ú‡ÍË‚‡, Ò˙ÏÌˇ‚‡˘Ë ÒÂ ‚
ÌÂÈÌËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Á‡ Ú.Ì‡. "ËÁÔÂ‚‡‚‡ÌÂ"
Ì‡ Ï˙ÎÌËˇÚ‡.
ÕÂÏÒÍËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Œ¡Œ
¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ËÏ‡ ‚Â˜Â 80 „Ó‰ËÌË
ÛÒÔÂ¯ÂÌ ÓÔËÚ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÒË„ÛÌ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡
ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌ‡ (ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍ‡) Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡. ¬ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡
Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â ÓÚ‰ÂÎÂÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ï˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌÓÏË. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò ÚÓ‚‡ ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡
‚ „. ÃÂÌ‰ÂÌ, √ÂÏ‡ÌËˇ Â ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓ‰ÛÍÚË. À‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÏÔÛÎÒÂÌ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ, ÍÓÈÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒËÏÛÎË‡
ÚÓÍ‡ Ì‡ Ï˙ÎÌËˇ Ë ÔÂıÓ‰ÌË ÔÓˆÂÒË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÒÂÚËÙËˆË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ò˙„Î‡ÒÌÓ EN
50164-1, EN 62305 Ë ‰.. ¬ÒË˜ÍË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
«‡Â‰ÌÓ Ò ‰ÓÍ‡Á‡ÎËÚÂ Ò‚ÓˇÚ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÙËÏ‡Ú‡
‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ë ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ ÌÓ‚Ë ÔÓ-

ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ Â‰ËÌ ‡·ÓÚÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓÔ˙ÎÌÂÌËˇ Ì‡ „‡Ï‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË
Í‡ÚÓ‰ÌË ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË V 50 B+C Á‡
‚ÒË˜ÍË ‚‡Ë‡ÌÚË Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

œÓ‚Â˜Â Á‡ Úˇı Ó˜‡Í‚‡ÈÚÂ ‚
ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ ÌË ÒÚ‡ÚËˇ.
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–‡ÁÏËÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Част I. Каква е разликата между традиционното управление
с обратна връзка и размитото управление?

–

азмитото управление е област
от автоматизацията, за която всеки е чувал, но специалистите с практически опит в прилагането й са
малцина. Затова в тази и следващи
статии в сп. Инженеринг ревю ще
обърнем специално внимание на основните принципи, функции и възможности на размитото управление.
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Какво включва терминът
размито управление?
В редица случаи, автоматизацията на технологични процеси изисква
използването не само на количествена, но и на качествена информация
за целите на моделирането, оптимизацията и синтеза на системи за
управление. Един от възможните
способи за получаване на качествена информация е наблюдение върху

хода на процеса. При него достоверността на информацията зависи
съществено от степента на въздействие на околната среда върху експерта. Едновременно с това, качествената информация се формира
при анализа на данни от експерименталните изследвания, физическото и
математическо моделиране на процесите и явленията. Следователно,
качествената информация представ-
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Фиг. 1 Принцип на управление с обратна връзка

лява съвкупност от сведения, които
отразяват смислови особености на
процеса. Като правило, тези сведения се формулират от изследователя на недетерминиран език, отличаващ се твърде често с размития си
характер. Например, вместо да използват точни изрази, като налягане 6,25 бара, 4,0 бара или 1,8 бара,
често се използват оценки, като
високо налягане, нормално налягане
или ниско налягане, по отношение на
налягането в даден апарат.
Това е причината, с цел компютърна обработка на качествената информация, в системите за управление да се налагат термини, благодарение на които словесното описание
на един обект да се съпостави с

числова система. В качеството на
подходящ математически апарат,
който да позволява осъществяването на този преход от словесно, т.е.
качествено, описание на обекта, към
количествена оценка на неговото
състояние, най-широко се използват
размитите множества. На основата
им се синтезират прости и ефективни алгоритми за управление на процеса.

Традиционен метод за
управление
Преди да бъдат разгледани основните понятия в теорията на размитите множества, нека припомним
традиционния метод за управление.
На фиг. 1 е демонстриран принципът

на управление с обратна връзка. Той
е базов в теорията на автоматичното управление. Показаната на фигурата структура е максимално
обобщена – в нея отсъстват важни
компоненти, като измервателен елемент, изпълнителен механизъм и др.
Нека направим приемането, че свойствата и характеристики им са
отразени в т. нар. обобщен обект.
Максимално обобщено действието на системата за автоматично
управление с обратна връзка би могло да се опише така: регулаторът има
за задача да формира управление (u),
при което действителният изход на
обекта (y) да бъде с минимално отклонение от желания изход (r). По този
начин се преодоляват смущаващите
въздействия (λ). Обикновено r се нарича задание, а y процесна променлива. Най-често отклонението ε между
желания и действителния изход се
нарича грешка на системата, която
се изразява с разликата: ε = r - y.
Използвайки традиционния подход за автоматично управление на
системата, показана на фиг. 1, специалистът по автоматизация би
следвало да синтезира регулатор с
алгоритъм, при който действител-

КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ,
АВТОМАТИКА И ОБОРУДВАНЕ

ДОСТАВКА, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, НАЛАДКА
Термодвойки тип K,J,L,B,S
Термосъпротивления Pt100
l Термокомпенсационни
кабели
l
l

Манометри
одобрен тип
l Изграждане на
автоматични
системи
l

БЪЛГАРИЯ
гр. Раднево - 6260
ул.Митьо Станев 28

тел./факс: (0417) 8-28-58
тел.:
(0417) 8-26-35
GSM:
(0887) 336-336
E-mail - nakra@nakra.eu
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ният изход на обекта (y) се съобразява с предварително зададен критерии за оптимално регулиране. За
тази цел се извършва идентификация на обекта. Резултатът от нея
представлява математическото му
описание, т.е. предавателната му
функция, във вид на диференциални
уравнения.

Трудности при
използване на
традиционните методи
Автоматичното управление с обратна връзка представлява добре
„утъпкан“ път, по който обикновено
се минава безпроблемно и се постигат надеждни резултати. Възможно
е обаче, традиционният подход да
бъде труден или дори напълно неприложим. Сред случаите, при които
това е така, са:
l Отсъства точен и несложен математически модел на обекта за управление. Известно е, че в практиката
се налага управлението на много
сложни обекти, например ректификационна колона. Необходимо е да се
управляват и обекти, чието изследване е трудно или много скъпо.
l Не е възможно да бъде формулиран
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математически модел на целите и
критериите за управление;
l Отсъстват методи за формален
синтез на управляващи алгоритми;
l Няма достоверна и обективна количествена информация.
В подобни случаи в процеса за вземане на решение се налага използването на качествена и експертна
информация, а тя е неточна, непълна,
двусмислена, или казано накратко –
размита.

Размити множества
и размита логика
Създател на теорията за размитите множества е американският
учен Лотфи Аскер Заде (Lotfi Asker
Zadeh). Роденият през 1921 г. в Баку
- Азербайджан, Заде преподава теория на системите от 1959 г. в университета Бъркли, САЩ. През 1965
г. той публикува първия си труд,
посветен на размитите множества
(fuzzy sets). Създадената теория скоро се превръща в обект на сериозен
интерес в научните и инженерните
среди, който продължава и до днес.
Професор Заде създава теорията за
размита логика (fuzzy logic) през
1973 г., намерила приложение не

само в техниката, но и в много други сфери. Днес, размитата логика се
използва както за целите на автоматизацията, така и за:
l създаване на алгоритми за разпознаване на изображения, образи и звуци;
l обработка на сигнали;
l количествен анализ в икономиката – изследване на финансови операции и др.;
l системи за вземане на решения –
експертни системи за диагностика,
планиране и предсказване и др.;
l обработка на информация – бази
данни.
Интересен е фактът, че първото
промишлено приложение на размитата логика е съвсем скоро след откриването й. През 1975 г., след проведено специализирано изследване, в Дания е пусната в работа циментова
пещ с размито управление.

Кратка теория на
размитите множества
В следващите редове се разглеждат редица основни понятия от
теорията на размитите множества. Известно е, че в теорията на
обикновените множества, едно про-
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Табл. 1. Представяне на размити множества чрез техните
функции на принадлежност. Със знака * са отбелязани функции на принадлежност, дефинирани съгласно различни вероятностни разпределения. С l са отбелязани съставни функции на
принадлежност, най-общо несиметрични - на основата на сигмоидални, леви или десни.

изволно множество A би могло да се определи еднозначно чрез функцията:
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Изразът би следвало да се чете
като: hA(u) е равно на единица, ако u е
елемент на множеството A, и hA(u) е
нула, ако u не е елемент на множеството A. Прието е hA(u) да се нарича характеристична функция. Както
е видно, обикновеното множество в
класическата математика представлява съвкупност от елементи (обекти) - u, притежаващи известни общи
свойства. Характеристичната функция е бинарна, тъй като тя заема
само 2 стойности – нула и единица.
За разлика от обикновените множества, едно размито множество се
образува чрез обобщаване на понятието принадлежност на елемента u
към множеството A. По този начин
двуелементното множество от
стойности на hA(u) се разширява до
континиума [0, 1] , т.е. интервала от
стойности, започващ с 0 и завършващ с 1. Казано по друг начин, на размитото множество съответства
функция на принадлежност µA(u) ∈ [0,
1]. Математически, размитото множество A се определя като съвкупност от подредени двойки, съставени от елементите u на универсалното множество U и съответните
функции (степени) на принадлежност
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µA(u):
A = {u, µA(u)}, като u ∈ U и µA(u) ∈ [0, 1].
В действителност, µA(u) представлява изображение, което съпоставя на всеки елемент от U число
от интервала [0, 1]. Под универсално множество се разбира областта
на разсъжденията или, примерно,
диапазонът, в който може да се изменя един технологичен параметър.
Размитите множества се представят по различни начини. Например чрез изброяване. Начинът има за
цел, чрез сумиране или интегриране
да бъде представено обединението
на едноточкови множества. Ако U се
състои от краен брой елементи, то
A се представя по начина:
A(ui) = µ1/u1 + … + µn/un = е µj/uj ,
където i е равно от 1 до n. В израза
µj/uj означава, че µ = µj и u = uj , а U е
крайно, дискретно множество.
Ако U е непрекъснато, универсално множество, записът придобива
вида:
A(u) = ∫ µA(u)/u .
U

Използват се и графични, и аналитични начини за представяне на размитите множества. В таблица 1

могат да се видят примери на найразпространените функции на принадлежност.
Съставните (или композитни) функции на принадлежност (ФП) се получават чрез действия върху прости ФП,
например събиране или изваждане.

Операции с размити
множества
В процеса на описание на размитите множества следва да се разгледат и някои основни операции, които могат да се извършват с тях. Ако
са налице две размити множества A
и B, то:
Обединението на двете множества в пространството U представлява размитото множество A
∪ B с функция на принадлежност от
вида: µA∪B(u) = max {µA(u), µB(u)}, където u ∈ U;
Сечението на размитите множества A и B се определя като размито множество A ∩ B със следната
функция на принадлежност: µA∩B (u) =
min {µA(u), µB(u)}, където u ∈ U;
Допълнение на размитото множество A до U се нарича размито множество с характеристична функция:
µAдоп (u) = 1- µA(u), където u ∈ U.
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Най-използвани видове редукционни клапани и възможности за
приложението им в различни пневматични системи

œ

невматичното оборудване е
конструирано да работи при определено налягане, което на практика често се различава от налягането в
системата. Именно предназначението на пневматичния регулатор на
налягане (air pressure regulator), известен още като редукционен клапан
(pressure reducing valve), е да установи определено вторично работно
налягане на изхода си и да го поддържа постоянно. При това, задача
на пневматичния регулатор е стойността на работното му налягане
да не се влияе от колебанията на
дебита и захранващото, т.е първичното налягане, което е по-високо.
Типични приложения на редукционния
клапан са регулиране на необходимото налягане за пневматични инструменти, като: отвертки, гайковерти,
секачи, бормашини, къртачи, вибратори за бетон, бояджийски пистолети и др., както и всички приложения,
в които се изисква регулиране на
налягането.

Предимства на
редукционните клапани
Плюсовете от използването на
пневматичен регулатор биха могли
да се систематизират в няколко
основни направления. Сред тях са:
l С един източник на налягане могат
да се захранват консуматори с различни изисквания по отношение на
работното налягане;
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l Системата работи по-икономично,
защото загубите на сгъстен въздух,
които биха се получили, ако се работи с налягане по-голямо от необходимото за конкретното приложение,
се свеждат до минимум. Като правило, всяко увеличение на налягането
с 0.1 bar добавя 1% към енергийните
разходи за сгъстен въздух;
l Увеличава се експлоатационният
живот на компонентите, защото
работа с налягане, по-голямо от препоръчваното, повишава износването;
l Повишава се безопасността на
работа, чрез редуциране на налягането в отделните клонове.
Добре е да се има предвид, че повишението на работното налягане
води до неефективно използване на
енергията на въздуха и до повишено
износване, но, от друга страна, ниското работно налягане съществено
влошава ефективността на силовата верига на системата. Практически е установено, че оптималният
икономически и технически компромис включва използване на налягания
с големина около 6 bar в силовата
верига и 4 bar в управляващата верига.
Пневматичните регулатори обикновено се инсталират в комбинацията филтър-регулатор-омаслител,
известна още и като пневмоподготвяща група. Както личи от наименованието й, тя е предназначена да
подготви сгъстения въздух непосредствено преди подаването му към

пневматичното оборудване или машината.

Разнообразие от
разновидности и модели
Съществуват много разновидности пневматични регулатори, конструирани както за най-общи, така
и за специални приложения. Например
пневматични регулатори за универсално използване, прецизни регулатори, регулатори с непряко (пилотно)
управление, електропневматични
регулатори, регулатори за газови
бутилки, регулатори за природен газ
и др. Последните два вида не са
обект на разглеждане в статията,
тъй като се различават с редица
специфики и разновидности.

Пневматичните
регулатори за обща
употреба
(general purpose regulators) са с характеристики, които задоволяват
изискванията на повечето индустриални приложения. На фиг. 1.1 са показани статичните дебитни характеристики на малък регулатор, изобразяващи изходното налягане p2 като
функция на масовия дебит q, при постоянно входно налягане p1 . По отношение на идеалния регулатор тези
линии би следвало да бъдат прави,
успоредни на хоризонталната ос, т.
е. не би трябвало да има промяна в
изходящото налягане. Регулатор с
подобна характеристика не е подходящ за приложения със значителни
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Фиг. 1.2.

Фиг. 1.3.

от вътрешната конструкция на редукционния клапан. Като правило, с
нарастване на размерите на регулатора кривите са с по-малък наклон,
т. е. по-малък статизъм - фиг. 1.2,
представяща типични характеристики на един 1/4" регулатор.

ми и медицинските устройства.
Логично, конструкция е по-сложна, а
цената им - по-висока. На фиг. 1.3 е
показана дебитната характеристика на прецизен регулатор. Видно е,
че тя се доближава много до характерната за идеален регулатор.
Прецизните регулатори, монтирани непосредствено след ресивера на
компресора, се захранват с променливо входно налягане p1 , тъй като
обикновено компресорът работи
между две предварително настроени налягания. Ефектът от промяната на входното налягане върху изход-

Фиг. 1.1.

промени в дебита, тъй като се наблюдава съществено намаляване на
изходящото налягане с нарастване
на дебита, или т. нар. отрицателен
статизъм (pressure droop). Друг неблагоприятен ефект е хистерезисът, изразяващ се в установяване
на различни налягания при един и
същи дебит в зависимост от увеличаването или намаляването на дебита.
Като цяло, характеристичните
криви на всички регулатори са подобни на показаните на фиг. 1.1. Конкретната им форма зависи най-вече
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Прецизните регулатори
(precision regulators) се използват
в приложения, в които е необходимо
налягането да се контролира в тесен диапазон. Типични техни приложения са инструменталните системи, пневматичните спирачни систе-
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Фиг. 1.4.

Фиг. 2.2.

Фиг. 2.1.

Фиг. 3.

ното налягане, т.нар. характеристика на налягането, за типичен 1/4"
регулатор, е показан на фиг. 1.4. При
малък дебит в размер на 20 l/min,
входното налягане се променя от 2
bar до 10 bar и обратно до 2 bar. В
резултат изходното налягане се изменя в границите +/- 5%. За разлика
от тях, при прецизните регулатори
описаният ефект е много малък.
Регулаторите на налягане в пневматичните системи обикновено не
показват проблеми със стабилността. Колебания могат да се наблюдават при регулатори с вътрешен
предпазно-изпускателен клапан в
моментите на отварянето му към
атмосферата.

Регулаторите с пряко
действие
(direct acting regulators) са най-широко разпространени. Принципна конструктивна схема на подобен регулатор е показана на фиг. 2.1. В изходна позиция - под действие на пружината (7), чрез мембраната (2) и стеблото (6), затворът с еластично уплътнение (5) е максимално отдалечен
от седлото (3). Следователно, входният и изходният канал на регулатора са свързани помежду си. Пружината (4) придържа регулиращия елемент притиснат към мембраната,
от долната страна на която действа изходното налягане p 2. При
постъпване на сгъстен въздух, наля-
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Фиг. 2.3.

гането p2 се повишава до стойност,
при която силата от налягането
върху мембраната се изравни със
силата на пружината (7). След тази
стойност затворът (5) се повдига и
притваря управляващия процеп, при
което преминаващият поток се дроселира и въздухът напуска регулатора с налягане, което съответства на
настройката на пружината, чрез
винта (1). В регулаторите, както е
видно и в разглежданата конструкция, често се вгражда втори клапан
с предпазни функции (relieving pressure
regulator). Ако по някаква външна причина, налягането във вторичната
страна се увеличи до стойности,
които са по-високи от настройката,
например при промяна на натоварването на захранвания пневматичен
изпълнителен механизъм, мембраната се повдига – фиг. 2.2, през отвора в мембранната тарелка (8).
Въздухът изтича в атмосферата
през отвора за вентилиране (9). На
фиг. 2.3 е показан стандартният
символ за условно изобразяване на
пневматичен регулатор с предпазен
клапан.
В някои конструкции за подобряване на функционалността се използва
балансиран регулиращ елемент, от
двете страни на който действа
едно и също налягане. По този начин
се елиминира влиянието на налягането върху позицията на затвора и
размерът на дроселиращото сече-

ние. Резултатът е значително повишаване на чувствителността и качеството на регулиране. Вместо
плоски мембрани, в някои регулатори се използват силфони, за да се
увеличи преместването на затвора.
Вместо мембрана, във функцията
на чувствителен елемент е възможно да се използва бутало – фиг. 3.
Решението е характерно за

малките и
миниатюрните
регулатори
Типични техни приложения са отличаващите се с високи налягания.
Буталото има по-голяма ефективна
площ на чувствителния елемент при
дадени габарити. Като цяло, обаче,
малките и миниатюрните регулатори реагират по-бавно.
Най-типичната област, в която се
използва този тип регулатори, е за
повишаване икономичността на работа в системи с пневмоцилиндри
(economizer valves). В много случаи
цилиндрите развиват големи сили по
време на работния си ход, докато
при обратния ход се преодоляват
много малки сили. Чрез подходящо
включване във веригата за управление на пневмоцилиндъра, един регулатор може да се настрои на възможно най-ниското налягане, осигуряващо устойчиво движение на буталото. Регулаторът функционира само
по време на неработния ход. Това
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Търговско-икономически отдел при Посолството на Словашката република
Търговско-промишлена палата – регионална камара Братислава

ОФИЦИАЛНО СЛОВАШКО УЧАСТИЕ
Международен есенен технически панаир Пловдив
28.09.-04.10.2009г.
Палата 2

ФИРМИ - ИЗЛОЖИТЕЛИ
БОХУШ ООД www.bohus.sk
Производство на тръбни фасонни части: фитинги, преходи,
елипсовидни дъна, металургични изделия, други компоненти
за тръбни системи.
ВИРАГО партс СК ООД www.eurojunda.sk
Вентили и аксесоари за всички типове автомобилни колела;
противотежести от Fe, Zn и Pb, ръчни инструменти; монтажни пасти и гелове, ремонтни материали; манометри.
ЕЗВ ООД www.ezv.sk
Обработка на вода - производство, търговия и сервиз на
устройства EZV за физическа обработка на вода; филтри за
вода и химическо омекотяване на водата.
ЖЕЛЕЗИАРНЕ ПОДБРЕЗОВА АД www.steeltube.sk
Безшевни стоманени тръби, горещо валцовани и студено изтеглени, калибрирани и прецизно заварени; тръбни заготовки - разкроени тръби и профили; фасонни части.
ЗВЛ СЛОВАКИЯ ООД www.zvlslovakia.sk
Производство, развойна дейност, покупко-продажби на лагери и аксесоари.
НЕС Нова Дубница ООД www.nes.sk
Импулсна техника, силова електроника, автоматизационна
и измервателна техника, специални електронни компоненти
за релсови превозни средства, разпределители, инженеринг.
ПРЕМАТЛАК АД http://www.prematlak.sk
Производство на измервателна и регулираща техника: манометри (от стандартни до еталонни), термометри, аксесоари.
СЛОВАРМ АД www.slovarm.sk
Производство на водопроводна арматура, компоненти за
отоплителни системи, дребна железария, свързващи компоненти и регулираща арматура.
ФИВИНГ ООД http://www.fiving.sk
Климатична техника и оборудване, филтрация и вентилация,
комбиниране на функции, захранване с топлина чрез технология с топлинни помпи.
ЗТС Сабинов АД www.ztssabinov.sk
Производство на предавки: челни, резбови, конусни, планетни
с различно приложение в машиностроенето.
САМ ХОЛДИНГ АД www.sam-holding.sk
Производство на пресовани изделия от термопласт със специфично приложение в машиностроенето, леката и автомобилната промишленост.
ГГБ СЛОВАКИЯ ООД www.ggbearings.com
Производство на металполимерни лагери, частично и пълно
самосмазващи се лагери.
ИДОПС, кооперация www.idops.sk
Обновяване на резервоари за нефтeната и химическата промишленост; производство на полистирол /EPS/.
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води до значителни икономии на сгъстен въздух, т.е. до
по-висока икономическа ефективност.
В приложения, характеризиращи се с чести промени в
изходното налягане по време на работа, се прилагат

регулатори с пневматично управление
При тях, за генериране на определена сила, противостояща и определяща изходното налягане, се използва
не пружина, а управляващо налягане, което въздейства
върху чувствителния елемент – мембрана или бутало.
Пример за начин на включване на подобен регулатор в
пневматична система и условното му обозначение е
показан на фиг. 4. С позиция 1 е означен прецизен пневматичен регулатор, а позиция 2 - регулатор с пневматично
управление. Илюстрираното техническо решение се използва, когато регулаторът трябва да се инсталира на
място, неудобно за настройка. По този начин се разделят задаващият и регулиращият механизъм. Типично,
решението се използва в конвенционалните пневматични спирачни системи на превозни средства, където командата за спиране следва да бъде пренесена от педала
през дълги линии до спирачните цилиндри. За да се избегнат значителните хидравлични загуби и големите обеми между педала и спирачните цилиндри, които иначе
трябва да се допълват при всяко задействане на спирачката, се използва регулатор с пневматично управление.
Той действа като усилвател (booster valve), а именно слаб
сигнал от педала се усилва, управлявайки поток с определено налягане и почти неограничен дебит. Подобни регулатори се използват и във взривоопасни производства,
за да се избегнат електрически управляващи сигнали.

Регулаторите с непряко (пилотно)
управление
(pilot-operated regulators) също функционират на основата на описания вече принцип на пневматично управление. При тях, управляващият (пилотен) клапан, задаващ
налягането, и основният регулатор са обединени в общ
корпус. Логично е, че при големи дебити и налягания, пружината на регулатор с пряко действие би трябвало да
има много големи размери. Предназначението на пилотния клапан е да доставя управляващо налягане за позициониране на регулиращия елемент на регулатора, като
поддържа постоянна разликата между изходното и управляващото налягане. Всяко изменение на изходното
налягане въздейства върху пилотния клапан, който про-
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меня управляващото налягане към
регулатора.
Регулаторите от този тип се
характеризират с много малка грешка при регулиране. Затова повечето
прецизни регулатори са с непряко
управление. Недостатък е, че са побавни като бързодействие. Друга
тяхна специфика е, че за да функционира пилотният клапан, през него
преминава непрекъснато определен
управляващ дебит дори и при дебит
нула през регулатора. Това е характерно и в затегателните устройства, а това определя дадена постоянно загубена мощност. В съвременните конструкции управляващият
дебит е много малък – около 2 l/min.
Чисто механичните пневматични
регулатори се отличават с редица
предимства, сред които: ниска цена,
здрава конструкция, отсъствие на
необходимост от допълнителен източник на енергия. Използването им
в автоматизирани приложения, обаче, е силно затруднено. Особено, ако
процесите изискват промяна в налягането, централизираното му управление или при монтаж на регулатора на труднодостъпно място.
Затова са разработени т.нар.
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пневматични регулатори
с електрическо/
електронно управление
(electrically/ electronically operated
pressure regulators). Съществуват
две основни групи електропневматични регулатори. При първата,
електрически двигател завърта
винта за настройка до достигане на
желаното налягане. Характерно за
втората група е, че управляващата
пружина е заменена с пропорционален електромагнит, който генерира сила, строго пропорционална на
електрически управляващ сигнал
(типично 0 - 5 VDC, 0 - 10 VDC или 420 mA). Тъй като силата, създавана
от електромагнит, е ограничена и
много по-малка от постиганата с
пружина, силите от триене трябва
да са възможно най-малки. Един от
начините да се постигне това
включва използване на подходящо
модулиран електрически сигнал, който поддържа механичните части постоянно в движение, за да се намали
триенето. В други конструкции, за
да не се използват уплътнения с
триене, се залагат силфонни уплътнения. Независимо от конструкцията, преобразувател следи изходно-
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то налягане и формира електрически сигнал, съответстващ на големината на налягането. Вграден в регулатора процесор сравнява текущата стойност с управляващия сигнал
и подава въздействие, целящо увеличаване или намаляване на изходното налягане. Ако е необходимо, регулаторът би могъл да осигури изходящ електронен сигнал за централизирано управление на процесите,
за събиране и обработка на данни и
др. Произвеждат се и модели с цифрово управление.
Описаният вид регулатори имат
няколко ограничения. Поради
присъщите свойства на електромагнитите, те се използват в приложения с ниска честота. Малката сила,
създавана от електромагнита, ограничава размерите на чувствителния
елемент, а следователно намалява и
максималния дебит (пропускателната способност). Често електропневматичните регулатори се използват
като пилотни, за управление на поголеми регулатори с пневматично
управление.
Продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.
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Принципи и схеми за измерване проводимостта на електролити

¬

сички полярни разтвори (електролити) са електрически проводими,
в по-голяма или в по-малка степен. Например добавянето на електролити
към чистата вода повишава проводимостта й. Измерването на електрическата проводимост на разтворите е познато под термина кондуктометрия. Методът е приложим
единствено за вещества с електролитна дисоциация в разтворите.
Позволява постоянен мониторинг на
количествата на разтворените вещества. Приема се като евтин и
ефикасен метод за непрекъснат контрол.

Принцип на измерване
проводимостта на
електролити
Електролитите са разтвори на
химически съединения, в които разтворените молекули се разпадат на
йони, вследствие на взаимодействието между тях и разтворителя. Типичен пример за електролит е водният разтвор на NaCl (готварската
сол). Кристалът NaCl представлява
здраво свързани положителни Na
йони и отрицателни Cl йони. Водните молекули, които са силно поляризирани, отслабват връзката между
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Na и Cl йони. Топлинното движение
предизвиква разкъсване на йонната
връзка и отделяне на двойка Na+ и Clйони в разтвора. Този процес се нарича електролитна дисоциация. Характерно за него е, че е температурно зависим.
При по-висока температура, енергията на топлинното движение е поголяма и в разтвора ще има повече
двойки Na+ и Cl- йони.
Добре известно е, че при прилагане на постоянно електрическо поле,
йоните започват да се движат: положителните – по посока на полето,
а отрицателните – срещу полето.
Резултатът е протичане на ел. ток
в електролита. Важна специфика на
йонния ток е преносът на вещество.
Достигайки до отрицателния електрод, положителните йони получават
електрон, неутрализират се и се
отлагат върху него. Аналогично, достигайки до положителния електрод,
отрицателните йони му отдават
електрон, неутрализират се и се
отлагат върху него.

Изследване на
електрическите свойства
на електролитите
Описаният процес е известен като
електролиза и при протичането му
се променя както концентрацията на

йони в електролита, така и свойствата на електродите. Именно тук се
крие причината електрическите свойства на електролитите да не могат
да се изследват с постояннотокови
методи. За подобни изследвания е
възможно да се използват променливи токове с неголяма сила и подходяща честота, при които електролизата е силно редуцирана и обикновено
би могла да се пренебрегне.
Както насоченото движение на
свободните електрони в металния
проводник, така и движението на
токовите носители (йоните) в електролита, се характеризира с определено съпротивление. Силата на
тока Ieff и породилото го напрежение
Ueff се подчиняват на закона на Ом:
Ieff = Ueff /R, където R e омовото
съпротивление на проводящото електролитно „тяло“. При металните
проводници проводящото тяло е
обикновен хомогенен линеен кабел,
имащ еднакво сечение S по протежение на цялата си дължина l. За него е
в сила неравенството: l>>√S. Съгласно втория закон на Ом: R = ρ(l/S), където ρ, в [Ω.m], е специфичното съпротивление на метала.

Специфична проводимост
на електролит
При електролитите проводящо-
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Апарати и инструменти за контрол на параметрите на околната среда:
• Термометри • Анемометри • Влагомери • Луксомери • Манометри
• Тахометри • Дебеломери • Твърдомери
• Измерители на електромагнитни полета (EMF/ELF/EMC)
• ПЪЛЕН НАБОР ПРИБОРИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Предпазни средства за работа по ел. мрежи и съоръжения, газ-детектори
и системи за мониторинг
• Термовизионни камери • AC/DC изпитателни прибори
Апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, релета, прекъсвачи
и изолационни масла
• Апарати за контрол и оценка на ел. инсталации, мрежи, ел. уреди и съоръжения
Апарати за трасиране и откриване мястото на повреди по силови и
телекомуникационни кабелни мрежи
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то „тяло“ не е така добре определено, както в случая с
металните проводници. Тъй като е течност, електролитът трябва да се постави в някакъв измерителен съд,
имащ конкретна форма и размери. За да протече ток
през електролита, в съда следва да има два електрода с
определена геометрия. Характеристиките S и l не подлежат на точно определяне, а и неравенството l>>√S не
е в сила. Нека направим допускането, че електролитът
е хомогенен, т.е. електричните му свойства са еднакви
във всяка точка от обема му. Тогава съпротивлението
на електролитното „тяло“ – електролита в измерителния съд с фиксирани електроди, би могло да се представи по следвания начин: R = ρN, където ρ, в [Ω.m], е специфичното съпротивление на електролита, а N е т.н. електролитен капацитет на измерителния съд, зависещ от
неговите форма и размери, както и от конфигурацията
на електродите в него.
Често, вместо съпротивлението R се използва реципрочната му стойност G, наречена проводимост: G = 1/
R, която се измерва в сименси в [S].
В най-простия случай специфичната проводимост на
електролита може да се изрази като: σ = qαn(µ+ + µ-),
където q е зарядът на йоните (по големина), α е степента на дисоциираност на молекулите на разтвореното
съединение, n е концентрацията на молекулите на разтвореното съединение, αn е концентрацията на дисоциираните молекули, а µ+ и µ- са подвижностите на положителните и на отрицателните йони. В общия случай α
и n не са независими. Проводимостта на електролита
зависи по нелинеен начин от концентрацията n на разтвореното съединение, но в неголям интервал от кон-

Фиг. 1.

центрации тази зависимост е възможно да е линейна.
Добре е да се знае, че

проводимостта на елекролита
нараства с температурата
по две основни причини. От една страна, степента
на дисоциираност α нараства с температурата, което
води и до увеличаване на концентрацията на носителите на тока. От друга страна, с повишаване на температурата намалява вискозитета на течността, вследствие на което нарастват подвижностите на носителите µ+ и µ-. Емпиричната зависимост на специфичното
съпротивление на електролит от температурата се
представя като: ρ(t) = ρ(0)[1–αt–βt2 ]. Във формулата с
ρ(0) е означено специфичното съпротивление на електролита при t = 0 oC, α и β са константи на електролит
с дадената концентрация. Същата като вид е и температурната зависимост на съпротивлението R(t) на електролита, поставен в даден измерителен съд.

Конструкция на кондуктометричната
клетка
Кондуктометричното измерване се извършва от чувствителен елемент и електронен блок, в който измереният сигнал се преобразува и обработва. Определените
стойности се визуализират върху дисплей и/или предават на разстояние. Чувствителният елемент за измерване на електропроводимостта представлява кондуметрична клетка, свойствата на която се характеризират
с т.нар. константа.
Класическата клетка обхваща два паралелни измервателни електрода, с площ 1см2, потопени в измерваната
течност, които се монтират на разстояние 1см един
от друг. Константата на клетката зависи най-вече от
конструкцията и размерите й. Тя е индивидуална за всеки датчик и се определя в завода производител. Понастоящем се предлага голямо разнообразие от кондуктометрични датчици, различаващи се като конструкция,
материали на електродите и константа на клетката.
Според конструкцията си, измервателните клетки се
разделят на три вида:
l двуелектродни;
l четириелектродни;
l индуктивни.
Схема на двуелектродна клетка е показана на фиг. 1.
На двата електрода на измервателната клетка се пода-
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ва променливо напрежение с правоъгълна форма на импулсите. Протичащият през измерваната течност ток е обратно пропорционален
на електрическото съпротивление и
право пропорционален на проводимостта.
Четириелектродната клетка
(фиг. 2) се състои от два токови и
два напреженови електрода. На токовите електроди се подава променливо напрежение с правоъгълна форма, което поражда протичането на
променлив ток, пропорционален на
проводимостта. Върху напреженовите електроди се измерва падът на
напрежение, който е пропорционален
на протичащия ток и съпротивлението на разтвора. На базата на пада
на напрежението се отчита проводимостта и се регулира напрежението на токовите електроди с цел
компенсиране на натрупванията по
електродите на сензора.
Индуктивната клетка (фиг. 3) е
изградена от две концентрични намотки в корпус от диелектричен полимерен материал. При подаване на
променливо напрежение със синусоидална форма на първичната намотка се създава магнитно поле. Резултатът от образуването на магнитното поле плюс проводимостта на
разтвора е протичането на електрически ток, който индуктира във
вторичната намотка напрежение,
пропорционално на проводимостта.

Температурна
компенсация на
резултата от
измерването
Вече бе подчертано, че проводимостта на електролитните разтвори се влияе, при това съществено,
от промените в температурата.
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Фиг. 3.

Ето защо при настъпване на значителни температурни изменения,
общоприета практика е измерваната преобладаваща проводимост да
се коригира автоматично със стойност, характерна за температура на
разтвора 25 °C.
Слабите водни разтвори обикновено имат температурен коефициент на проводимостта 2% на всеки
градус Целзий, т.е. проводимостта
на разтвора нараства с 2% при увеличаване на температурата с 1 °C.
При по-високи концентрации коефициентът показва тенденция към понижение.
Общоприетият израз, свързващ
проводимостта с температурата,
е: Gt = G25 [1 + µ (t - 25)/100]. Във
формулата: Gt е проводимост при
температура t, °C; G25 - проводимост при стандартна температура, 25 °C; µ - температурен коефициент за 1 °C. Обикновено µ попада в
интервала 1,5%/°C и 2,5%/°C. При
извършване на температурно компенсирани измервания, приборът за
измерване на проводимост би следвало да извърши следните изчисления
за определяне на G25 , а именно: G25 =
Gt/ [1 + µ (t – 25)/100]. В случаите,
при които контролното оборудване
е конфигурирано за измерване на специфично химично съединение, температурната компенсация се извършва
автоматично.
Изчисляването на температурния
коефициент на един разтвор се определя експериментално. За целта се
извършват нетемпературно компенсирани измервания на проводимостта при две стойности на температурата, след което се прилага следният израз:
µ = (Gt2-Gt1)/{Gt1[(t2-25) - Gt2(t1-25)]}.
В него с Gt2 е показана измерена-

та проводимост при температура
t2 в °C, а с Gt1 - измерената проводимост при температура t1 в °C.
Едното от измерванията би могло да се извърши при стайна температура, а другото - след подгряване
на пробата. Методът е приложим
само за прибори, измерващи диапазон
на проводимост в mS/cm.

Електрическо измерване
на проводимостта
Измерването на проводимостта
се базира на променливотоков мост,
в едното рамо на който е включена
кондуметричната клетка. На практика, измерването се състои в сравняване на измерваната неизвестна
проводимост с еталонна, намираща
се в електронния блок. По принцип,
електрическото измерване представлява прецизно променливотоково измерване с определени честоти
и амплитуди на еталонното съпротивление и на съпротивлението на
измерваната среда. Стойността на
еталонната проводимост се избира
в зависимост от коефициента на
кондуктометричната сонда. Стойността на еталонната проводимост и коефициентът на сондата
определят обхвата на трансмитера.
В зависимост от него се определя
амплитудата на променливото напрежение, захранващо измервателния мост. Измереният ток - протекъл през клетката, е пропорционален на проводимостта. Допълнително той се обработва, компенсира се по температура и се преобразува в стандартен токов или цифров сигнал.
Системата за измерване на проводимост, използваща клетка с четири електрода (фиг. 4), включва два
външни токови електрода. Между
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Фиг. 5.

Фиг. 4.

тях, през разтвора на пробата, протича ток. В схемата са включени и
два вътрешни електрода за напрежение, използвани за измерване на резултантното напрежение. Токът
през електродите се регулира електронно, така че напрежението върху
електродите за напрежение да бъде
постоянно. Както и при всички останали системи за измерване на проводимост, с цел предотвратяване на
поляризацията на повърхността на
електродите, се използва променлив
ток. При промяна на проводимостта - изменението в съпротивлението на разтвора, се стреми да предизвика промяна и в стойността на
напрежението между електродите
за напрежение. Разликата в напрежението се усилва от специален усилвател, генериращ управляващ сигнал
за контрол на токовия генератор.
От своя страна, той регулира тока,
подаван към токовите електроди, за
да върне напрежението между електродите за напрежение към предварително зададената константна
стойност. На практика, става
въпрос за полупроводникова сервоси-
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стема. Изходният сигнал, Vизх., е
пропорционален на проводимостта
на разтвора и се отвежда през последователен резистор в токовата
верига за компенсиране на захранването на токовите електроди.

Влияние на измерването
от замърсяване на
електродите
Системата преодолява въздействието на замърсяването (до определено ниво), като автоматично
компенсира нарастването на съпротивлението на електродните
повърхности (представено от резистори R1 до R4 във фиг. 4). Измерването не се влияе от замърсяване на
електродите за напрежение. Причината е, че падът на напрежението
между тях се измерва от усилвател
с изключително висок входен импеданс, през който практически не
протича ток. Токовият генератор
осигурява постоянен ток - и както
при всеки токов генератор, схемата
поддържа тока в определени граници. Конструкцията - показана на фиг.
4, използва по-усъвършенстван то-

ков генератор, известен като „константен токов генератор“. Той се
управлява по напрежение, тъй като
стойността на изходящия ток се
регулира от контролен сигнал от
усилвателя на напрежение. Ако се
замърсят токовите електроди, напрежението между тях автоматично нараства, за да се поддържа постоянна стойност на генерирания
ток. По този начин системата
продължава да измерва точно до края
на динамичния диапазон на токовия
генератор, управляван по напрежение. Тя не се влияе от замърсяването, докато то не достигне значителни стойности (до 90%). Възможно е в прибора да се вгради аларма за
замърсяване, т.е програмирана индикация на времето, в което клетката се нуждае от почистване. При
възникване на поляризация на токовите електроди, например вследствие на формиране на газови мехурчета, възниква допълнителен импеданс, но веригата автоматично го
компенсира по вече описания начин.
Теорията за многоелектродно измерване на проводимост изисква използването на четири електрода.
Практическото приложение на метода обаче изисква използването на два
допълнителни електрода - екраниращ
и възвратно-заземителен. По този
начин се получава шестелектродна
клетка (фиг. 5). Екраниращият електрод изолира електрически пробата,
като предотвратява външно електрическо въздействие върху точността, с която се измерва проводимостта. Възвратно-заземителният електрод предотвратява възможността
от токови утечки от клетката, които биха могли да въздействат върху
външното оборудване.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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Àâòîìàòè÷íè áàëàíñ âåíòèëè ASV îò Äàíôîññ
Îïòèìàëåí áàëàíñ ïðè âñÿêàêâè óñëîâèÿ
Къде се използват вентили ASV
“‡‰ËˆËÓÌÌÓ Â‰Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ ·‡Î‡ÌÒË‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ò ‚ÒË˜ÍË ‚ÂÌÚËÎË ÓÚ‚ÓÂÌË ‰ÓÍ‡È Ë ÔÓÏÔËÚÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡. œË
ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ó·‡˜Â ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ Ë ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÌÂ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ Ô˙ÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. Œ·˘Ó ‚ÁÂÚÓ, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ Ô˙ÎÌ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ 5% ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ.
–˙˜ÌËÚÂ ·‡Î‡ÌÒË‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎË ·˙ÁÓ „Û·ˇÚ Ò‚ÓˇÚ‡ ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓ„‡ÚÓ ‰Â·ËÚËÚÂ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÒÔ‡‰Ì‡Ú ÔË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ Ò‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌË Ë ÌÂ Â‡„Ë‡Ú Ì‡ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇÚ Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Â‡„Ë‡ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚÌ‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Ë
Ò˙Á‰‡‚‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ‚ÂÌÚËÎË. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ASV ˘Â ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ¯ÛÏÓ‚Â
Ë ˘Â ÒÔÓÏÓ„ÌÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. ASV ‡·ÓÚË
¬ÂÏÂÚÓ ÒÔÂÒÚÂÌÓ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÎÂÒÌËˇ ÏÓÌÚ‡Ê...
ÔÂÙÂÍÚÌÓ ‚ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Í‡ÍÚÓ Ì‡ Ô˙ÎÌÓ, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.

œËÏÂ
«‡ÒËÎ‚‡˘ËˇÚ ÒÂ Ì‡ÚËÒÍ ‚˙ıÛ ÙËÏËÚÂ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë ÏÓÌÚ‡Ê ‰‡ ÔÂ‰‡‚‡Ú Ó·ÂÍÚËÚÂ ÍÓÎÍÓÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-·˙ÁÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇÚ Ô‡Ë, Ò˙Á‰‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÂÚ‡ÔÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ:
¬ÒˇÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÂÍÚ‡, ÍÓˇÚÓ Â Á‡‚˙¯ÂÌ‡, ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÂ
ÔÂ‰‡‚‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡ Ë ÚÓÈ ÒÂ Ì‡Ì‡Òˇ. œË Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ˙˜ÌË ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË ·Ë ·ËÎÓ ÏÌÓ„Ó ÚÛ‰ÌÓ, ÏÓÊÂ ·Ë ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â Ô‡‚ËÎÌÓ
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·‡Î‡ÌÒË‡Ì‡, Ú˙È Í‡ÚÓ Â ÚÛ‰ÌÓ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Â Ô˙ÎÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË. œË
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË ASV ˘‡Ì„˙Ú ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ·‡Î‡ÌÒË‡Ì ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
·˙‰Â ÔÓ‰‡‰ÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ˘Â ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓË ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‰Û„ËÚÂ ˜‡ÒÚË ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡.
«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÚÓ Á‡ ASV Â: œÓÂÚ‡ÔÌË ÔÂ‰‡‚‡ÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÂÒÚˇÚ ‚ÂÏÂ Ë Ô‡Ë.
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Как действа ASV
–Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Ì‡ ‚˙˘‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡ Ë Â Ò‚˙Á‡Ì ˜ÂÁ Í‡ÔËÎˇÌ‡
Ú˙·Ë˜Í‡ Ò ÔÓ‰‡‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡. —ÚÂ·ÎÓÚÓ Ì‡ ASV Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÏÂÏ·‡Ì‡. Ó„‡ÚÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡‰ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ë ËÁ·ÛÚ‚‡ ÒÚÂ·ÎÓÚÓ Ì‡ ASV Ì‡‰ÓÎÛ, Á‡Ú‚‡ˇÈÍË ‚ÂÌÚËÎ‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ˙Ú
Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ˘‡Ì„‡.

œËÏÂ
Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎ
ASV ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Í‡ÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ Â‰ËÌ ¯ÂÒÚÓ„‡Ï. ƒÓË ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ËÏ‡ ‚Ó‰‡ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ˘Â ËÁ·Â„ÌÂÚÂ „ËÊËÚÂ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ÒÎÓÊÌËÚÂ ÔÓˆÂ‰ÛË Á‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌÂ.
«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÚÓ Á‡ ASV Â: œÓ-ÎÂÒÌÓ Ë ÔÓ-·˙ÁÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ.

...Â ‚ÂÏÂ ÒÔÂ˜ÂÎÂÌÓ Á‡ Á‡·‡‚ÎÂÌËˇ!

Данфос ЕООД
Направление Системи за отопление и регулиране
1510 София, ул. Резбарска 5
тел.: 02/942 49 17, факс: 02/942 49 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com; www.bg.danfoss.com
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ÅËÄÎÌÈÍÂÅÑÒ ÎÒÊÐÈ ÍÎÂ ÖÅÕ ÇÀ ÒÐÚÁÍÈ ÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
œÂÁ ÏÂÒÂˆ ‡‚„ÛÒÚ ‚‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡
ÙËÏ‡ ≈ÀƒŒÃ»¬≈—“ ÓÚÍË ÌÓ‚
ˆÂı Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ú˙·ÌË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË. ¬˙ÔÂÍË ÚÂÊÍ‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÍËÁ‡,
ÍÓ„‡ÚÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò‚Ë‚‡Ú Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ËÚÂ ÒË ‡ÁıÓ‰Ë, Ò
Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡Ú‡ ÒÂËÓÁÌ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ÔÓ‰˙ÎÊË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡Ú‡ ÒË
ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó˘Â ÔÓ-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌË ÛÂ‰Ë.
ƒÓÒÍÓÓ Ì‡ Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ ·ÓÈÎÂË ‚
÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“, ÒÂ Ì‡Î‡„‡¯Â ‰‡
‚Ì‡Òˇ „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. —Â„‡, Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡
‚‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ ÓÒ‚ÂÌ ‰‡ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡, ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ë
¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÎËÂÌÚÒÍË ÔÓ˙˜ÍË.
ÕÓ‚ËˇÚ ˆÂı Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò ÎËÌËˇ
ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, Ó·ı‚‡˘‡˘‡
ˆÂÎËˇ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÂ‰ÌË, Ú‡Í‡ Ë Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË
ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ‡·ÓÚÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÙÓÏ‡ Ë ‰˙ÎÊËÌ‡
(‰ÓÒÚË„‡˘‡ ‰Ó 3 ÏÂÚ‡). ÀËÌËˇÚ‡
Â ‚ËÒÓÍÓÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì‡, Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 1100 Ì‡„Â‚‡ÚÂÎˇ Ì‡ ÒÏˇÌ‡,
Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ‡ Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ Ó·ÓÚË Ë
‡‚ÚÓÏ‡ÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ 7 ˜Ó‚ÂÍ‡.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡:
ïÌ‡„Â‚‡ÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò ÏÂ‰ÌË
Ú˙·Ë, Í‡ÍÚÓ Ë Ú˙·Ë ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÍË ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡:
AISI 304, 304L, 321, 321S, 309S, 316S,
316L, 316T, INCOLOY 400 Ë
INCOLOY 800.
ïÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ: Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡,
Ï‡ÒÎÓ Ë ‚˙Á‰Ûı Ë ‰Û„Ë ıËÏË˜ÂÒÍË
ÌÂ‡ÍÚË‚ÌË „‡ÁÓ‚Â Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
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ï ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ¯ËÓÍ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÛÂ‰Ë:
·ÓÈÎÂË, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË „ÓÚ‚‡ÒÍË ÔÂ˜ÍË Ë
ÙÛÌË, ÔÂ‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË, ÒÛ¯ËÎÌË, Ò˙‰ÓÏËˇÎÌË, Ï‡ÒÎÂÌË ‡‰Ë‡ÚÓË, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
ÍÓÚÎË, „ËÎ-Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË Á‡ ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
ÔÂ˜ÍË, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ‰.
ïÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÓÚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË Ò‡ Ò ‡·ÓÚÌÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 24V, 42V, 48V, 65V, 110V,
127V, 220V, 230V, 380V, 400V, 500V.
ïÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
Ì‡Í‡ÈÌËˆË Ë ÙÓÏË Ì‡ ÙÎ‡ÌÂˆ‡;
ïÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇ Ë ˙„ÎË Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ, Ò ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Ì‡ ‡‰ËÛÒËÚÂ 12,5 ÏÏ.
ïÌ‡„Â‚‡ÚÂÎË Ò˙Ò Á‡˘ËÚÌÓ ÌËÍÂÎÓ‚Ó ÔÓÍËÚËÂ;
ï‚ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÏÓ‰ÂÎË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË ÔÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÎËÂÌÚÒÍË ÔÓ˙˜ÍË Ò
Í‡ÚÍË ÒÓÍÓ‚Â Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ
Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ. “Ó‚‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡,
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ŒÚ‰ÂÎ Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ‡Á‚ËÚËÂ,
ˆÂı Á‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÍËÔËÓ‚Í‡, Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË
ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚÓ‚Â Ò
÷œ”, ÔÂÒÓ‚ ˆÂı Ò ÔÂÒË ‰Ó 750
ÚÓÌ‡ Ë ˆÂı Á‡ ‡ÁÍÓÈ Ì‡ ÎËÒÚÓ‚‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ‘ËÏ‡Ú‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡
Ò ÏÓ‰ÂÌ‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ ËÁÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡ „ÓÚÓ‚ËÚÂ ËÁ‰ÂÎËˇ.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ Â ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ISO
9001:2000. Õ‡„Â‚‡ÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ¡ƒ—
EN60335, ˜‡ÒÚ 1 Ë Ò‡ ‡ÔÓ·Ë‡ÌË ‚
ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Ì‡
SGS. “Â Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, „‡‡ÌÚË‡˘‡ 100 ÔÓˆÂÌÚÓ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡
Ì‡ÏÂÒ‡ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍË Ù‡ÍÚÓ. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎËÚÂ Â Ú‡Í‡ ËÁ˜ËÒÎÂÌ‡, ˜Â ËÏ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„Ó-

ÎˇÏ ÂÒÛÒ (ÔÓ-‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ), ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÒÂ˘Û Ì‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ "ÍÓÚÎÂÌ Í‡Ï˙Í" Ë ËÏ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ‰ÓË ÔË ÌÂÔ‡‚ËÎÌ‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ ÛÂ‰‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË.
¬˙ÔÂÍË, ˜Â ‚ÒË˜ÍË Ï‡ÚÂË‡ÎË,
‚ÎÓÊÂÌË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ì‡„Â‚‡ÚÂÎËÚÂ, Ò‡ ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÒË ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ Í‡ÈÌ‡ ˆÂÌ‡.
¬‡ÌÂÌÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ ÔËÚÂÊ‡‚‡
22 „Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌË
ÛÂ‰Ë. Õ‡ ÌÂÈÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ò‡ ÒÂ
‰Ó‚ÂËÎË ·ÎËÁÓ 2 ÏËÎËÓÌ‡ ‰ÓÏ‡ÍËÌÒÚ‚‡ ‚ ≈—, —¿Ÿ, –ÛÒÍ‡Ú‡ ‘Â‰Â‡ˆËˇ Ë ¡ÎËÁÍËˇ »ÁÚÓÍ. ¬˙ÔÂÍË, ˜Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ú˙·ÌË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÓÚÒÍÓÓ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, ÚÂ ‚Â˜Â ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÁ‰˙Ê‡Ú
Ì‡È-ÒÂËÓÁÌ‡Ú‡ ‡ÚÂÒÚ‡ˆËˇ - ‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓ ‚ ·ÓÈÎÂËÚÂ Ì‡
≈ÀƒŒÃ»Õ¬≈—“, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ 24 ˜‡Ò‡ ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ,
365 ‰ÌË ‚ „Ó‰ËÌ‡Ú‡.

Варна, бул. Владислав Варненчик 275 А
тел.: 052/ 502 109, факс: 052/ 500 347
e-mail: sales@eldominvest.com
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

¬Ë·‡ˆËÓÌÂÌ ÏÓÌËÚÓ
ÚËÔ PCH 1072
Вибрационен защитник
РСН 1072
ÃÓ‰ÛÎËÚÂ –—Õ 1072 ÒÎÂ‰ˇÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ‚˙‚ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ
Ï‡¯ËÌË, Í‡ÚÓ „ÂÌÂË‡Ú ‡Î‡ÏË ÔË
Ì‡‰ÌÓÏÂÌË ‚Ë·‡ˆËË. ÃÓÌËÚÓËÌ„Ó‚ËÚÂ ÏÓ‰ÛÎË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÎÂÒÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ Ó·ı‚‡Ú, Ì‡
‡Î‡ÏÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ë Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË Ô‡‡ÏÂÚË - ˜ÂÁ ÏÓ‰ÂÌËˇ Ë „˙‚Í‡‚ ÒÓÙÚÛÂ xCom.

Ценово атрактивна
алтернатива
«‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ËÒÍ‡Ú ‰‡
ÒÎÂ‰ˇÚ Ë Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú Ï‡¯ËÌËÚÂ ÒË
ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡˘Ë Ù‡ÍÚÓË
(Í‡ÚÓ ‰Â·‡Î‡ÌÒ, ÌÂÒ˙ÓÒÌÓÒÚ Ë ‰.).

Повреди в лагерите
œÓ‚Â‰ËÚÂ ‚ Î‡„ÂËÚÂ ÒÂ ÒÎÛ˜‚‡Ú
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÌÂÓÚÍËÚË ‰Â·‡Î‡ÌÒ ËÎË ÌÂÒ˙ÓÒÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ.
“ÓÂÒÚ, Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚË ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ
‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ Ò ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ‚ËÒÓÍË ‚Ë·‡ˆËÓÌÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. “Ó‚‡ Ò‡
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡ ÒÂËÓÁÌË ÔÓ‚Â‰Ë ÔÓ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë ‰˙Î˙„
ÔÂËÓ‰ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ ÂÏÓÌÚ.

Избягване на
непредвидени
производствени аварии
–Â¯ÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚˙‚
‚Ë·‡ˆËÓÌÂÌ ÏÓÌËÚÓ ÌÂ Â ÏÌÓ„Ó ‡ÁÛÏÌÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌË ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÂÏÓÌÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡„Û·Ë ÓÚ ÔÂÒÚÓÈ.

Приложения
¬Ë·‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë
ÏÓ‰ÛÎË PCH 1072 ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÏÌÓ„Ó ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
Ï‡¯ËÌË. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡
ÚÛ·ËÌË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ÔÓÏÔË, ÒÂÔ‡‡ÚÓË, ÏÂÎÌËˆË Ë ‰.

Как работи
вибрационният
мониторингов модул
PCH 1072
¬Ë·‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÏÓÌËÚÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÎÂ‰Ë ‚Ë·‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡
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Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ÃÓ‰ÛÎ˙Ú ËÏ‡ 2 Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÂÏË ‡Î‡ÏÂÌË ÌË‚‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡Ú Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë ‰‡ÎË Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Ì‡‰‚Ë¯Ë ÔËÂÏÎË‚ËÚÂ
ËÎË ‡ÁÂ¯ÂÌË „‡ÌË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. “‡Í‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
Â‰Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ Ë ‡‚‡ËËÚÂ
(Í‡ÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡).

Функционалност
ÃÓ‰ÛÎ˙Ú PCH1072 Â ÍÓÌ‰ËˆË‡˘
ÏÓÌËÚÓ Ò ‡Î‡ÏÂÌË Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ËÁıÓ‰Ë. ÃÓÌËÚÓ˙Ú Â ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì CCLD(ICP) ‡ÍÒÂÎÂÓÏÂÚ˙ÂÌ ‚ıÓ‰. PCH 1072 ÒÎÂ‰Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë ÒÂËÁÏË˜ÌË ‚Ë·‡ˆËË - ÒÔÓÂ‰
DIN/ISO 10816. ÃÓ‰ÛÎ˙Ú ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÒÚÓË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂ‡
Í˙Ï ÌÂ„Ó xCom ‰‡ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ‚˙‚ ¬Ë·ÓÒÍÓÓÒÚ
(mm/s) ËÎË ”ÒÍÓÂÌËÂ (m/s2).
»ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ Ó·ı‚‡Ú Ë ‡Î‡ÏÂÌËÚÂ „‡ÌË˜ÌË ÌË‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
‚˙‚ÂÊ‰‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ ÏÓ‰ÛÎ‡
PCH 1072-‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ Ë
‡ÁÏÂ Ï‡¯ËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÒÎÂ‰ÂÌ‡. “ÂÍÛ˘ÓÚÓ ‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓ ÌË‚Ó
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡ Ò ‚˙‚Â‰ÂÌËÚÂ ‡Î‡ÏÂÌËÚÂ „‡ÌË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ë ÔË ÔÂ‚Ë¯ÂÌËÂ ‰‚ÂÚÂ ÂÎÂÚ‡ (ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ/‚ÌËÏ‡ÌËÂ) ÒÂ ‡ÍÚË‚Ë‡Ú Ò ËÌÙÓÏË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ÔÓ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡˜ËÌË (Ò‚ÂÚ-

ÎËÌÌ‡, Á‚ÛÍÓ‚‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ËÁıÓ‰
Í˙Ï ÍÓÌÚÓÎÂ Ë/ËÎË ‰ËÂÍÚÌÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡). » ‰‚ÂÚÂ
‡Î‡ÏË (ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ/‚ÌËÏ‡ÌËÂ) ËÏ‡Ú
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÏÓ ‚ÂÏÂ‚Ó Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú Ú. Ì‡. Ù‡Î¯Ë‚Ë ‡Î‡ÏË (ÔÓ‡‰Ë ÔÂıÓ‰ÌË ÔÓˆÂÒË ‚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡). ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ PCH 1072
ËÏ‡ ‚„‡‰ÂÌ‡ Ú. Ì‡. Á‡Ú‚‡ˇÂÏ‡
ÙÛÌÍˆËˇ , ÍÓˇÚÓ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â
ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ‡Î‡ÏÂÌÓ ÂÎÂ Â ·ËÎÓ
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ, ÚÓ ÓÒÚ‡‚‡ ‚ Ú‡ÁË ÔÓÁËˆËˇ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ ÔÂÏ‡ıÌÂ ˙˜ÌÓ
Ë/ËÎË ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ (‰ÓË Ë ‡ÍÓ
‚Ë·‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÌË‚Ó ‚Â˜Â Â Ì‡Ï‡ÎˇÎÓ). PCH 1072 Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Ë
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë 4-20 mA ËÁıÓ‰Ë. ÕÂÓ„‡ÌË˜ÂÌ ·ÓÈ ÏÓÌËÚÓË (ÂÒÔ. ‚ı. Í‡Ì‡ÎË) ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÓÌÙË„ÛË‡Ú ‚
Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »ÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙‚Â‰ÂÌËÚÂ ‡Î‡ÏÂÌË ÌË‚‡ ÒÂ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡Ú Ò˙˘Ó Ú‡Í‡
˜ÂÁ ÒÓÙÚÛÂ‡ xCom, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡
‚„‡‰ÂÌËˇ ‚˙‚ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÏÓ‰ÛÎ
ˆËÙÓ‚ ‰ËÒÔÎÂÈ.

СПЕКТРИ ЕООД
ул. Т. Търновски 30, 1421 - София / П.К. 39
тел.: 02/ 963 0464, 02/ 963 2638, факс: 02/ 963 1074
e-mail: spectri@spectri.net, www.spectri.net

септември 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

септември 2009

107

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÁÂ‚‡Ú‡
Наложили се схемни решения за АВР в различни индустриални приложения

≈

дна от основните задачи на автоматизацията в електроснабдяването
е да обезпечи непрекъсната работа
на промишлените предприятия. Това
е особено важно за предприятия, в
които спирането на производствения
процес би могло да доведе до повреда
на основно или на скъпоструващо
оборудване и/или бракуване на продукция. Казаното се отнася също и за
заводи, в които работят големи поточни линии, спирането на които
води до големи загуби. Лесно е да си
представим какво би станало, ако
спре електрозахранването на помпена станция за питейна вода на голям
град или маслените помпи, подаващи
смазващо масло към турбогенератор.
Отчитайки, че съвременните промишлени предприятия консумират ог-
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ромни количества електроенергия, изключването на електрическите товари може сериозно да повлияе на
енергийната система и даже да доведе до авариен режим. В случай че дейността на предприятието е свързана с производство на електроенергия,
биха съществували предпоставки
прекъсването да доведе до сриване на
цялата енергийна система.

Икономическа
ефективност на
автоматизацията
Автоматизацията в системите
за електроснабдяване на промишлените предприятия се реализира с
различни технически решения. Сред
тях са и т.нар. устройства за автоматично повторно включване (АПВ),
устройства за автоматично разто-

варване по честота и по ток (АЧР и
АРТ) и устройства за автоматично
включване на резервно захранване и
оборудване (АВР). С отчитане на
обстоятелството, че устройствата за автоматизация в системите
за електроснабдяване работят сравнително рядко, основните изисквания, предявявани към тях, са елементарност и надеждност. Икономическата ефективност от внедряването
на средства и системи за автоматизация се дължи главно на съкращаване броя на обслужващия персонал,
намаляване престоите в промишленото производство или ограничаване на количествата на непроизведената електроенергия. Затова се счита, че автоматизацията е икономически целесъобразна, ако допълнителните ежегодни загуби за нейната
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Фиг. 1.

поддръжка са по-малки от вероятните загуби от престоя на машините
при отсъствие на електрозахранване или непроизведената електроенергия.

Многообразие от
решения за реализация на
АВР
Автоматичното включване на
резервата (АВР) се реализира чрез
различни технически подходи. Независимо от тях, предназначението на
АВР е да осигури непрекъснато електрозахранване на консуматорите,
поддържане на определено налягане
в определени съоръжения, посредством помпени агрегати, включване
и развъртане на дизел-генератори
при отпадане на електрозахранването и др. Дори устройството и действието на непрекъсваемите токозахранвания би могло да се разглежда като своеобразен АВР. Схемните
решения за реализация на АВР са
много разнообразни, както и физическото им изпълнение. Изборът на конкретно решение зависи от идеята
на проектантите, изискванията на
инвеститори и съществуващата
елементна база. На фиг. 1 е показано

схемно решение на
автоматично включване
на резервата до 1000 V
с автоматично приоритетно
включване при възстановяване на
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основното захранване. Както е
видно от схемата, определен
основен консуматор се захранва
от два източника, условно обозначени като
Uосновно
и
Uрезервно. Тези
източници могат да бъдат,
например, два
трансформатора или две захранващи линии.
На фиг. 1 с позиция 1 са означени
ръчни трифазни
въздушни ключове, имащи две
положения
–
вкл./изкл. (съответно К1 и К2).
Позиция 2 е
ръчен трифазен
въздушен превключвател с термична защита и
токова отсечка – К3. Съответно,
позиция 3 са мощни въздушни контактори с бобина, отговаряща на междуфазното напрежение, например
380 V - МР1 и МР2. С позиция 4 са
означени помощни междинни релета
RP1 и RP2, а с - 5 автоматични предпазители F1, F2, F3 и F4. Позиция 6
са сигнални лампи L1 и L2, позиция 7
- контролен волтметър V.
При изпълнение на схемата, предварително следва да се извърши сфазиране на фазите R, S, T с R1, S1, T1.
За целта последователно се включват ключове К1 и К2. При сработване на К1 се задейства междинното
помощно реле RP1, което затваря
своите нормално отворени контакти RP1(1-2) и RP1(3-4). В резултат
сработва контактор МР1, който
затваря трите си силови контакта.
По този начин на входните клеми на
ключ К3 се подават три фази на
Uосновно. Същевременно се отваря
нормално затвореният контакт
МР1 (1-2) в схемата на Uрезервно.
Затова контакторът МР2 не може
да сработи. Ако се включи ключ К2,
обаче, веднага сработва междинното помощно реле RP2. Неговият нормално отворен контакт RP2 (1-2) се
затваря и светлинен източник L2 се
включва, индицирайки за наличие на
Uрезервно. След затваряне на контакт RP1(3-4) вече е включена лампа L1, индицирайки за наличие на

Uосновно. Съответно се включва
ключ К3 и на консуматора се подава
напрежение, големината на което се
индицира чрез волтметър V.
Ако по някаква причина отпадне
Uосновно, ключът К1 остава включен, но отпадат RP1 и МP1. Източникът L1 изгасва и индицира отпадане на Uосновно. При това положение силовите контакти на МP1 се
отварят, а контактът МP1 (1-2) се
затваря. Веднага сработва контактор МP2. Посредством силовите си
контакти, той подава напрежение
към консуматора. Той би могъл да
работи безкрайно дълго време, захранван от Uрезервно. В описаната
до момента схема консуматорът
работи без всякаква осигурена резерва. Тъй като направихме допускането, че става въпрос за важен консуматор, е необходимо да се сигнализира дежурният персонал за отсъствие на Uосновно там. В схемата сигнализацията се реализира чрез
контакт RP1(5-6). След индициране за
отсъствие на Uосновно се вземат
мерки за неговото възстановяване.
При появата на Uосновно, вече процесите се повтарят и консуматорът отново е захранен нормално.
Преминаването на основно захранване се извършва автоматично, т.е.
чрез задаване на приоритет по
Uосновно. Ако в процеса на работа
отпадне Uрезервно, обстоятелството се индицира от изключване на
светлинен източник L2 и отпадане
на контакт RP2 (3-4).

Бързодействието зависи
от комутационната
апаратура
Ако в процеса на експлоатация, по
някаква причина, отпадне само една
фаза на Uосновно, се изключват помощно реле RP1 или контактор МP1.
Тогава чрез АВР се преминава на
Uрезервно. Времето за автоматично включване на резервното напрежение зависи само от бързодействието на включване, съответно изключване, на комутационната апаратура. Ако по време на експлоатация
се получи късо съединение по кабела,
захранващ консуматора, или в самия
консуматор, сработват термичните защити или токовите отсечки в
превключвател К3. Те изключват захранването към консуматора. Необходимо е да се извършат нужните измервания, да се отстрани късото
съединение и да се възстанови захранването на консуматора.
За реализация на описаната схема,
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Фиг. 2.

както и на подобни на нея, се използва различна елементна база. Схемата би могла да се реализира от отделни релета, контактори и елементи, но редица водещи фирми предлагат интересни като компактност и
габаритни размери решения. Специалистите разполагат с доста голям
избор в процеса на проектиране на
системи за автоматично включване
на резервата по напрежение.

Схема на АВР за
напрежения по-големи
от 1000 V
На фиг. 2 е показана съществуваща схема за реализация на АВР при
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напрежение по-високо от 1000 V,
базирана на секционен прекъсвач с
пружинен привод.
В изходно положение на схемата,
прекъсвачите 1В и
2В са включени, а
секционният
прекъсвач В е изключен. Ключът за
избор на режим на
работа е поставен в положение
АВР. Минимално напреженовите релета - 1РН, 2РН, 3РН и 4РН, и реле
РБ, са сработили. Контактът Впр. е
затворен. При прекъсване на напрежението, например на I секция, отпадат минимално напреженовите
релета 1РН и 2РН, които със своите
нормално затворени контакти
включват релето за време 1РВ. То,
чрез междинното реле 1РП, изключва прекъсвач 1В. Неговият блок контакт, който е нормално затворен,
включва електромагнит Ввкл. Секционният прекъсвач В се включва, при
което се възстановява захранването
на I секция от II секция.
Съответно, при изчезване на на-

прежението на II секция, схемата
работи аналогично, но чрез елементите си – 3РН, 4РН, 2РВ и 2РП. Блокировъчното реле РБ обезпечава еднократност на действието на АВР,
тъй като при изключване на
прекъсвачи 1В и 2В, релето РБ отваря със задържане по време, веригата на включващия електромагнит
Ввкл. При нарушение на захранването на II секция, схемата работи аналогично.
Ако на шините на I или II секции
има късо съединение, секционният
прекъсвач след АВР изключва от максимално токовата си защита.
Показаната схема на система за
автоматично включване на резервата се използва широко в промишлените предприятия, тъй като е елементарна, надеждна при експлоатация и за захранването й не съществува необходимост от оперативен постоянен ток. Принципната
схема за АВР със секционен
прекъсвач с електромагнитен привод е същата, но се използва в приложения, в които има постоянен
оперативен ток.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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VRLA ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË
·‡ÚÂËË
Характеристики на гелови клапанно-регулирани оловно-кисели
батерии

—

ъвременните акумулаторни батерии (АБ) използват за активна
маса на положителния електрод оловен двуокис, а за отрицателния –
чисто олово. В качеството на електролит се използва воден разтвор
на акумулаторна сярна киселина. При
разряд активната маса се преобразува в оловен сулфат. При заряд се
наблюдава обратният процес. Производителите отдавна легират решетките на електродите, задържащи активната маса с 5,0 - 6,5% антимон и 0,1-0,2% арсен. Добавките

подобряват експлоатационните параметри, но повишават разхода на
вода и ЕДН на АБ. Предлагат се и
батерии с понижено съдържание на
антимон до 2,5% и по-малко, които
са с повишен ресурс. Разработени са
и модели, при които атимонът на
отрицателните електроди е заменен с калций. По този начин се понижи разхода на вода, а след легиране с
калций и на положителните електроди, практически АБ не се нуждаят
от доливане на вода през целия им
експлоатационен срок. Последващото развитие бе в посока легиране на
положителните електроди със среб-

ро. В момента усилено се работи
върху развитието на никел-кадмиеви
(Ni-Cad), никел-водородни (NiH), никелметал-хидридни (NiMH) и литиеви
акумулаторни батерии.
През последните години все пошироко се използват т.нар. VRLA
(Absorptive Glass Mat), или

клапанно-регулирани
оловно-кисели батерии
Те се базират на две технологии SLA
и по-новата технология – AGM. Характерно за тях е, че отделеният
кислород на положителните електроди и водород на отрицателните

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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влизат в реакция. Резултатът е образуване на вода.
Такива АБ са оловно-киселинни, или SLA. Коректно е да се
наричат херметизирани, а не херметични заради наличието на клапан. Той предотвратява увеличение на налягането над определената стойност, възпрепятства
навлизането на кислород отвън, който разрушава отрицателните електроди. При клапанно-регулираните оловно–киселинни капсуловани батерии VRLA – SSB или GEL,
клапанът се отваря автоматично при достигане на 100
- 200 mbar в херметизирания корпус.

Видове VRLA батерии
Съществуват различни видове акумулаторни батерии,
базирани на VRLA технология:
l никел-металхидридни (NiMH);
l никел-кадмиеви (NiCd);
l оловно-киселинни (SLA, VRLA, SLI, MVR);
l литиево-йонни (Li-Ion);
l литий-полимерни;
l алкални и др.

Причини за взривяване на батериите
Причина за взривяването на батериите е ефектът
на интензивно газоотделяне в случай на презареждане.
Нарича се „електролитно разлагане на водата“, но сред
автомобилните специалисти е познато като „кипнал
акумулатор“. Газовете постепенно се събират под капака на АБ, като повишават вътрешното налягане. Концентрацията им е толкова голяма, че е необходима
съвсем незначителна искра, за да се взриви АБ.
Нека разгледаме една типична оловно-киселинна АБ,
която е заредена и след това е включена на подзаряд. От
електролизата водата в електролита се разлага на кислород и водород. Естествено, сместа от водород (с концентрация около 4%) и въздух е добре да се следи, защото
е взривоопасна. По тази причина във VRLA батериите се
изисква водородът да не достига концентрации, които
са по-високи от 2%. Клапанът, с който са оборудвани те,
включва кислорода в рекомбинация и минимизира водорода. В резултат АБ има ниво на рекомбинация 95 - 99%,
което означава, че водородът е сведен до минимум. Независимо от типа, всяка оловно-киселинна АБ отделя газообразен водород при презареждане. Ако се презарежда с
ниско напрежение, следователно и с нисък ток, капачките
(пробките), изпълняващи ролята и на отдушници на всяка
клетка, успяват да разсеят газа в околната среда. В случаи на неефективна вентилация или неизправна АБ е
възможно да се стигне до опасна концентрация на водород и кислород в нея. Това е и причината при опериране с
АБ да се използват лични предпазни средства.
Предимства на оловно-киселинните батерии
l сравнително ниска производствена и експлоатационна цена;
l надеждна и проверена в практиката технология на
обслужване и производство;
l малък саморазряд – най-нисък по сравнение с други
типове АБ;
l елементарно обслужване;
l допустими високи токове на разряд.
Недостатъци на оловно-киселинните АБ
l не допускат съхранение в разредено състояние;
l отличават се с ниска енергетична плътност – значителното тегло ограничава приложението им в стационарни и подвижни обекти;
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l ограничен брой цикли до пълен разряд;
l киселинният електролит и оловото оказват вредно

въздействие върху околната среда;
l при неправилен заряд е възможно прегряване;
l при ниски температури съществено се понижава ка-

пацитетът им.

Гел акумулаторни (SLA) батерии
Както вероятно някои знаят, гел е латинска дума „gelu“, която означава студ и лед. На практика означава
колоидна система, в която порестата мрежа с взаимно
свързани наночастици са разпределени в течна среда.
Гелът представлява композиция, наподобяваща повече
твърдо тяло. Характерно за материала е явление, при
което той изгубва свойствата си на гел под действието на вибрации, както и обратното явление, при което
ги възстановява при покой. Гелообразният електролит
се получава, като в течния разтвор на акумулаторна
сярна киселина се добави сгъстител, например силициев
двуокис (SiO2) или друг реагент.
SLA представляват клапанно регулирани оловно-киселини АБ с гелов електролит. Те са необслужваеми, защото молекулите на водорода и кислорода се съединяват в
порите, образуващи гел-електролита, в резултат на
което се образува вода.
Геловите клапанно-регулирани оловно кисели АБ са
много по-различни от класическите оловно-киселинни
батерии. Те използват по-малко електролит (акумулаторна сярна киселина). Характерно за тях е, че кислородът
- отделен на положителния полюс, и водородът - отделен на отрицателния, подпомогнати от високото налягане и катализатор, се свързват отново. Резултатът е
образуването на вода. Ролята на клапана е да защитава
батерията от свръх налягане.

Използват се широко в UPS
Технологията дава възможност за получаване на много висок коефициент на мощност. Използването им във
вертикално положение не е задължително. Електролитът, във форма на гел, фактически не се изпарява. Това
е и причината те да се използват широко в непрекъсваеми токозахранващи системи. Първоначално са били
използвани в космически кораби, подводници и в авиацията.
Този вид АБ изискват постоянна температура, около
+25 0С, и стабилно напрежение на заряд. Свободните от
вода пори в гела се използват за рекомбинация на намиращите се вътре в батерията газове. При тях отсъства
ефект на „утаяване“, изразяващ се в увеличаване плътността на електролита в основата на съда. Този ефект е
толкова по-силно изразен, колкото е по-висока АБ.
Електролитът във вид на гел се образува, като се
добави ситно смлян силициев двуокис в сярна киселина.
Той осигурява

пълна херметичност на АБ
така че газоотделянето се извършва в порите на гела.
Тези батерии се отличават с много голяма устойчивост
на дълбок разряд и дълъг експлоатационен живот (повече
от 20 г.). Както вече бе посочено, могат да се съхраняват във всяко пространствено положение. Въпреки добрите качества, те не се използват масово в автомобилите. Причина са високите изискванията към електроо-
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борудването и рязкото падане на пусковия ток при стартиране на двигателя в студено време.
Конструкторите работят в посока отстраняване
на честите вътрешни къси съединения. Тези акумулаторни батерии се зареждат първоначално с асиметричен променлив ток (съотношение 1 към 10), а към края
на заряда се преминава на изцяло постоянен ток, с малка
стойност, и напрежение 2.26 V. Методът позволява повишаването на капацитета им. Задължително е използването на специално зарядно устройство, защото е
много важно поддържане на съотношението между положителната към отрицателната полувълна по време
на заряд, както и точният момент за преминаване към
постоянен ток на зареждане. Устройствата за зареждане задължително следва да имат устройство за токоограничение.

Кога гелът се превръща в електролит?
Както всяко техническо решение и геловите VRLA
батерии имат недостатъци. В някои модели, след известно време на експлоатация, се наблюдава превръщане на гела в обикновен електролит. Причините могат
да бъдат различни. Например, ако напрежението на
заряд е по-високо от номиналното, гелът се разрушава. Освен това, ако са подложени на вибрации, гелът
също се разрушава и утаява. В случай че действието
на вибрациите е за кратко време и те не надминават
определено ниво, електролитът отново се превръща
в гел.
Геловите VRLA батерии могат да дадат огромен ток,
но обикновено само при температури над +20 °С. При
работата им в среда с ниска температура характеристиките им се понижават с повече от половина. За да се
постигнат добри характеристики, геловите АБ трябва
да се експлоатират съобразно предписанията на производителя – гранично напрежение, не по-високо от 2,30 V
на клетка, и температура на околната среда, не по-ниска от +5 °С.

Из историята на оловно-киселите
акумулатори
Първият оловно-киселинен акумулатор е изобретен
през далечната 1859 г. Негов създател е френският учен
Гастон Планте. Конструкцията представлявала електроди от листово олово, разделени със сепаратор от
платно, завити на спирала и потопени в съд с 10% разтвор на сярна киселина. Основен недостатък на първите акумулаторни батерии (АБ) бил ниският им капацитет. Последващото усъвършенстване на конструкцията на АБ включва по-ефективно използване на площта
на електродите и сепараторите. През 1880 г. К. Фор
предложил електродите да се покрият с оловен окис.
Следващата - 1881 г., Е. Фолкмар разработил конструкция, при която решетъчен електрод е обмазан със специална паста. В същата година е издаден патент за технология, включваща изработване на решетъчен електрод от олово и антимон.
Едва в 1900 г. започва промишленото производство
на стартерни АБ. През 70-те години на миналия век са
създадени първите необслужваеми оловно-киселинни
акумулаторни батерии, способни да работят във всякакво пространствено положение. Течният електролит е заменен с гел или е абсорбиран изцяло от стъклена тъкан.
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Стандартизационни изисквания, съвременни и наложили се
в практиката технически решения

¬

одещи икономисти твърдят, че
авиационният транспорт е сред
секторите с най-сериозен потенциал за развитие у нас. Дори и в условията на глобална рецесия, при която сме свидетели на огромни загуби от страна на големите световни компании в областта, поради
слабото си ниво на развитие българският авиопазар не е загубил сериозните си перспективи. Въпреки
кризата, глобализацията в световен
мащаб се явява предпоставка за значителното увеличаване на вътрешния, международния и междуконтиненталния трафик на хора и стоки.
Стратегическото геополитическо
положение на България ни дава
възможности да развиваме сериозно транспортните си коридори.
Затова анализите сочат, че пазарният дял на авиационния транспорт

122

ще се увеличава в
бъдеще. А с разширяването на обема на
услугите, предлагани
от гражданските
авиационни компании,
се налага и модернизация на летищните
терминали у нас –
пътнически и карго.
Затова в настоящия
брой на сп. Инженеринг ревю ще обърнем
внимание на съвременните тенденции в
осветлението на летищни терминали. Тъй като карго терминалите
представляват закрити складови
площи, всички изисквания към съвременните складови бази се отнасят
и за тях. Ситуацията е доста поразлична при пътническите терминали, затова акцентът в материала е поставен върху тях.

Осветлението ефективно, икономично и
комфортно
За да се отговори на увеличения
трафик на много европейски летища,
а и в България, през последните години се инвестират значителни средства в изграждане на нови терминали. Типичен пример са летищата в
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София, Варна и Пловдив. Модерното изкуствено осветление на тези места се разглежда като неразделна част
от новите тенденции в изграждането и модернизирането на летищни терминали. Основно изискване към новите и реконструираните сгради е създаването на подходящ светлинен фон.
Добре известно е, че към съвременното осветление
се поставят все по-високи изисквания, а именно икономичност, ефективност, намаляване на разходите за
поддръжка и експлоатация и, не на последно място - да
осигурява зрителен комфорт. Наред с общите изисквания, от осветлението на летищни терминали се очаква
да удовлетвори и редица специфики. Например освен функционалност, следва да създаде добра и уютна атмосфера в терминала, за да намали напрежението у пътниците преди и след полет.
Количествените и качествените изисквания към осветителните уредби в различните помещения на терминала не са еднакви. В следващите редове са разгледани изискванията на хармонизирания европейски стандарт БДС EN 12464 – 1 „Осветление на работни места
на закрито“ – табл. 5.8 (референция 8.1 – аерогари), както и начините за реализирането им.

Осветление на зоните за пристигащи и
заминаващи
По отношение на зоните от летищните терминали
за пристигащи и заминаващи са в сила следните стандартизационни изисквания:
l Средна експлоатационна осветеност на пода Em ≥
200lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR ≤ 22;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Описаните изисквания се удовлетворяват чрез използване на луминесцентни лампи (тръбни луминесцентни
лампи (ЛЛ) или компактни луминесцентни лампи (КЛЛ),
метал-халогенни лампи (МХЛ) с керамични горелки или
нажежаеми халогенни лампи (ХЛ).
В зависимост от височината на помещенията се използват различни видове осветителни тела.
Във високи помещения (над осем метра) се прилага
система за общо равномерно осветление с камбани,
оборудвани с МХЛ или с мощни компактни луминесцентни лампи (над 42 W). В зависимост от вътрешната архитектура и интериорния дизайн е възможно да се реализира и система с индиректно осветление (мека светлина), като се използват интериорни прожектори и
отразяващи повърхности – тавани, рефлектори или
други структури от конструкцията на сградата.
В помещения с нормална височина е възможно използването на всички видове конвенционални осветители за
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то на луни с КЛЛ. Специалисти по
темата обаче съветват да се обръща специално внимание при проектирането, за да се удовлетвори изискването за равномерна осветеност.
Добре е да се използват луни с широко светлоразпределение. И при осветяването на коридори, проходи, ескалатори и стълбища е възможно да
се реализира решение с индиректно
осветление в софита.

Осветление на гишета

ЛЛ, КЛЛ и ХЛ. Възможно е системите за общо равномерно осветление
да се реализират с осветители с противозаслепителни решетки, разпределени равномерно или в светещи
линии. Като добро решение се приема осветлението с луни за КЛЛ,
които могат да оформят светещи
структури, допринасящи за индивидуалния дизайн на терминала. Според
редица специалисти, решенията с
индиректно осветление, монтирано
в софита, е сред най-добрите практики за създаване на светлинен комфорт и подчертаване на архитектурни детайли в таваните. Луни с
ХЛ могат да се използват за създаване на светлинни акценти върху определени детайли от интериора.
Независимо от конкретното използвано решение, е добре да се
държи сметка за равномерността на
осветеността. Причината е, че ниската равномерност може да компро-

метира някои добри идеи за светлинен дизайн.

Осветление на коридори,
проходи, ескалатори и
стълбища
Определените в стандарта изисквания за осветяване на коридори,
проходи, ескалатори и стълбища са:
l Средна експлоатационна осветеност на пода Em ≥ 150 lx;
l Универсален индекс на заслепяване
UGR ≤ 22;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
С цел постигане на описаните
показатели се използват преимуществено луминесцентни лампи и компактни луминесцентни лампи. Системите за общо равномерно осветление обикновено се реализират с осветители с ЛЛ, оформени като светещи линии, ориентирани по посоката на придвижване на пътниците.
Наложила се практика е използване-

Зрителната задача при осветяването на гишета за информационно
обслужване, чекиране, граничен и
митнически контрол е сравнително
по-сложна. Тя е свързана с четене,
работа с компютри, разпознаване на
лица и снимки. Затова и изискванията към количествените показатели
са по-високи. При решаването на зрителната задача, тук акцентът се
поставя върху функционалността,
като интериорният дизайн остава
на по-заден план. Освен добра хоризонтална осветеност на работното
място, е необходимо да се постигне
и добра вертикална осветеност
върху пътника, за да се улесни работата на контролните органи.
Съответно, стандартизационните изисквания са:
l Средна експлоатационна осветеност на работната повърхност
Em ≥ 500lx;
l Универсален индекс на заслепяване
UGR ≤ 19. Следва да се вземе под
внимание отражението на осветителите върху работните екрани;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Използваните технически реше-

• Проектиране и изпълнение на ел.уредби Ср.Н и НН
• Ретрофит на КРУ с високи показатели
• Проектиране и изпълнение на мълниезащита с
конвенционални и активни мълниеприемници
• Орган за контрол „СМС-С-контрол“, акредитиран от ИА
„БСА“ № 106OКС
• Обследване на енергийната ефективност, съизпълнител
на „Термоконсулт“- серт.№ NCA-OEE-U11 / 03.05.2006

• Енергоефективни услуги по ЗЕЕ: проучване,
проектиране, инсталиране, поддръжка.
• Единствен производител в страната на
специализирани апарати за IT системи (в
мините) за непрекъснат (АЗУ) и
предварителен (БРУ) контрол на
изолацията и на съпротивлението на
заземителния проводник (РКЗП - Pilot Relay).
КЛИЕНТИ: 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: cmc_c@mail.bg, www.cmc-c.com
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ния за осветяване на гишета за информационно обслужване, чекиране, граничен и митнически контрол са различни, но преимуществено се базират на използване на
осветители с ЛЛ и КЛЛ. Като същност и специфики,
осветлението в тази област е много близко до офисното осветление. Препоръчително е да се използват осветители с малка габаритна яркост, за да се удовлетвори
изискването за ограничаване на отразения блясък. Над
паспортните гишета е възможно прилагането и на асиметрични осветители, като максимумът на светлоразпределителната крива (СРК) следва да е насочен към
лицата на пътниците. Целта е постигане на добра вертикална осветеност върху пътника.

Зони за изчакване и багажни
помещения
По отношение на зоните за изчакване са в сила изискванията и начините за реализация на изкуственото
осветление, характерни за помещенията за пристигащи и заминаващи.
От друга страна, в багажните помещения се намира
голямо количество техника за обработка на багажа на
пътниците, включително транспортни ленти, рентгени, сортировачи, мото- и електрокари и др. На практика те представляват производствени помещения със
зрителна задача, имаща средна сложност. Осветлението би могло да се реализира с промишлен тип осветители с луминесцентни лампи, както и с осветители с
метал-халогенни лампи, при големи височини на таваните. Общото при всички типове използвани осветители за решаване на тази зрителна задача е степента
им на защита. Препоръчително е да се използват осве-

тители с поне IP54, поради прашната атмосфера на
експлоатация.
Стандартизационните изисквания по отношение на
осветлението в багажните помещения са:
l Средна експлоатационна осветеност на пода в помещенията Em ≥ 200lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR ≤ 25;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
Непосредствено в зоните около рентгените е добре
да се осигури по-високо ниво на осветеност, както и да
се вземат мерки за ограничаване на отраженията върху
мониторите на съоръжението.

Зони за проверка и сигурност
Представляват помещения в терминалите, където се
извършва физическа проверка на подозрителни пътници.
По отношение за тези зони са в сила следните изисквания:
l Средна експлоатационна осветеност на работната
повърхност (мястото за проверка на личния багаж)
Em ≥ 300lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR ≤ 19. Следва
да се държи сметка за отражението на осветителите
върху работните екрани;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
На практика зоните за проверка и сигурност са малки
помещения с нормална височина на таваните. За осветяването им се използват осветители с луминесцентни лампи, с противозаслепителни решетки. Препоръчително е осветителите да имат защитен прозрачен
капак под решетката, за да се предотврати посипването с луминофор и със стъклени частици, при евентуално
счупване на лампата.

Помещения за контрол на трафика и
координационни центрове
Става въпрос за помещенията, от които се ръководи
наземният трафик, зареждането на летателните средства с гориво, кетъринга и др. Изискванията към тях са
аналогични на характерните за кулите за ръководство
на въздушното движение (РВД).
Стандартизационните изисквания - по отношение на
помещенията за контрол на трафика и координационните центрове, включват:
l Средна експлоатационна осветеност на работната
повърхност Em ≥ 500 lx;
l Универсален индекс на заслепяване UGR ≤ 16, като следва да се отчита отражението на осветителите върху
работните екрани;
l Индекс на цветопредаване Ra > 80.
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Комплексни електро-инженерингови услуги в областа
на индустрията и строителството - консултации,
разработки, проекти, доставки, монтаж, пускане в
експлоатация и сервиз в
следните категории:
Ä Индустриално електронно оборудване:
Ä Обновяване (ретрофит) на:
управлението на големи електрически машини (>250kW);
дизел генератори от 25KVA - 1MVA;
зарядни станции за електрокари.
Ä Силови електронни модули
Ä Възобновяеми енергийни източници
Ä Електромонтаж
Ä Маркиращи системи

ИНДУСТРИАЛЕН СЕРВИЗ ООД
Бургас 8000, ул. Г. С. Раковски 48
тел./факс: 056/ 815630
е-mail: manager@iservicebg.com
office@iservicebg.com
www.iservicebg.com
GSM: 0888 61 97 11
0878 61 97 99
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Проектна специфика на осветлението в тези помещения е вниманието, което трябва да се обърне на
отраженията на осветителите
върху прозорците, които са с изглед
към перона и летателните средства. Тези изисквания се удовлетворяват най-добре с прилагането на
осветителни системи с индиректно осветление в софита, както и с
осветители с матови разсейватели, имащи малка габаритна яркост.
Като правило се използват луминесцентни лампи. Препоръчително е и
използването на система за регулиране на светлинния поток. Сред добрите практики, в последните години, е прилагането на системи за
биодинамично осветление (б.ред.
става въпрос за осветление с промяна на цветната температура,
съответстваща на характерната
на естественото осветление). По
този начин биологичните цикли на
персонала, работещ в тези помещения, следва ритъма на естествената слънчева светлина.

Осветление на
подземните паркинги
Изискванията към подземните
паркинги на летищата не се различават от характерните за подземните паркинги на търговските обекти, например. Осветлението би могло да се реализира с луминесцентни
лампи или с компактни луминесцен-
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тни лампи. Към осветителите се
поставя изискването да имат висока степен на защита. Също така
следва да са изработени от материали, устойчиви на бензинови пари.
Нормите - по отношение на осветлението на подземните паркинги на летищата, са:
l Средна експлоатационна осветеност на лентите за движение
Em ≥ 150lx;
l Средна експлоатационна осветеност на паркомясто Em ≥ 100lx;
l Универсален индекс на заслепяване
UGR ≤ 25;
l Индекс на цветопредаване Ra > 40.

Осветление на работни и
обслужващи помещения
Предписанията по отношение на
осветлението на работните помещения (офиси на авиокомпании, кабинети на служители, стаи за персонала и др.) са идентични на отнасящите се за всички помещения с подобно функционално предназначение.
В почти всички случаи в тях не се
поставят инвеститорски изисквания по отношение на дизайна и визията на осветителните тела, защото пътниците и посетителите нямат достъп до работните помещения. Осветителите, използвани в
тези помещения, следва да са функционални и икономични при експлоатация. Аналогична е ситуацията и в
обслужващите помещения (тоалет-

ни, служебни стълбища и коридори).
При проектирането на осветлението в тях се вземат под внимание
общите изисквания за подобен род
помещения.

Аварийно и евакуационно
осветление
Летищните терминали и аерогарите са потребител на електроенергия от нулева (б.ред. най-високата) категория. Известно е, че при
тях отпадане на електрозахранването е абсолютно недопустимо.
При тях функцията на аварийното
осветление се поема от системата
за общо осветление. В екстремни
случаи - като пожар, спринклерните
и пожарогасителните инсталации,
трябва да сработят. Тяхната автоматика, по правило, изключва централно електрозахранването. Специално за подобни ситуации, евакуацията на хората би следвало да се
осигури от евакуационно осветление за бързо напускане на сградата
на терминала.
Евакуационното осветление следва да осигури осветеност от 1lx на
пътеките за евакуация и ясно да обозначи посоката на евакуиране, изходите и преходите. Препоръчително
е използването на евакуационно осветление с централен UPS, оборудван със система за тестване и диагностика на осветлението за евакуация.
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Енергоспестяващите мерки представляват баланс между
техническите възможности и финансовата целесъобразност

œ

рез последните години все почесто се говори за услугата енергийна ефективност. За съжаление, в почти всички случаи въпросът се разглежда едностранчиво. Дори се спекулира със запазването на екологичното равновесие, както и с наистина реалната необходимост електрическата и топлинната енергия да се
пести. Когато се говори за услугата
енергийно обследване и сертифициране на сгради по енергийна ефективност, често се забравя, че прилагането на определяните като най-добри практики и най-модерни технически решения невинаги и не на всяка
цена е икономически оправдано. Защото постигането на определени
стойности на характеристиките на
системите за преобразуване, пренос
и разпределение на енергия не бива
да бъде самоцел.

Какво включва
дефиницията „енергийна
ефективност на сгради“?
Съществен въпрос в областта е
точната дефиниция на понятието
„енергийна ефективност на сгради“.
Тя включва пътя и методите за установяване на баланса между разхода на енергия и комфорта на обитателите, съобразно особеностите
на строителната конструкция, достъпните технически средства и
режима на използване на сградите.
Дейностите и мероприятията по
енергийна ефективност представляват стремеж към установяване на
този баланс в най-ниската точка на
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финансовите разходи за дадена сграда, за определен обозрим период от
време, чрез оптимизация на разхода
на енергия. Като следствие от повишаването на енергийната ефективност на дадена сграда могат да
се постигнат и други ползи, например подобряване на микроклимата
в сградата и на архитектурният
изглед, намаляване на количеството
отделяни в атмосферата вредни
емисии и други. Тези ползи обаче не
следва да бъдат поставяни за основна цел на дейностите по енергийна
ефективност.

Етапи на обследването за
енергийна ефективност
Дефиницията на понятието енергийна ефективност трябва да се
разграничава - ясно и категорично,
от случаите, в които се цели постигане на изисквания комфорт на обитаване, на нормална работоспособност и надеждност на инсталациите и/или строителната конструкция на сградите.
Целта на обследването за енергийна ефективност на сгради е да
даде насоки за намаляване на потреблението на енергия при запазване на нормативния комфорт на
обитаване. Едновременно с това
следва да се направи финансова
оценка на техническите средства,
необходими за провеждане на обследването. На практика, обследването за енергийна ефективност
следва да се разглежда като оптимизационна задача, решаването на
която минава през няколко етапа.
Първият от тях е:

подготвителният етап
Включва т.нар. идентификация на
сградата. По време на подготвителния етап се събират данни за геометричните й параметри, включително за характеристиките на ограждащите елементи и конструкции
(стени, остъкляване, покривна конструкция, фундамент и др.). Изготвя се
ситуационен план (ориентация на
сградата спрямо небесните посоки,
разположение спрямо релефа на местността и други сгради и т.н.). Оценява се техническото състояние и
характеристиките на техническото
оборудване, на базата на което са
изградени инсталациите за преобразуване, пренос и разпределение на
енергия в сградата.
Маркират се внесени изменения в
разпределението на вътрешните
обеми и тяхното функционално предназначение, спрямо първоначалния
проект. Идентифицират се специфики в експлоатацията на сградата
(график на работа и температурен
режим на помещенията).
Разбира се, най-съществената
част от базата данни, която би следвало да бъде установена и събрана,
включва консумацията на енергия за
минали периоди. Тази информация би
могла да бъде налична под формата
на фактурирано количество, доставена енергия, ежемесечни записи за
разхода на горива и др. Добре е да се
има предвид, че колкото по-подробна е предварителната информация,
толкова по-обективна би била оценката за енергийната ефективност
на сградата.
Събирането на описаната база
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ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ОТ ЛОКАЛНИ
РЕШЕНИЯ ДО КОМПЛЕКСНИ СТРАТЕГИИ:
• Консултантски услуги в областта
на енергийната ефективност;
• Регионални и отраслови обзори на
енергийната ефективност;
• Енергийни обследвания (одити) с
акредитация;
• Системи за енергиен мениджмънт и
мониторинг;
• Проекти за енергийна ефективност;
• Съдействие при финансиране на
проекти за енергийна ефективност;
• Инженеринг, доставка и монтаж на
енергоспестяващо оборудване;
• Енергийни измервания и изпитания;
• Мониторинг и верификация на
икономията на енергия;
• Обучение на енергийни мениджъри;
• Организиране на конференции и
семинари в областта на
енергийната ефективност.
ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ООД
1124 София, ул. П. Делян 5, тел./факс: 02/846 40 69
web site: www.ees-bg.com
e-mail: info@ees-bg.com

ÃËÎÁÀË-ÒÅÑÒ ÅÎÎÄ
ÒÚÐÃÎÂÑÊÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÑÒÂÎ
È ÑÅÐÂÈÇ ÍÀ TESTO - ÃÅÐÌÀÍÈß

www.global-test.eu

ВСИЧКО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ
Пълен комплект уреди за обследване
енергийната ефективност на промишлени
обекти и сертифициране на сгради,
съгласно Наредба № 21/ 12.11.2004 от ЗЕЕ
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
данни се извършва чрез: посещения
на членовете на екипа, извършващ
обследването, на място, запознаване с проектната документация на
сградата, провеждане на интервюта
с настоятелството на сградата
(собственик, домоуправител и др.),
както и с персонала, отговорен за
поддръжката и експлоатацията й.
Също така, когато е възможно се
правят измервания.
Подготвителният етап е изключително съществен, продължителността му трудно би могла да бъде
фиксирана. Наличието на проектна
документация на сградата би могло
значително да съкрати сроковете за
изпълнението му.
Вторият етап на обследването за
енергийна ефективност включва

съставяне на модел на
сградата
С помощта на събраната база
данни, както и чрез използване на
информация за климата, се синтезира модел на сградата. Той симулира
поведението й към момента на проучването
Според клаузите, залегнали в нормативната уредба, както и лицензираните методики и средства (софтуерни програми), основен акцент
се поставя върху съставянето на
топлинен баланс на сградата. Представлява баланс между входящите
(включително генерираните в сградата) и изходящи енергийни потоци.
Топлинният баланс има отношение
основно към отоплението на сградата и засяга поведението й, най-вече
през отоплителния период.

Най-общо, топлинният баланс
отчита следните входящи енергийни потоци:
l Топлинна енергия, внесена в сградата чрез различни видове горива
(дизелово гориво, природен газ, дървесина/биомаса и др.). Енергията се генерира като резултат от изгаряне
на горивата в обема на сградата;
l Топлинна енергия, доставяна чрез
топлоносител със средствата на
централизираното топлоснабдяване;
l Топлинна енергия, добивана чрез
електроенергия (в електронагревателни отоплителни уреди и/или посредством термопомпени съоръжения);
l Топлинна енергия, добивана чрез
преобразуване на слънчевата радиация;
l Топлинна енергия (топлинни печалби) от падащата върху ограждащите елементи и конструкции на сградата слънчева радиация, както и
топлинната енергия, разсейвана от
различни електроуреди, енергията,
дори и от обитателите на сградата и др.
Изходящи енергийни потоци са:
l Загуби на топлинна енергия от
топлопреминаване през сградните
ограждащи елементи и конструкции;
l Загуби на топлинна енергия от
инфилтрация;
l Топлинната енергия, изнасяна от
сградата чрез смукателната вентилация на вентилационната/климатичната инсталация;
l Топлинна енергия, напускаща сградата като следствие от консумацията на битова гореща вода и др.







Логично, колкото по-пълно и попрецизно бъдат оценени енергийните потоци, въздействащи върху
сградата, толкова по-адекватно ще
бъде представено поведението й. За
да бъде съставен топлинният баланс, сградата се представя чрез
опростен математически модел. В
него участват геометрични, топлотехнически, режимни параметри,
характеристики на оборудването и
системите за отопление, вентилация и климатизация на сградата и др.
Третият етап на обследването за
енергийна ефективност се базира на:

Анализиране модела на
сградата
или съставяне на т.нар. базова линия.
Моделът на сградата се анализира,
като се оценяват показателите за
качество и се сравняват с нормативно зададените им стойности.
Базовата линия представя енергийните показатели при проектни
стойности на режимните и топлотехническите характеристики на
сградата. В най-общия случай, базовата им стойност се различава от
текущото им значение. Именно, посоката на разликата е окрупнен показател, който носи информация за
състоянието на сградата.
Например в дадена сграда температурата на подгряваната вода за
битови нужди е по-ниска от нормативната стойност. Отчитането
на това обстоятелство, в модела
на сградата, ще доведе до увеличаване на базовия разход на енергия
спрямо текущия. Компрометиране
на част от ограждащите елементи
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на сградата (стени, остъкление)
също води до увеличаване на базовия разход на енергия (увеличаване
на топлинните загуби). Друг пример
е поддържане на по-висока температура в отопляваните помещения
от нормативно изискуемата. В
този случай базовата консумация на
енергия ще бъде по-ниска спрямо
текущата.
Четвъртата стъпка от обследването включва

Синтез на мерки за
повишаване на
енергийната
ефективност
Добре е да се има предвид, че понятието повишаване на енергийната ефективност е условно. Под повишаване на енергийната ефективност не следва да се разбира единствено намаляване на финансовите
разходи за енергия. Изпълнението на
комплекса от мерки би следвало да
доведе до:
l Увеличаване на комфорта на обитаване на сградата (достигане до
нормативните показатели за качество на микроклимата), при фиксирани финансови разходи за енергия;
l Запазване на нормативните пока-
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затели за комфорт на обитаване на
сградата, както и намаляване на
финансовите разходи за енергия;
l Комбинация от горните две
възможности, а именно достигане на
нормативните показатели за комфорт паралелно с възможност за
намаляване на финансовите разходи
за енергия.
В първия случай мерките могат да
бъдат отнесени към групата на ремонтите, тъй като имат за цел да
доведат сградата до нейното проектно състояние, чрез рехабилитация на конструктивни и/или ограждащи елементи, модернизация на
системите за преобразуване, пренос
и разпределение на енергия и др. Очевидно е, че изпълнението на част от
тези мерки няма бъде свързано с
никакви или ще доведе до незначителни бъдещи финансови ползи. Следователно финансирането на описаните мерки не може да бъде за сметка на повишаване на енергийната
ефективност.

Мероприятия,
реализиращи финансови
ползи
Инвеститорски интерес представляват случаите, при които е
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възможна реализацията на финансови ползи от прилагането на мерки
за повишаване на енергийна ефективност. При тях подборът на техническите средства следва да се извършва на базата на критерии за
постигане на максимален финансов
ефект. Финансирането на подобни
мерки би могло да бъде осъществено чрез финансовите резултати от
прилагането им. Стремежът е насочен към търсене на технически средства, които имат най-висока остатъчна стойност след периода им
на изплащане.
Критериите за избор на дадена
мярка не бива да се вземат изолирано, например:
l Дългосрочност;
l Ниска цена за внедряване;
l Ефективност (степен на понижаване на потреблението);
l Висока технологичност и иновативност и др.
В заключение би следвало да се
посочи, че изборът на енергоспестяващи мерки представлява баланс
между техническите възможности и
финансовата целесъобразност. А
прецизният финансов анализ е окончателната ревизия на избраните
мерки.
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"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ
"Œ‚Â„‡Á ÒÂ‚ËÁ" ¿ƒ Â ÓÔ‡‚ÓÏÓ˘ÂÌÓ
ÎËˆÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ Ë
ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Á‡ÔÓ‚Â‰ Ì‡ œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ ƒ˙Ê‡‚Ì‡ ‡„ÂÌˆËˇ Á‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ, Í‡ÍÚÓ ÒÎÂ‰‚‡:
ï ƒË‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ÓÚ
G1.6 ‰Ó G25 (Qmax=40 m3/h)
ï –ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ë ÚÛ·ËÌÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á ‰Ó G1600 (Qmax=2500 m3/h)
ï ÓË„Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ Ó·ÂÏ Í˙Ï
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á

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

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

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

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

НОВ АДРЕС
ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ АД
Божурище 2227, ул. "Мура" 10
тел.: 02/993 88 98, факс: 02/993 30 57
www.overgas-service.com
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≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÚ ¿¡¡ - ÓÚ
ÂÎÂÍÚÓˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ ‰Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡
Продуктите, системите, решенията и услугите за енергийна ефективност на АББ помагат на клиентите да произвеждат повече стоки и мощност за всяка единица
енергия, която използват. Различните индустрии имат различни нужди и АББ има решения за повишаване на ефективността по целия път
от електроцентралата до контакта.

Електрически централи
АББ предлага цялостно електрическо и автоматизиращо оборудване за електроцентралите, с изключение на турбини и парогенератори. АББ решенията подобряват
ефективността на изгаряне на гориво, операциите в парогенератора
и потреблението на енергия за помощните операции.

Електроразпределение
Дори самото транспортиране на
енергията може да стане много по-
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и електрическо оборудване.

Енергийна ефективност
в сградите

ефективно. Съвременните технологии могат да спестят значително
количество енергия и да увеличат
капацитета на съществуващите
преносни и разпределителни мрежи.

Индустрията
Според Международната енергийна агенция индустрията консумира
около 42 процента от цялата генерирана енергия. По-голямата част
от продуктовата гама на АББ за индустрията повишава икономията на
енергия като помага на фабриките
да работят по-продуктивно с помощта на съвременни контролни системи, автоматизиращи продукти
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В световен мащаб, търговските
и жилищните сгради консумират
около 38 процента от енергията за
крайни потребители. АББ експедира един милион продукти за сектора на търговските или жилищните
сгради и е водещ производител на
апаратура за ниско напрежение и
автоматизиран контрол, които
могат да спомагат за икономия на
енергия в три основни области:
температурен контрол, контрол
на осветлението и сградна автоматизация.
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"Regusol El" Ò Â„ÛÎ‡ÚÓ "Regtronic PE" Ë
Â„ÛÎË‡˘ ‚ÂÌÚËÎ "Aquastrom VT" Ì‡ Oventrop Ò
ÌÓÏËÌ‡ˆËˇ Á‡ "Õ‡„‡‰‡Ú‡ Ì‡ Õ‡„‡‰ËÚÂ"
—ÓÎ‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ "Regusol
EL-130" Ò Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ OV
"Regtronic PE" Ë ‡Ï‡ÚÛ‡Ú‡ Á‡
ÔËÚÂÈÌ‡ ‚Ó‰‡ "Aquastrom VT"
Ò‡ ÌÓÏËÌË‡ÌË Á‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ Á‡ Ì‡„‡‰‡ Á‡ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ‘Â‰Â‡ÎÌ‡ ÂÔÛ·ÎËÍ‡
√ÂÏ‡ÌËˇ 2010 - Ì‡È-‚ËÒÓÍÓÚÓ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÓÚÎË˜ËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ËÁ‡ÈÌ‡. «‡ ÌÂˇ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÌÂ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË‡Ú Ò‡ÏË, ‡ ÌÓÏËÌ‡ˆËËÚÂ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ
ÓÚ ÏËÌËÒÚËÚÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ë ÓÚ ÒÂÌ‡ÚÓËÚÂ
Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ ËÎË ÓÚ ‘Â‰Â‡ÎÌÓÚÓ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Á‡
ËÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ÓÌÍÛÒ˙Ú ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ÓÚ
—˙‚ÂÚ‡ Á‡ ÓÙÓÏˇÌÂ/ ÕÂÏÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ Á‡ ‰ËÁ‡ÈÌ. ≈‰Ì‡
ÌÓÏËÌ‡ˆËˇ ‰ÓÔÛÒÍ‡, ˜Â ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú ‚Â˜Â Â ÓÚÎË˜ÂÌ Ò
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ËÎË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ Ì‡„‡‰‡ - ÒÓÎ‡Ì‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ "Regusol EL-130" Ò Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ "OVRegtronic PE" ÔÓÎÛ˜Ëı‡ Ì‡„‡‰‡Ú‡ "Gute Gestaltung
09" ÓÚ ÕÂÏÒÍËˇ ‰ËÁ‡ÈÌ-ÍÎÛ·
(DDC), Frankfurt/Main. ¿Ï‡ÚÛ‡Ú‡
Á‡
ÔËÚÂÈÌ‡
‚Ó‰‡
"Aquastrom VT" Â ÓÚÎË˜ÂÌ‡ Ò
"reddot award" ÓÚ ƒËÁ‡ÈÌ-ˆÂÌÚ˙‡ Nordrhein Westfalen, Essen.
ËÚÂËËÚÂ Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Á‡ Õ‡„‡‰‡Ú‡ Á‡ ‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡
‘Â‰Â‡ÎÌ‡ ÂÔÛ·ÎËÍ‡ √ÂÏ‡ÌËˇ Ò‡:
- Â„ÓÌÓÏËˇ
- ÂÍÓÎÓ„Ë˜Ì‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
- ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë Û‰Ó·ÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂÚÓ
- ÂÒÚÂÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡- ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
- „‡ÙËÍ‡ Ë ÒÂÏ‡ÌÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡- Ó·˘‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ
- ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ- Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
- ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌÓÒÚ
- ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ
- ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó, ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÙÛÌÍˆËˇ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
- ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡Í‡Ú‡ Ë ·‡Ì‰ËÌ„ (Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÏÂÌ‡ Ï‡Í‡).
—ÓÎ‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ "Regusol
EL" Ò Â„ÛÎ‡ÚÓ‡ OV "Regtronic
PE" Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ Oventrop Á‡ ÒÓÎ‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
(ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë Ë ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ).
—Ú‡ÌˆËˇÚ‡ "Regusol" Ò ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÚÓÔÎËÌÌËˇ ÔÂÌÓÒ ÓÚ ÒÓÎ‡ÌËˇ Í˙„ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÂÁÂ‚Ó‡Ë. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËˇ ‰Ó·Ë‚ ˜ÂÁ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡. «‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ó·ÂÁ„‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ, ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Â ÒÌ‡·‰ÂÌ‡ Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯ËÚÂÎ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡˘‡Ú‡ ÎËÌËˇ.
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—Ú‡ÌˆËˇÚ‡ ËÏ‡ ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
Í˙Ï ‚Â˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÂÁÂ‚Ó‡, ÍÓÚÂÎ Ë ÍÓÎÂÍÚÓË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË. ¡ÓÌÁÓ‚ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ "Aquastrom VT" Â ÚÂÏË˜ÌÓ ‡·ÓÚÂ˘
Â„ÛÎË‡˘ ‚ÂÌÚËÎ Ò ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Ó·ÂÏÂÌ ‰Â·ËÚ, ÍÓÈÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ. ¿Ï‡ÚÛ‡Ú‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÚÂÈÌ‡
‚Ó‰‡ Á‡ ÚÂÏË˜Ì‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ë Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ·‡Î‡ÌÒ. "Aquastrom VT" ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚÌËÚÂ ÎËÒÚÓ‚Â Ì‡ DVGW W 551 Ë W 553. «‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËˇ ˘‡Ì„, ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì Ò ÚÂÏÓÏÂÚ˙. ŒÒ‚ÂÌ ÎÂÒÌÓÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÓ Ì‡ÒÚÓÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ‡Ï‡ÚÛ‡Ú‡ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ÔÎÓÏ·Ë‡ÌÂ Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÊÂÎ‡Ì‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ. ¬ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡ ‚ÂË„‡Ú‡ ÎËÌËË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÓÎË‡ Ë ËÁÚÓ˜Ë. ¬ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ËÁÓÎË‡˘Ë Ó·‚Ë‚ÍË.

Œ˜‡Í‚‡ÏÂ ¬Ë Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ
“ÂıÌË˜ÂÒÍË œ‡Ì‡Ë - œÎÓ‚‰Ë‚
ÓÚ 28.09 ‰Ó 03.10.2009, œ‡Î‡Ú‡ 10, ˘‡Ì‰

2!

¬»—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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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚Ó‰Â˘ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÔÓÂÍÚË
Á‡ ‚ˇÚ˙ÌË „ÂÌÂ‡ÚÓË
"√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙ ¡˙Î„‡Ëˇ ≈ŒŒƒ" Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÒÌÓ‚‡ÌÓÚÓ ÔÂÁ 2000„. ‰‡ÚÒÍÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó "√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰
œ‡Û˙ ¿/—" ("Global Wind Power A/S") „. - Â‰Ì‡ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˇÚ˙ÌË Ô‡ÍÓ‚Â. "√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙" Â ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, ÔÓ‰‡Ê·‡Ú‡ Ë ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ˇÚ˙ÌË Ô‡ÍÓ‚Â.
ƒÓÒÂ„‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â ËÁ„‡‰ËÎ‡ 205 ‚ÂÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ‚
ƒ‡ÌËˇ, √ÂÏ‡ÌËˇ, ‡ ÓÚ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ 2008 „ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ Ë Ô˙‚ËˇÚ 10 MW Ô‡Í ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Í‡ÚÓ Ò ÚÓ‚‡
Ó·˘‡Ú‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ
‚˙ÁÎËÁ‡ Ì‡ Ì‡‰ 360 MW.
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ "√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙" ËÏ‡ Ì‡‰ 65 ÒÎÛÊËÚÂÎË Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‡ÒÚˇ˘ Ó·ÓÓÚ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 8 „Ó‰ËÌË.
¡ËÁÌÂÒ ÏÓ‰ÂÎ˙Ú Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ ‚˙ıÛ ‚ˇÚ˙ÌËÚÂ Ô‡ÍÓ‚Â, ‡ ÚˇıÌÓÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚË‡ÌÂ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡
ËÌ‚ÂÒÚËÚÓ‡, Á‡ÍÛÔËÎ „Ë ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÂÒÍÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.
"√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙" ËÏ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ
Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌË ÓÚ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ËÁ‚ÂÒÚÌËÚÂ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‚ÂÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË
‚ Ò‚ÂÚ‡ - "¬≈—“¿—". “Ó‚‡ „‡‡ÌÚË‡ ÏÌÓ„Ó Í‡ÚÍË
ÒÓÍÓ‚Â Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÚÛ·ËÌËÚÂ Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ÒË˜ÍË ‚ˇÚ˙ÌË Ô‡ÍÓ‚Â, ËÁ„‡Ê‰‡ÌË ÓÚ "√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙", Ò‡ Ò ÚÛ·ËÌË ÓÚ
ÔÓ 2 Ë 3 MW, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÌÓÛ-ı‡Û ‚ Ú‡ÁË
ÒÙÂ‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÙËÏ‡Ú‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡È-Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÚÓ Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ„‡‰ÂÌËÚÂ ‚ˇÚ˙ÌË Ô‡ÍÓ‚Â.
"√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙ ¡˙Î„‡Ëˇ
≈ŒŒƒ" Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÔÂÁ 2007 „.
Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ
Â‡ÎËÁË‡
Ò‚Óˇ Ô˙‚Ë
10 MW ÔÓÂÍÚ
ÔÓ‰
Ë Ï Â Ú Ó
"ÀÓÌ„ Ã‡Ì",
‚˙‚Â‰ÂÌ ‚
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
ÔÂÁ
˛ÌË 2008 „. œÂÁ
ÎˇÚÓÚÓ Ì‡ 2008 ·Â¯Â ÓÚ-
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ÍËÚ ÓÙËÒ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Ë ‚ —ÓÙËˇ Ò Ó„ÎÂ‰ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÒÔÂ¯Ì‡Ú‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
‚ÒË˜ÍË ·˙‰Â˘Ë ÔÓÂÍÚË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡. —˙‚ÒÂÏ Ì‡ÒÍÓÓ
·ˇı‡
ÔÛÒÌ‡ÚË ‚
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë
ÒÂ‰ÂÏÚÂ 3 MW
‚ÂÚÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡,
ËÁ‰Ë„Ì‡ÚË ÓÚ ÙËÏ‡Ú‡ ‚
ÁÂÏÎË˘ÂÚÓ Ì‡ Ò. ‡ÏÂÌ ¡ˇ„, Ó·˘ËÌ‡ ‡‚‡Ì‡. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‰Û„Ë ÒÂ‰ÂÏ 3 MW ÚÛ·ËÌË, ÚÓÁË Ô˙Ú ‚ ÁÂÏÎË˘ÂÚÓ Ì‡
„. ÿ‡·Î‡. ƒÓ Í‡ˇ Ì‡ 2009„. , Á‡Â‰ÌÓ Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó˘Â ˜ÂÚËË ‰‚ÛÏÂ„‡‚‡ÚÓ‚Ë Ï‡¯ËÌË, Ó·˘‡Ú‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ √ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ó·˘Ó 60 MW.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜Ì‡ ÔÂÂÒÔÂÍÚË‚‡ Ë ÒÂ ÓÔËÚ‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ ÌÓ‚Ë ÔÓÂÍÚË Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ
„Ó‰ËÌË.
"√ÎÓ·‡Î ”ËÌ‰ œ‡Û˙" ÊÂÎ‡Â ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ë ÒÔÓ‰ÂÎË Ò‚Óˇ ÓÔËÚ Ò ‚ÒË˜ÍË Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ - ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë, ˛ÚËÎËÚË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, ÔÛ·ÎË˜ÌË ËÌÒÚËÚËÚÛˆËË, Â„ËÓÌ‡ÎÌË ‚Î‡ÒÚË Ë Í‡ÈÌË ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË.
¿ÍÓ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰‡ Ì‡Û˜ËÚÂ ÔÓ‚Â˜Â Á‡ ÙËÏ‡Ú‡ Ë ÌÂÈÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ÏÓÊÂÚÂ ‰‡ ÔÓÒÂÚËÚÂ ÌÂÈÌËˇ ÛÂ· ‡‰ÂÒ: www.globalwindpower.com.

ГЛОБАЛ УИНД ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД
София 1504, бул. Васил Левски 138, ет. 4
тел.: 02/ 81 442 13, факс: 02/ 961 921 09
e-mail: info@globalwindpower.com
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÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌË
ÔÓÏÔË
Новости в техническите характеристики и конструкцията на
помпите

¬

ÔÂ‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
Ó·˙Ì‡ıÏÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚Ë‰Ó‚ÂÚÂ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ ‚ ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡ ËÏ Ó·Î‡ÒÚ.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ÔÓ-‚‡ÊÌËÚÂ ËÏ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. Õ‡È-Ó·˘Ó, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ë
ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ÚËÔ‡ Ì‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.

Хидравлични параметри на помпите
ƒÂ·ËÚ.
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‡ÍÚÓ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‰Â·ËÚ˙Ú ÔÂ‰-

Фиг. 1.

ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡
ÔÂÁ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ. ƒÂ·ËÚ˙Ú Â ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ - Ó·ÂÏÂÌ Ë Ï‡ÒÓ‚:
Qm = ρ.Q; Q = Qm /ρ
¬˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı Â ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡, Ú.Â. Ï‡ÒÓ‚ËˇÚ ‰Â·ËÚ Â Ï‡Ò‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÂÌ‡Òˇ ÔÂÁ ÔÓÏÔ‡Ú‡
Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ, ‡ Ó·ÂÏÌËˇÚ Â ÔÂÌ‡ÒˇÌËˇÚ Ó·ÂÏ Á‡
Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ.
Õ‡Îˇ„‡ÌÂ. »ÁÏÂ‚‡ ÒÂ Í‡ÚÓ ÒËÎ‡Ú‡, ÔËÎÓÊÂÌ‡
‚˙ıÛ Â‰ËÌËˆ‡ ÔÎÓ˘ (ÙË„. 1) ptot = psta + pdyn . Œ·˘ÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÒÛÏ‡ ÓÚ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —Ú‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡
ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ Ì‡ ‰‚ËÊÂ˘Ëˇ ÒÂ ÔÓÚÓÍ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.
‡ÚÓ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ƒËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ Ì‡Î‡„‡ÌÂ ÌÂ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ, ‡ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡: pdyn = 1/
2 (ρv2), ‚ ÍÓˇÚÓ Ò ρ Â ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ‚ kg/m3, ‡
Ò v - ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ m/s.
Õ‡ÔÓ. Õ‡ÔÓ˙Ú Ì‡ Â‰Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡ ÒÂ
‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡, Ì‡ ÍÓˇÚÓ Úˇ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
ÔÓ‚‰Ë„ÌÂ ‰‡‰ÂÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ‚ ÏÂÚË Ë Â ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡ ÓÚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡. ¬˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÔÓ‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÒÂ
Ì‡ÏË‡ ÔÓ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡: H=P/ρg, ‚ ÍÓˇÚÓ: H Â Ì‡ÔÓ‡ ‚ ÏÂÚË; P - Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Pa (ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Pa =
N/m2), ρ Â ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ‚ kg/m3, ‡ g Â ÁÂÏÌÓÚÓ ÛÒÍÓÂÌËÂ ‚ m/s2. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ‚ bar (1
bar=100 000 Pa).
Õ‡ ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÔÓ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ÚË ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË. ‡ÍÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡,
ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ‚
‡ÁÎË˜ÌË Ì‡ÔÓË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‡ÁÎË˜ÌË ‡·ÓÚÌË ÚÓ˜ÍË.
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Фиг. 2.

Електрически параметри
на помпите
ÃÓ˘ÌÓÒÚ. »ÁÏÂ‚‡ ÒÂ ‚ kW.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò P1 ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡, ËÎË, Í‡Á‡ÌÓ ÔÓ ‰Û„ Ì‡˜ËÌ, ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÎ‡˘‡. ƒÛ„‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ - P 2, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
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ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ËÎË Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. — Ph
ÒÂ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ú.Â. ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ ÔÓ‰
ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÔÓ Ë ‰Â·ËÚ. Õ‡È˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Â –2.
ÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈ-

ÒÚ‚ËÂ ( œƒ, ‚ %). Ó„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË
Á‡ œƒ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ œƒ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â ÏÌÓ„Ó
„ÓÎˇÏ (ÓÍÓÎÓ 98 - 99%), ‡ Ë ÓÍ‡Á‚‡
ÒÎ‡·Ó ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ.
≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ Ù‡ÍÚÓ‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ: ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÊÛı‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ, ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ‰ËÙÛÁÓ‡, „‡Ô‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ Ë ‰.
“ËÔË˜ÌËˇÚ ÔÓÏÔÂÌ ‡„Â„‡Ú ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÔÓÏÔÂÌ‡ ˜‡ÒÚ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ. œƒ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÙÓÏÛÎ‡: ηP
= PÌ/P2, ηM = P2/P1, ηT = ηP . ηM
¿ÍÓ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÓÚ
˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ, ÚÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰
Ë œƒ Ì‡ ËÌ‚ÂÚÓ‡. ηT = ηP . ηM
. ηFC
Õ‡ÔÂÊÂÌËÂ, ‚˙‚ V;
“ÓÍ, ‚ ¿;
‘‡ÍÚÓ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡. »„‡Â
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Фиг. 3.

ÒÂËÓÁÌ‡ ÓÎˇ ÔË ÔÓÏÔËÚÂ. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ˙„˙Î˙Ú ÏÂÊ‰Û ÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÓÏÔ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ÔÓ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ ÙÓÏÛÎ‡: P1 = UIcosϕ

Свойства на
течностите
œË ÔÂÌÓÒ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ÚÂıÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡:
l ËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÌ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ Ì‡
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ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, cSt;
l “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ∞C;
l œÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, kg/
m3;
l “ÓÔÎËÌÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, kJ/kgK.
Õ‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÛÒËÎËˇ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ
ÔÓÏÔË Ò‡ ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌË ‚ ‰‚Â Ì‡ÒÓÍË:
l –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËË,

l –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË.

Разработване на нови
конструкции
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÒÔÓÏÂÌ‡Ú‡ ‚ ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ Ì‡
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÔÓÏÔË, ÚÂ Ò‡
Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ë ËÏ‡Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ÔÓ‰Ó·ÂÌ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ. Õ‡È-Ó·˘Ó,
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ ÔÓÏÔÂÌ ‡„Â„‡Ú (ÙË„. 3) ‚ÍÎ˛˜‚‡ - ˆÂÌÚÓ-
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ÔÓÚÓÍ‡ ÔÂÁ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ.
ƒÛ„‡ ‚‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Â

б

механичното уплътнение
на вала

Фиг. 5.
Таблица 1

·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡, ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ
(ËÎË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ),
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ ÏÂÊ‰Û ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‡„Â„‡Ú‡.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡ Â
Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-ÒÚ‡ËÚÂ Ì‡ÛÍË ‚ Ò‚ÂÚ‡. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ È Ò‡
‚˙‚Â‰ÂÌË ‰ÓË Ë ÌˇÍÓË ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË ‚ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡, Í‡ÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ. ŒÚ ‰ÌÂ¯Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡,
ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ Â‰ÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ÍÓÎÂÎÓ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡, Ò‡ ‰Ó·Â ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌË, Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌË. Õ‡ ÙË„. 4‡ Ë

Инженеринг
Консултации
Машини

4· Â ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔËÏÂ Ì‡ ÌÂ‰Ó·Â
Ó‡ÁÏÂÂÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ÍÓÎÂÎÓ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡. –‡·ÓÚÌËÚÂ ÎÓÔ‡ÚÍË Ò‡ Ô‡‚Ë, ·ÂÁ ÓÔÚËÏËÁË‡Ì‡ ÙÓÏ‡, Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÚÛ·ÓÎÂÌˆËË Ë Ô‡‡ÁËÚÌË Í˙„Ó‚Ë ÔÓÚÓˆË ‚ ÏÂÊ‰ÛÎÓÔ‡Ú˙˜ÌËÚÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ÚÓ‚‡
‚Ó‰Ë ‰Ó ÌËÒ˙Í ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. —ÚÂÎÍËÚÂ ÛÍ‡Á‚‡Ú
ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ‡ ˆ‚ÂÚ˙Ú - ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. Õ‡ ÙË„. 5‡ Ë 5· ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÔËÏÂ Á‡ ÍÓÂÍÚÌÓ Ó‡ÁÏÂÂÌÓ ÍÓÎÂÎÓ. ¬Ë‰ÌÓ Â ‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
Ô‡‡ÁËÚÌË ‚ËıË Ë ÒÏÛ˘ÂÌËˇ Ì‡

ÈÊÎÌÀ ÎÎÄ

œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÏÛ Â ‰‡ ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‰‡ ËÁÎÂÁÂ ËÁ‚˙Ì ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. ¬ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÏË‡ı‡
Ò‡ÎÌËÍÓ‚ËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÎÓÂÌË
‚˙ÊÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Û‚Ë‚‡Ú ÓÍÓÎÓ
‚‡Î‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Í‡ÚÓ ÔËÒÚÂ„Ì‡ÚË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÂ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ì‡ÔÛÒÌÂ ÔÓÏÔ‡Ú‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Ò‡: „ÓÎÂÏËÚÂ ÛÚÂ˜ÍË, ÒÂËÓÁÌËˇÚ ¯ÛÏ ÔË
‡·ÓÚ‡ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ (Á‡„Û·‡) Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
¬ Ú‡·Î. 1 Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ Á‡„Û·Ë Á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ë Ò‡ÎÌËÍÓ‚Ó ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ, ÔË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Ò Ì‡ÔÓ 50 Ï., ‚‡Î Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙ - 50 ÏÏ Ë Ó·ÓÓÚË Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ - 2900 Ó·/ÏËÌ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, Ì‡
ÙË„Û‡ 6 ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Í‡ÒÂÚ˙˜ÌÓ
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ì‡ ‚‡Î‡, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ó ÒÂ
ÓÚ ‰‚Â ˜‡ÒÚË: ÔÓ‰‚ËÊÌ‡ (‚˙Úˇ˘‡
ÒÂ) ˜‡ÒÚ - ÙËÍÒË‡Ì‡ Ì‡ ‚‡Î‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌ‡ ˜‡ÒÚ - ÙËÍÒË‡Ì‡ ‚ ÍÓÊÛı‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.
œÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡
Ó·‡ÁÛ‚‡ Ú˙Ì˙Í ÒÎÓÈ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌËÌË. “ÓÁË ÒÎÓÈ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡

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

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

Дизиращи помпи
и комплексни
дозиращи инсталации

Вихрови помпи
за пропан-бутан

Винтови помпи
за масла и мазут

Мембранни
помпи
Варелни помпи за
всички течности

ИНДИВИДУАЛНОТО РЕШЕНИЕ НА ВАШИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОБЛЕМ
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Фиг. 6.
Фиг. 7.

ÓÚ ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÒËÎË, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ÔË ‚˙ÚÂÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡Î‡,
Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÒËÎË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚ.
ƒÂ·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÓˇ Á‡‚ËÒË ÓÚ
Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ
‡ÍÒË‡ÎÌËÚÂ ÒËÎË, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡
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ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ. “Â˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÒÎÓˇ ÒÂ ÔÓ‰ÏÂÌˇ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‚ÓÍË‡ÌÓ ÓÚ ËÁÔ‡ÂÌËÂÚÓ È, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ ˆËÍÛÎË‡˘ÓÚÓ È ‰‚ËÊÂÌËÂ.
◊ÂÒÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÓÚÎ‡„‡ÌËˇ ÔÓ ÔÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ì‡Û¯‡‚‡Ú ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ‡ Ë Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ

ÔÓ-‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ,
ÔÓ‚˙ıÌËÌËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ
Ú‚˙‰Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, Í‡ÚÓ ‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚ ËÎË ÒËÎËˆËÂ‚ Í‡·Ë‰. ƒÛ„ ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ ·Ó·‡ Ò ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ÓÚÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔËÏÂÒË, ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÌËÒÍÓ/‚ËÒÓÍÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ËÎË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÔÂÌÓÒ
Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË ËÎË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË Â Á‡Î‡„‡ÌÂÚÓ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆË-
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Фиг. 8.

ˇÚ‡ Ì‡ ‰‚ÓÈÌË ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ì‡ ‚‡Î‡.
ƒ‚ÓÈÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ì‡ ‚‡Î‡
Ò‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡: ìÚ‡Ì‰ÂÏî ËÎË
ì„˙· Í˙Ï „˙·î.

Специфични двойни
механични уплътнения
“‡Ì‰ÂÏ ‰‚ÓÈÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ.
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‰‚Â ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Â‰ÌÓ ÒÎÂ‰
‰Û„Ó, ÍÓËÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú Ó·˘‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡ ÏÂÊ‰Û Úˇı
(ÙË„. 7). ÃÂÊ‰Û ‰‚ÂÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ
(‚ Í‡ÏÂ‡Ú‡) ËÏ‡ ÏÂÊ‰ËÌÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ò˙·Ë‡ ÛÚÂ˜ÍËÚÂ ÓÚ
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÓıÎ‡Ê‰‡ Ë
ÒÏ‡Á‚‡ ‚˙Ì¯ÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ,
ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÓÚ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒÛıÓ, ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ ÒÏ‡Á‚‡˘Ëˇ ÒÎÓÈ Ë ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‚
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÔË ‡·ÓÚ‡ ÔÓ‰ ‚‡ÍÛÛÏ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‚ËÌ‡„Ë ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡
ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊ‰ËÌÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ‰‡ Â ‚ËÌ‡„Ë ÔÓ-
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Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.
√˙· Í˙Ï „˙· ‰‚ÓÈÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ (ÙË„. 8). œËÂÏ‡ ÒÂ Í‡ÚÓ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‡·‡ÁË‚ÌË, ‡„ÂÒË‚ÌË, „˙ÒÚË Ë ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌË ÚÂ˜ÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ ËÁÌÓÒ‚‡Ú,
ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ú ËÎË ·ÎÓÍË‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ.
“ÓÁË ‚Ë‰ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ
‰‚Â ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ,
Ó·˙Ì‡ÚË Ò „˙· Â‰ÌÓ Í˙Ï ‰Û„Ó,
ÍÓËÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÏÂÊ‰ËÌÌ‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡. ¬ ÌÂˇ ˆËÍÛÎË‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ
‚ËÌ‡„Ë Â Ò 1-2 bar ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ Á‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡. Õ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡˜ËÌ‡.
œ˙‚ËˇÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ÃÌÓ„Ó ÒËÒÚÂÏË ËÏ‡Ú ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ÚÓËˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‰Ó·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÔÓÏÔ‡.

Използвани
електродвигатели
≈ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓ NEMA (National
Electrical Manufacturers Association)
Ë IEC (Internationa Electrotechnical
Commission).
Õ‡È-Ó·˘Ó, ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ œƒ - ÓÚ

ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 80 - 93%. «‡„Û·ËÚÂ ‚
‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ÚËÔ‡
- Á‡‚ËÒÂ˘Ë Ë ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘Ë ÓÚ ÚÓ‚‡‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
«‡„Û·Ë, Á‡‚ËÒÂ˘Ë ÓÚ ÚÓ‚‡‡.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÚÓÁË ‚Ë‰ Á‡„Û·Ë Á‡‚ËÒˇÚ Í‚‡‰‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡. √ÛÔ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Á‡„Û·Ë ‚ ÒÚ‡ÚÓÌËÚÂ Ì‡ÏÓÚÍË (Á‡„Û·Ë ‚ ÏÂ‰Ú‡), Á‡„Û·Ë ‚ ÓÚÓ‡ (ÓÚ
ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ) Ë Á‡„Û·Ë ÓÚ ‡ÁÒÂÈ‚‡ÌÂ (‚ ‡ÁÎË˜ÌË ˜‡ÒÚË).
«‡„Û·Ë, ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘Ë ÓÚ ÚÓ‚‡‡.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡
ÒË Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÒÂ Í‡ÚÂ„ÓËÁË‡Ú ‚ ÚË ÍÎ‡Ò‡
- EFF1, EFF2 Ë EFF3. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ
ÓÚ ÍÎ‡Ò EFF3 ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
Ì‡È-‚ËÒÓÍ œƒ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ò‡
Ì‡È-ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë.
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÂÙÂÍÚË‡Ú ÔË
‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ë ÔÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË „Ë ÔÂÓ‡ÁÏÂˇ‚‡Ú.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË 75% 80% ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â ÔË Ú‡ÁË ÏÓ˘ÌÓÒÚ ËÏ‡Ú
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ Ù‡ÍÚÓ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë œƒ. œË Ô‡‰‡ÌÂ Ì‡
ÚÓ‚‡‡ ÔÓ‰ 25% ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ˇÁ˙Í
ÒÔ‡‰ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ.
Темата продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.
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ÃÂÒÚÌÓ
ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Системи с рециркулация, с частична рециркулация и без
рециркулация, със и без междинен топлоносител

“

опловъздушното отопление е сред
доказалите се и често използвани
решения за отопление на големи по
обем производствени помещения.
Сред причините, определящи широкото му приложение, са сравнително
невисоките първоначални инвестиции и ниските експлоатационни разходи впоследствие. Основно предимство на топловъздушното отопление е и постигането на минимален
температурен градиент в работната зона на помещението, при правилна организация на въздухообмена (подаване на загретия въздух и отвеждане на отработения). Друг плюс на
този вид отопление е и съвместимостта му с нагнетателна вентилационна система, както и възможността да се комбинира с инсталация за охлаждане.

Използва се в голямо
габаритни помещения
Характерна особеност на топловъздушното отопление е използването на въздуха като топлоносител.
В зависимост от мястото и начина на загряването му, топловъздушното отопление се разделя на
местно и централно. При централното - въздухът се загрява извън
отопляваните помещения и по въздухопроводна мрежа се разпределя в
тях, а при местното се използват
предимно въздухоотоплителни апарати или агрегати, които се разполагат равномерно в отопляваното
помещение. Местното топловъздушно отопление се прилага предимно в големи по обем помещения, с
ниски изисквания по отношение на
вентилацията, когато реализирането на комбинирана система за топ-
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ловъздушно отопление и вентилация
би се оказало нецелесъобразно. Също
така се използва и когато не се предвижда организирането на механична
вентилация, а за осигуряването на
пресен въздух се разчита на естествена вентилация. Местното топловъздушно отопление е предпочитано и при отопление на помещения с
голяма височина и обем.
В зависимост от протичащите
технологични процеси в производственото помещение и концентрацията на отделящите се вследствие
на това вредни вещества, необходимият дебит въздух за отопление би
могъл да се вземе изцяло от отопляваното помещение, да се достави
отвън или да се смеси въздух от
помещението с пресен въздух. Според мястото, откъдето се взима
въздухът, системите за топловъздушно отопление се класифицират в
три групи - рециркулационни, без
рециркулация и с частична рециркулация.

Поради ограничените възможности за вентилация, топловъздушното
отопление с рециркулационен въздух
се счита за подходящо при отопление на производствени помещения с
ниски изисквания по отношение на
вентилацията. Както вече бе посочено, за осигуряване на необходимото количество пресен въздух се разчита на естествената вентилация.

Системи с частична
рециркулация
Използването на топловъздушни
системи, работещи с пресен и рециркулационен въздух, е подходящо за
помещения, в които не се отделят
токсични вещества.
При реализираното им е целесъобразно, топловъздушното отопление
да се комбинира с вентилация и климатизация на помещението. По този
начин се повишава енергийната ефективност на системата и се намаляват експлоатационните разходи, а в
помещението се доставя и необходимият за вентилация пресен въздух.

Рециркулационни системи
Използването на въздух от отопляваното помещение се допуска
единствено, когато протичащите в
него технологични процеси не са
свързани с отделяне на вещества,
които биха застрашили здравето на
работещите. В този случай системата за топловъздушно отопление
осигурява единствено поддържане на
необходимата температура в помещението и не доставя пресен въздух
за реализиране на вентилация. Постъпването на минимално необходимото количество пресен въздух се
дължи предимно на неплътностите
между стените и отваряемите ограждащи елементи.

Системи без
рециркулация
Системите за топловъздушно
отопление, работещи без рециркулация, намират сравнително ограничено приложение в практиката. Препоръчват се в помещения, в които
протичат процеси, свързани с отделяне на отрови или вещества със
силна миризма.
С тези системи се осигурява както добро вентилиране на помещението, чрез подаването на достатъчно количество пресен въздух, така и
отоплението му, съчетавайки вентилацията с топловъздушното отопление. Естествено, следва да се
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спазва правилото, колкото въздух се
подава, толкова да се отведе.

Кога се използват
въздухоотоплителни
апарати?
На практика местното топловъздушно отопление се реализира чрез
използването на въздухоотоплителни апарати или топловъздушни агрегати.
Въздухоотоплителните апарати
са компактни съоръжения, които са
широко използвани за отопление на
големи помещения, с различно предназначение. Тъй като в повечето случаи са предназначени за работа с
рециркулационен въздух, се препоръчва да се използват в помещения, в
които не се отделят вредни вещества. При необходимост могат да
работят и с пресен въздух. Не се
препоръчва използването на въздухоотоплителни апарати в помещения,
в които се отделят пожаро- и взривоопасни смеси. Обикновено се предлагат в две модификации - за стенен
и за таванен монтаж.
Характерна особеност на въздухоотоплителните апарати е използването на междинен топлоносител за
загряване на въздуха до необходима-
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та температура. Като междинен
топлоносител се използва предимно
вода, която се загрява в котелна
инсталация. Използват се и апарати,
работещи с пара или воден разтвор
на етилен гликол.

Сравнително
елементарни като
конструкция
Конструкцията на въздухоотоплителните апарати е сравнително
елементарна. Основните им елементи са корпус, вентилатор и отоплителна секция. Чрез вентилатора се
засмуква въздух, който се нагнетява
през топлообменник. В него въздухът
се загрява, след което се подава в
отопляваното помещение.
В конструкцията на апарата допълнително би могла да бъде включена
и смесителна камера, за случаите в
които се предвижда той да работи
и с пресен въздух. За регулиране на
съотношението между пресния и
рециркулационния въздух, в смесителната камера, се монтира клапа. Регулирането на посоката на подавания в помещението въздух, обикновено се осъществява чрез използване
на монтираната в предната част на
апарата вентилационна решетка.

Регулирането се реализира в равнина, перпендикулярна на вала на вентилатора. Въздухът се подава в
отопляваното помещение посредством вертикални и/или хоризонтални струи. Въздухът би могъл да бъде
с постоянен дебит или със стъпаловидно променящ се дебит, ако апаратът е окомплектован с дву- или с
трискоростни електродвигатели.

Имат голяма топлинна
мощност
Въздухоотоплителните апарати
се характеризират с относително
голяма топлинна мощност. Влияние
върху нея оказват както вида и качеството на топлоносителя, така и
температурата на въздуха преди
вентилатора. Използваната в качеството на топлоносител вода обикновено е с температура до около 150
оС, а парата е с работно налягане до
0,8 Mpa.
В продуктовата гама на редица
производители са включени и апарати с електрически нагреватели.

Генерират шум при работа
Съществува консенсус по въпроса,
че отоплението с въздухоотоплителни апарати е икономически изгод-
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но. Недостатък на този вид отопление е генерираният при работата на
апаратите аеродинамичен и механичен шум. По тази причина и предвид
съществуващите норми за допустимия шум на работното място в
съответствие с европейските изисквания, в близост до постоянните
работни места не се монтират апарати. Препоръчително е те да се
разпределят равномерно в цялата
работна зона, като се спазва условието да се поставят в близост до
външни стени или до колоните на
помещението. Независимо от разпределението на апаратите, използването им за отопление е свързано
със създаване на значителен градиент на температурата в различните зони на помещението. Това ограничава приложението им до отопление на неотговорни помещения, в
които работата на апаратите не би
създава шумови въздействия, по-високи от нормативните.
Освен за отопление, въздухоотоплителните апарати биха могли да се
използват и за вентилация в малки
производствени помещения, в които
се налага да работят периодично за
кратък период от време.
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Необходим брой въздухоотоплителни апарати
Определянето на необходимия
брой въздухоотоплителни апарати
за дадено работно помещение зависи от функциите, които е предвидено те да изпълняват. При използването им само за отопление, изходна
информация е потребната топлинна
мощност на един апарат Qa, отчетена за температура на въздуха в
помещението tп . Броят на апаратите na се определя по зависимостта:
na = Qп.т/ Qa, където Qа е необходимата топлинна мощност на един
апарат, а Qп.т - потребната обща
топлинна мощност, се определя от
топлинния баланс на отопляваното
помещение за изчислителен режим.
В приложения, в които освен за
отопление, въздухоотоплителните
апарати се използват и за вентилация на работното помещение, при
пресмятането следва да се отчете
и дебитът им.

Топловъздушните
агрегати с КПД 85 - 90%
Топловъздушното отопление без
използване на междинен топлоносител е система, при която въздухът

се нагрява за сметка на изгарянето
на течно или газообразно гориво.
Сред често използваните съоръжения
са топловъздушни агрегати, които
могат да работят с пресен и/или с
рециркулационен въздух. Те се отличават с компактна конструкция и
голяма топлинна мощност. Характеризират се с малка инерционност,
поради бързия топлообмен между
въздуха и топлината, отделена при
изгаряне на горивото. Температурната разлика между постъпващия и
изходящия въздух е от порядъка на 40
о С. Коефициентът на полезно действие е в границите на 85 - 90 %.
Принципът им на работа е сравнително елементарен. Въздухът се
загрява, обтичайки горивната камера на агрегата и сноп от димогарни
тръби, след което директно или по
система от въздуховоди се подава в
отопляваното помещение. Отделените димни газове чрез димоотвод
се отвеждат извън отопляваното
помещение и се изхвърлят в атмосферата. Начинът на разпределение
на топлия въздух в помещението
зависи от изпълнението на агрегата
- хоризонтално или вертикално. Ефективността на агрегатите, както и
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посредствена близост до него.
Предлагат се и агрегати с автономно отопление, което се осъществява без намесата на човека.

Пресмятане на броя
топловъздушни агрегати

надеждността им на работа, зависят преди всичко от качествата на
топлообменника и материалите, от
които е изработен. Сред най-често
използваните материали са стоманени безшевни тръби.
Топловъздушните агрегати не се
отличават със специални изисквания
към монтажа, като не се налага използване на фундаменти за монтаж.
Могат да се разположат както
вътре в помещението, така и в не-
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База за избор на топловъздушен
агрегат са наличните енергийни източници. В работни помещения, за
които е характерно протичане на
взриво- и пожароопасни технологични процеси, не се допуска монтаж на
топловъздушен агрегат.
Броят на агрегатите na се определя от необходимата топлинна
мощност Qп.т, при изчислителни условия, и мощността Qa на един агрегат, която се задава от производителя на съоръжението и се посочва
в техническата документация. Различни режими на снабдяване на помещенията със свеж въздух се реализират чрез монтиране на допълнителни вентилатори. Топлината, необходима за загряване на външния въздух
до необходимата за помещението
температура, се отчита в стойността на Qп.т. За определяне на броя
на агрегатите се използва същият
израз, както при въздухоотоплител-

ните апарати, а именно: na = Qп.т /
Qa . Различната входяща температура на въздуха в агрегата не оказва
значително влияние върху мощността на отделните топловъздушни
агрегати, поради високата температура на горивния процес.

Използване на
акумулиращи блокове
Сред използваните технически
решения за реализиране на местно
топловъздушно отопление са и т.
нар. акумулиращи блокове. Те представляват акумулиращо ядро, изработено от твърд материал, което
се нагрява до температура от порядъка на 500 - 650 °С. В ядрото се
изработват канали, в които се монтират електрически съпротивителни нагреватели. Въздухът в отопляваното помещение се засмуква от
вентилатор, след което, преминавайки през каналите на ядрото, се
загрява. Топлинната мощност на
акумулиращия блок се регулира безстъпално, чрез промяна на дебита на
вентилатора. Напълно логично, температурата на изходящия въздух е
функционално свързана с температурата на ядрото.
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«‡ ‡ÁÎËÍËÚÂ
‚ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÔÎÓÂÌÂ„ËˇÚ‡
Коментар на д-р инж. Пенчо Пенчев - старши научен сътрудник,
за определянето на специфичния разход на топлоенергия
Уважаеми читатели, през последните години услугите, предлагани от топлофикационните дружества в страната, се наредиха сред най-обсъжданите
теми в общественото пространство. И за съжаление чисто технически
проблеми, свързани с предоставянето на тази услуга у нас, в почти всички
случаи се политизират и разискват не с професионални, а с популистки и
дори манипулационни аргументи. Затова списание Инженеринг ревю винаги
се е дистанцирало от подобни опити да се трупат политически дивиденти
от една толкова обществено значима услуга, като предоставяната от топлофикационните дружества в страната. В настоящия брой на списанието
публикуваме коментар от д-р инж. Пенчо Пенчев за наблюдавани разлики в
специфичния разход на топлоенергия в различни райони на столицата. С уважение към професионализма на специалистите, работещи в Топлофикация София, редакцията се обръща към дружеството с призив да отговори на
становището, изразено от инж. Пенчев на следващите страници.

За измервателните
единици
Ó„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡ Á‡ ‡ÁÏÂËÚÂ (‰˙ÎÊËÌ‡, ÔÎÓ˘, Ó·ÂÏ) ËÎË ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÏÂÚËÚÂ ÓÍÓÎÓ Ì‡Ò,
‚ÒÂÍË ÁÌ‡Â, ÍÓÎÍÓ Ï‡ÒÚËÍ‡ ËÏ‡ ‚

·ÛÚËÎÍ‡Ú‡ ÓÚ 700 ml ËÎË ÍÓÎÍÓ
Í‚‡‰‡ÚÌË ÏÂÚ‡ Â ÔÎÓ˘Ú‡ Ì‡
ÒÔ‡ÎÌˇÚ‡ ÏÛ. ¬ÒÂÍË ÁÌ‡Â Ë Á‡ ÍÓÎÍÓ
ÏËÌÛÚË Á‡‚Ë‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ Í‡ÙÂÌËÍ‡
Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇ ÏÛ ÍÓÚÎÓÌ. » ÚÓ‚‡
‚ÂÏÂ, Ú.Â. ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡,

ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‰Â Í˙Ï
‚Ó‰‡Ú‡ ‚ Í‡ÙÂÌËÍ‡, Â Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó
‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ‡ÈÓÌË Ì‡ —ÓÙËˇ Ë Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ. ¿ÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Â‰ËÌ Ë
Ò˙˘Ë ÍÓÚÎÓÌ, ‡Á·Ë‡ ÒÂ. —˙„Î‡ÒÌÓ
Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ —ÓÙËˇ Ó·‡˜Â, Ì‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 1 ÍÛ·Ë˜ÂÌ ÏÂÚ˙ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‡ÈÓÌË Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡. «‡ÚÓ‚‡ ˆÂÌ‡Ú‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
‡ÈÓÌË Â ÏÌÓ„Ó ‡ÁÎË˜Ì‡ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Á‡ ÌÂˇ ÒÂ ÔÎ‡˘‡ ‡ÁÎË˜Ì‡
ˆÂÌ‡. œÂËÙ‡ÁË‡ÌÓ, ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‚ Ê.Í. ìÀ˛ÎËÌî ÍËÎÓ„‡Ï Í‡‚Â ÒËÂÌÂ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ Á‡ 4 ÎÂ‚‡, ‡ Á‡
Ò˙˘ÓÚÓ ÒËÂÌÂ ‚ Ï‡„‡ÁËÌËÚÂ ÓÍÓÎÓ fiÊÌËˇ Ô‡Í ËÒÍ‡Ú 12 ÎÂ‚‡, Ì‡ÔËÏÂ.

ÏÐÎÌÈØËÅÍÀ ÀÐÌÀÒÓÐÀ
Ðàçâîéíà äåéíîñò
Ïðîèçâîäñòâî
Ïðîäàæáà
Ñåðâèç
ЛДМ България - 1784 София, ж.к. Младост 1, бл. 42, ет. 12, ап. 57
тел./ факс: 974 63 11, GSM: 0888 925 766
e-mail: ldm.bg@stark-net.net, e-mail: ldm.bg@ldmvalves.com
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Фиг.1. Графика „специфичен разход на топлинна
енергия за подгряване на 1 m3 вода“ по фактури от
АС на ул. В. Друмев, кв. Оборище.

Каква е необходимата
топлинна енергия?
ƒÓ·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÒÚÓÎË˜‡ÌËÌ Â, ˜Â ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ËÚÓ‚‡Ú‡ „ÓÂ˘‡
‚Ó‰‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ Â ÓÚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËËÚÂ Ì‡ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ - —ÓÙËˇ. ¿Á Ó·‡˜Â ÌÂ ÏÓ„‡
‰‡ ‡Á·Â‡ Á‡˘Ó ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÓÒÚÓÈÌÓÒÚˇ‚‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ˆÂÌË Â‰ÌÓ
Ë Ò˙˘Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡ Á‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ 1 m3 ‚Ó‰‡ Ò 1 „‡‰ÛÒ
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Фиг. 2. Графика „специфичен разход на топлинна
енергия за подгряване на 1 m3 вода“ по фактури от
АС на ул. Солун, ж.к. Борово.

÷ÂÎÁËÈ - Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ÔÎ‡ÌÂÚ‡, Â Â‰ÌÓ Ë Ò˙˘Ó. “Ó‚‡ Â ÌÂÔÓ‰‚Î‡ÒÚÂÌ Ì‡ Ú˙ÎÍÛ‚‡ÌÂ ÔËÓ‰ÂÌ
Á‡ÍÓÌ. ƒÓË Ò ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ ‚ ÒÂ‰ÌÓÚÓ Û˜ËÎË˘Â ÒÂ ÁÌ‡Â, ˜Â Á‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‚Ë¯Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ 1 kg
(ËÎË 1 ÎËÚ˙) ‚Ó‰‡ Ò 1 „‡‰ÛÒ, Â
ÌÛÊÌÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ‰‡‰Â 1 kcal
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ËÎË 1,163 Wh.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ - Á‡ 1 m3 (1000 ÎËÚ‡)
ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Â 1,163 kWh.
—˙„Î‡ÒÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ («≈) Ë

Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÚÓÔÎÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ
(Õ“), ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë ‚
‡·ÓÌ‡ÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ ÓÚ 10 ‰Ó
55 „‡‰ÛÒ‡, Ú.Â. ÔÓ‚Ë¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Â 45 „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Ó·˘ÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ Í‡ÚÓ 45
ÔÓ 1,163, ÍÓÂÚÓ Â ‡‚ÌÓ Ì‡ 52,4 kWh.
—ÔÓÂ‰ ˆËÚË‡ÌËÚÂ Á‡ÍÓÌÓ‚Ë Ë
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Á‡„Û·Ë ÓÚ 20%
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официален
представител за
България на:

Фиг. 3. Графика „специфичен разход на топлинна енергия за подгряване
на 1 m3 вода“ по фактури от АС на бул. П. Ю.Тодоров 8, вх. 5, ап. 76, кв.
Стрелбище.

"Stahl – Armaturen PERSTA" GmbH, Германия
Промишлена кована стоманена арматура за
високо и ниско налягане, произведена съгласно
изискванията на множество стандарти:
CEN, DIN, ISO, ANSI, AFNOR, BS и др.

WW EuroValve

"Wouter Witzel EuroValve" B.V., Холандия
Регулиращи и спирателни "Бътерфлай" клапи
с електрическо, пневматично и ръчно управление, тефлонирани, гумирани или метално
уплътнени с вулканизиран маншон върху
корпуса.

‚ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. œÓÎÛ˜‡‚‡
ÒÂ, ˜Â ÔÓ„ÌÓÁÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
1 m3 ‚Ó‰‡, ÓÚ 10 ‰Ó 55 ∞—, Â ‡‚ÌÓ Ì‡
62,8 kWh. ¿ÍÓ ÒÂ ÔË·‡‚ˇÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌË Á‡„Û·Ë - ÓÚ
Ú˙·ËÚÂ Ì‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ (Á‡ Â‰Ì‡ 8 ÂÚ‡ÊÌ‡ Ò„‡‰‡
Ò ÚË ‚ıÓ‰‡ Ë 56 ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
ÚÂÁË Á‡„Û·Ë Ò‡ ÓÍÓÎÓ 4 kWh), ÚÓ
Ó·˘ËˇÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ‡ÁıÓ‰ ·Ë ·ËÎ
67 kWh.
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËˇÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ‡ÁıÓ‰ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÓÚÓÔÎˇÂÏË ÊËÎË˘‡ ‚ ÒÚÓÎË˜ÌËÚÂ ‡ÈÓÌË - Ê.Í.
¡ÓÓ‚Ó, Ê.Í. Œ·ÓË˘Â, –ÛÒÍË Ô‡ÏÂÚÌËÍ, Ò‚. “ÓËˆ‡ Ë Ê.Í. À˛ÎËÌ ÔÓ
Ù‡ÍÚÛÌË ‰‡ÌÌË Ì‡ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ
- —ÓÙËˇ, Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÚË „Ó‰ËÌË - ÙË„. 1 Ë 2. ¬ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡
Ê.Í.—ÚÂÎ·Ë˘Â (ÙË„. 3) Ó·‡˜Â, (‡
Ì‡‚ˇÌÓ Ë ‚ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë) ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÚÓÔÎÓÂÌÂ„Ëˇ Â
ÏÂÊ‰Û 90 Ë 140, ‰ÓÒÚË„‡ 160, ‡ ‰ÓË
Ò‡ Ì‡ÎËˆÂ Ë ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÌËÚÂ 194 kWh.

За измерването на
топлинната енергия

"NORGREN " Ges.m.b.H, Австрия
Автоматика, Хидравлика, Пневматика,
Регулираща техника за налягане и
температура, цилиндри, пресостати и
магнетвентили.
1463 София, ул. "Верила" 3, ет. 3
тел.: 02/9521154, 9521913, факс: 02/9526163
office@iblbulgaria.com, website: www.iblbulgaria.com
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«‡ ‰‡ ÌÂ ·˙‰Â „ÓÎÓÒÎÓ‚ÂÌ, ·Ëı
ËÒÍ‡Î ‰‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ ÓÚ
·‡Ì¯‡ Â‰Ëˆ‡ ‡„ÛÏÂÌÚË Á‡
Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ ÒË. “ÓÔÎÓÚÂıÌËˆËÚÂ
Ò‡ Ì‡ˇÒÌÓ Ò˙Ò Ò˙˘ËÌ‡Ú‡ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ï‡ÚÂËˇÚ‡ ÚÓÔÎËÌ‡,
Í‡ÚÓ ÙÓÏ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ
‰Ó·Ë‚‡ ÒÏËÒ˙Î ˜ÂÁ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ë
ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ È ÓÚ ÔÓ-ÚÓÔÎÓ Í˙Ï
ÔÓ-ÒÚÛ‰ÂÌÓ ÚˇÎÓ. “ÓÔÎËÌÌ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÏÂÂÌ‡ ‰ËÂÍÚÌÓ. «‡ÚÓ‚‡ Úˇ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÍÓÒ‚ÂÌÓ ÒÔÓÂ‰ ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡,
Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡. ¬ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È Ò
·ËÚÓ‚ÓÚÓ ÚÓÔÎÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡È-

˜ÂÒÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÒÔÓÂ‰ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÓÚ
ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÚÌÂÏ‡ ËÎË ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
‚Ì‡Òˇ ÚÓÔÎËÌ‡. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ
Â ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. “Ó‚‡ Â Ë ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ
ÔËÌˆËÔ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ Ò‡
‡Á‡·ÓÚÂÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ
ÒÍ‡ÎË. œÂıÓ‰ÌËÚÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ (ÓÚ
Â‰ÌÓ ‚ ‰Û„Ó ‡„Â„‡ÚÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ)
Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚Ó‰‡ Ò‡ ‰‚‡Ú‡ Ï‡ÍÂ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò˙Ò ÒÚÓÈÌÓÒÚË 0 Ë 100. «‡Ï˙Á‚‡ÌÂÚÓ (ÓÚ ÚÂ˜Ì‡
‚Ó‰‡ ‚ ÎÂ‰) ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÔË 0 ∞—, ‡
ÍËÔÂÌÂÚÓ (ÓÚ ‚Ó‰‡ Í˙Ï ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡)
- ÔË 100 ∞—. » Ú‡Í‡, 100 Í‡ÚÌÓÚÓ
Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û „‡ÌË˜ÌËÚÂ
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Â ÔËÂÚ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ÌË‚Ó Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ - 1 ∞—. ŒÚÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ¿Ì‰Â‡Ò
÷ÂÎÁËÛÒ ÔÂÁ 1742 „., ÍÓÂÚÓ Â ‚˙‚Â‰ÂÌÓ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÔÂÁ 1954 „., Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. ¬˙‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ Â‰ËÌËˆ‡
Á‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡ - 1 kcal (ËÎË
1,163 Wh) - ÒÂ ·‡ÁË‡ ËÏÂÌÌÓ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ÒÍ‡Î‡ Ì‡ ÷ÂÎÁËÛÒ. ≈‰Ì‡ ÍËÎÓÍ‡ÎÓËˇ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡
Í‡ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡, ÍÓÂÚÓ Á‡„ˇ‚‡ 1 kg ‚Ó‰‡ Ò 1∞—.

Температура на водата
при 194 kWh специфичен
разход
ÕÂÍ‡ ÒÂ ‚˙ÌÂÏ Ì‡ ÔÓ‚‰Ë„Ì‡ÚËˇ
‚ Ô˙‚ËÚÂ Â‰Ó‚Â Ì‡ ÔËÒÏÓÚÓ ÏË ‰Ó
‚‡Ò ‚˙ÔÓÒ, ‡ ËÏÂÌÌÓ, ˜Â ÔÂÍÓÏÂÌÓ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ 1 m3
ÌÂ Ò‡ ‚ÂÌË. Ó„‡ÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÚ
Â Ò˙Ò ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 70 kWh (Ò
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÓÔÎËÌÌË Á‡„Û·Ë ‚ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ), ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡
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ÚÂ˘Ë ‚ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ - —ÓÙËˇ, ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ˇÚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÔÓ
Ô‡‚ Ë Ó·‡ÚÂÌ ÚÓÔÎËÌÂÌ ·‡Î‡ÌÒ.
—Ú‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ‡‚ÂÌÒÚ‚ÓÚÓ
ÏÂÊ‰Û ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ë Ì‡ ÔËÂÚ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡.
ÀÓ„Ë˜ÌÓ, ‡ÍÓ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë, ˜Â ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ ·‡Î‡ÌÒ‡ ÌˇÏ‡ ‡‚ÂÌÒÚ‚Ó,
ÁÌ‡˜Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡
ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÌˇÍÓË
ÓÚ ÔË·ÓËÚÂ ÌÂ Ò‡ ‚ÂÌË.

Съоръженията би
следвало да се поддържат

Фиг. 4.

ËÏ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡‚Ì‡ Ì‡ ÓÍÓÎÓ
55 ∞—. œË ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ 100 kWh, ‚ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ ·Ë ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Î‡ ‚Ó‰‡ Ò
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ - 80 ∞—. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ,
ÔË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ q = 130 kWh ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡ ·Ë ‰ÓÒÚË„Ì‡ÎÓ
ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÍËÔÂÌÂ - 100 ∞—. ¿ Í‡Í‚Ó ·Ë ÒÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ, ‡ÍÓ Â ‚ˇÌ‡ Ù‡ÍÚÛË‡Ì‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÓÚ 194 kWh
- ÙË„. 4. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÓ‚‡ ·Ë ÓÁÌ‡˜‡‚‡ÎÓ ÂÍÒÔÎÓÁËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ
˜‡ÒÚ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ·Ë ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡Î‡
‚˙‚ ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ - Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡
Ú˙·Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ·Ë ÒÂ ÔÓ‚Ë¯ËÎÓ ‰Ó
‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË. Õ‡Â‰ Ò
ÚÓ‚‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÂÒ ÓÚ
‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡ Ë ÍËÔˇ˘‡ ‚Ó‰‡ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ÒÂËÓÁÌË ËÁ„‡ˇÌËˇ Ì‡ ıÓ‡Ú‡. «‡ÚÓ‚‡ ‡Á Ò˜ËÚ‡Ï, ˜Â ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇ
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò‡
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌË Ë ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏË ÔÓ Á‡ÍÓÌËÚÂ Ì‡ ÙËÁËÍ‡Ú‡.

Равенство между
предадената и приетата
топлина
¬ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÔÓÚË˜‡ ˆÂÎËˇÚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë.
“‡Ï Â ‚Ó‰ÓÏÂ˙Ú Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÚÛ‰ÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡
Ë ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ Í‡ÚÓ ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‚ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÚÂÏÓÏÂÚËÚÂ
Á‡ ÒÚÛ‰ÂÌ‡Ú‡ Ë ÚÓÔÎ‡Ú‡ ‚Ó‰‡,
ÍÓËÚÓ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ËÏ‡Ú ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ ÓÍÓÎÓ 10 Ë 55 „‡‰ÛÒ‡. ¬ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì Ë ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ ˆËÍÛÎË‡˘‡Ú‡ ÔÓ
ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ‚Ó‰‡ Ë
‚Ó‰‡Ú‡ Á‡ ·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë
ÚÓÔÎÓÏÂ˙Ú.
ŒÚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÒÚËÚÂ, ‡·Ó-
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‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ·‡Ì¯‡
·Ëı ËÒÍ‡Î ‰‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇ Ó˘Â ÌˇÍÓÎÍÓ
‚˙ÔÓÒ‡. œ˙‚Ó - ‚ Â‰Ëˆ‡ ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ‰ÓÔÂ‰Ë Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡,
ÎËÔÒ‚‡¯Â ‚Ó‰ÓÏÂ Á‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Á‡
·ËÚÓ‚Ë ÌÛÊ‰Ë. ¬ÚÓÓ, ‚ÒÂ Ó˘Â ‚
ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÚÓÔÎÓÙËˆË‡ÌËÚÂ ÊËÎË˘‡ ÌˇÏ‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ‚Ó‰ÓÏÂË Á‡
ÚÓÔÎ‡ ‚Ó‰‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÌÂ ÒÂ
ÒÔ‡Á‚‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ (˜Î.139, 140 Ë 141
), Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ÚÓÔÎÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ (˜Î. 52). “ÂÚÓ - ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÏÂË, ÏÓÌÚË‡ÌË
ÔÂ‰Ë 15 „Ó‰ËÌË, ·ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ ÍÓÌÚÓÎ, ‰‡‚‡Ú ÒËÎÌÓ ËÁÍË‚ÂÌ‡ Í‡ÚËÌ‡ Á‡ Ú˙„Ó‚ÒÍÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ. «‡ÍÓÌËÚÂ
·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú, ‡ ‚ ˜Î.
130 - ‡Î.1, Ú. 2 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡, Â Á‡ÔËÒ‡ÌÓ, ˜Â îÚÓÔÎÓÔÂÌÓÒÌÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó Â ‰Î˙ÊÌÓ ‰‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ Ó·ÂÍÚËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇî.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ·Ëı ËÒÍ‡Î Á‡ ÔÓÒÓ˜‡, ˜Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ
‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡
ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ 1 ÍÛ·Ë˜ÂÌ ÏÂÚ˙
‚Ó‰‡ - ìqî Â Ô‡‡ÏÂÚ˙, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. ¿Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌÓ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ·ÂÌÁËÌ Á‡ 100 ÍÏ Ô˙Ú - ÔË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‡ÍÓ ÚÓÁË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ Â ‰‚‡ ËÎË ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-‚ËÒÓÍ,
ÁÌ‡˜Ë ËÏ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÔË˜ËÌ‡ ËÎË ÂÁÂ‚Ó‡˙Ú Á‡ ·ÂÌÁËÌ Â ÔÓ·ËÚ, ËÎË Í‡·Û‡ÚÓ˙Ú Â ÔÓ‚Â‰ÂÌ.
“ÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Í‡ÚÓ ÙÓÏ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂËˇÚ‡, Â ÚÛ‰ÌÓ ‡Á·Ë‡ÂÏ‡ Í‡ÚÓ Ú˙„Ó‚ÒÍÓ ÔÓÌˇÚËÂ Ë
‰ÓË ÌÂ ‚ÒË˜ÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ò‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ì‡ˇÒÌÓ Ò˙Ò
ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ È. ÕÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ÔË˜ËÌ‡, ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ.
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¬ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË ‚
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌË
ˆÂıÓ‚Â
Какви са изискванията към вентилацията в заваръчни, галванични,
бояджийски и механично-монтажни цехове?

’

‡‡ÍÚÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ÔÓÚË˜‡˘Ë ‚ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ‚Î‡„‡,
Ô‡ı, ‡ÂÓÁÓÎË Ë ‰Û„Ë. Œ·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË, ÎÂˇÌË,
ÍÓ‚‡¯ÍÓ-ÔÂÒÓ‚Ë, ÚÂÏË˜ÌË, Á‡‚‡˙˜ÌË, „‡Î‚‡ÌË˜ÌË Ë ·Óˇ‰ÊËÈÒÍË ˆÂıÓ‚Â ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ
ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡

ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘ËÚÂ „Ë
‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ‚
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ˇ ·Ë
ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÓÒË„ÛË ÓÔÚËÏ‡ÎÌË
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ‚
‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ¬ ÔÂ‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
Ó·˙Ì‡ıÏÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡

‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. –‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ·ˇı‡ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‚ ÎÂˇÌË, ÍÓ‚‡¯ÍÓ-ÔÂÒÓ‚Ë Ë ÚÂÏË˜ÌË ˆÂıÓ‚Â. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÚÂÏ‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ Á‡‚‡˙˜ÌË, „‡Î‚‡ÌË˜ÌË, ·Óˇ‰ÊËÈÒÍË Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌË
ˆÂıÓ‚Â.

H. Sewerin  DE
èêà
Åâðîïåéñêà òåõí
âî
íè
î
âí
òî
ñâå
íà

PoWoGaz  PL
Водомери - DN 15 – 500 mm

Апаратури за:
Откриване на течове от водопроводи
Локализиране трасета на проводи и кабели

Визуално и импулсно отчитане

Flexim  DE
Ултразвукови преносими и
стационарни разходомери
DN15 – 6500 mm

Газдетектори и
газанализатори
за биогазове и
CH4, CO2, O2, H2S,
CO, H2S/CO, C3H8,
C9H 20, C2H6 фреон
и амоняк.

УСЛУГИ - ЛОКАЛИЗИРАНЕ: ТЕЧОВЕ ОТ ВОДОПРОВОДИ;
ТРАСЕТА НА ПРОВОДИ И КАБЕЛИ

"НИК-21- МЕЧЕВ" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. "България" № 52, вх. В, ап. 23
тел./факс 084 661 431; e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com
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Отделяни вредни
вещества в заваръчни
цехове
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ - ˙˜ÌÓ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ËÎË ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ, ‚ Á‡‚‡˙˜ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ ‚Ë‰ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ‚ ˆÂı‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ˙˜ÌÓ ÂÎÂÍÚÓÊÂÌÌÓ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ, ‚Ë‰˙Ú Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ ‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â,
Ô‡Ë Ë Ô‡ı Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ Ò˙ÒÚ‡‚‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡, Ó·Ï‡ÁÍ‡Ú‡ ÏÛ, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌËˇ ÏÂÚ‡Î. œË
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ë ÔÓÎÛ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÊÂÌÌÓ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ, ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒË Ë ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ ÙÎ˛Ò. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë
‚Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÓÚ‰ÂÎˇÌË ‚
Á‡‚‡˙˜ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â, Ò˙‰˙Ê‡Ú
ÊÂÎˇÁÓ, Ï‡Ì„‡Ì, ıÓÏ, ÚËÚ‡Ì,
‚Ó‰ÓÓ‰ÌË Ë ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË, ‡ÍÓ-

ÎÂËÌ Ë ‰Û„Ë ÚÓÍÒË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ‚ ˆÂı‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÍÒËÊÂÌÌÓ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ
ËÎË ˇÁ‡ÌÂ, ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò‡ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË Ë ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË, ‡ˆÂÚËÎÂÌ Ë
‰Û„Ë.
œË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Â ‰Ó·Â
‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â
Á‡‚‡˙˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ˆÂı‡ ÒÂ
Ó„‡ÌËÁË‡Ú Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ë ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÌË ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ÔÓ‡‰Ë ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌËÚÂ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë ËÁ‰ÂÎËˇ. Ã‡ÎÍËÚÂ Ë ÒÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ „ÓÎÂÏËÌ‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË Ë ËÁ‰ÂÎËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Á‡‚‡ˇ‚‡Ú Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚ Ì‡È-Ó·˘Ëˇ ÒÎÛ˜‡È
Ò‡ Á‡‚‡˙˜ÌË Ï‡ÒË Ë ÒÚÂÌ‰Ó‚Â.
œË Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎˇÏÓ „‡·‡ËÚÌË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË
Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ Ì‡ „ÓÎÂÏË ËÁ‰ÂÎËˇ, ÒÂ

ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÌË ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡.

Препоръчва се смесена
вентилационна
инсталация
¬ ˆÂıÓ‚ÂÚÂ Á‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÏÂÒÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÏÂÒÚÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎËÚÂ Ò‡
ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÒÔˇÏÓ Á‡‚‡˙˜Ì‡Ú‡
Ï‡Ò‡. «‡ ÌÂÔÓÒÚÓˇÌÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË Ò Ï‡„ÌËÚÂÌ ‰˙Ê‡ÚÂÎ
Ë ÒÏÂÌˇÂÏË Ì‡Í‡ÈÌËˆË, „ÓÂÎÍ‡ Ò
‚„‡‰ÂÌ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ, ÙÛÌËÂÓ·‡ÁÂÌ
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ Á‡ Á‡‚‡˙˜ÂÌ ‡‚ÚÓÏ‡Ú,
ÙÛÌËÂÓ·‡ÁÂÌ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ Ò ÔÓ‰ÂÏÌÓ-‚˙Úˇ˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ò „˙‚Í‡‚Ë ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë ‰Û„Ë. ŒÚ

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

www.polymat-bg.com

Заповядайте на МТП Пловдив
открита площ VIII - 43

170

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

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

Испания

- ножови шибри за
абразивни среди,
гъсти маси,
отпадни и
питейни води.
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СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ ЗА ИНДУСТРИЯТА, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНАТА
• Хелий, аргон, ацетилен,
• Въглероден двуокис
водород
• Газови смеси за заваряване
• Азот - течен и компресиран
• Газови смеси за опаковане
• Райски газ
• Кислород - течен
• Сух лед
и компресиран

Èíæåíåðèíãîâà äåéíîñò çà
èçãðàæäàíå íà ãàçîâè èíñòàëàöèè.
Îáîðóäâàíå, ñúîðúæåíèÿ è àêñåñîàðè
çà ìåäèöèíàòà. Òåõíîëîãèè çà
îïàêîâàíå íà õðàíè è øîêîâî
çàìðàçÿâàíå.

1510 София, ул. Владайска река №12
e-mail: office@solbulgaria.com
тел.: 02/ 936 6763, 936 6805, 936 6449, 936 6117, факс 02/ 936 7859

АВТОМАТИЧНИ ВОДООБРАБОТВАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХИМИКАЛИ
• Автоматични напорни
филтри за премахване
на Mn, Fe, -NO3, -SO4 и др.
• Филтри с активен въглен
• Омекотяване
• Декарбонизация
• UV-дезинфекция
• Озониране
Филтруване
• Деаератори: термични,
химични и вакуумни
• Охладителни кули
• Повишаване КПД на котела
• Почистване на накипи и
биообраствания в
отоплителни и
Омекотяване
охладителни системи
Заповядайте
на
• Дозиращо оборудване
Международен Технически Панаир
• Обратна осмоза
Пловдив 2009, палата 11, щанд Т3

"Хидро-Хикс-България" ЕООД
тел.:032/ 677-394; тел/факс: 032/ 677-395
4004 гр.Пловдив, ул. "Коматевско шосе" 168 Г
E-mail: office@hydro-x-bg.com; www.hydro-x-bg.com
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ÓÒÓ·ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ ÔË ÔÓˆÂÒËÚÂ
Ì‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ Â ÏÂÒÚÌËˇÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ ‰‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡
Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. —ÚÂÏÂÊ˙Ú Â ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌÓÒÚË Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ‚˙Á‰Ûı. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Ë Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ - Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, Á‡ ‡ÁÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ
ÌÂ Ò‡ ÛÎÓ‚ÂÌË ÓÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎËÚÂ.
œÂÁ ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ë Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÂ„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‡ÁÒÂˇÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ ËÎË Ò Ì‡ÍÎÓÌÂÌË ÒÚÛË, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡, ÓÚ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 4 m. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ ‚
„ÓÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ˆÂı‡. —ÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ ‚
„ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚
·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÔÓÍË‚‡, Í‡ÚÓ Ò‡ÏÓÚÓ
Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Â
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰ Ò‡ÏËˇ ÔÓÍË‚.

Специфики на
процесите
в галванични цехове
√‡Î‚‡ÌË˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË - ÂÎÂÍÚÓÎËÚÌÓ Ë ıËÏË˜ÂÒÍÓ ÔÓÍË‚‡ÌÂ,
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·‡Èˆ‚‡ÌÂ Ë Ó·ÂÁÏ‡ÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ËÁ‰ÂÎËˇ, ÔÓÚË˜‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ˆË‡ÌÓ‚Ó‰ÓÓ‰, ıÎÓÓ‚Ó‰ÓÓ‰, ‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË,
ıÓÏÓ‚‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Ë ‰Û„Ë. ¬Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌË ‚ ÚÂÁË
ˆÂıÓ‚Â, ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓÍÒË˜ÌÓÒÚ. ¬ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡
Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌË
ÒÏÛÍ‡ÎË Á‡ ‚‡ÌËÚÂ Á‡ ·‡Èˆ‚‡ÌÂ,
Ó·ÂÁÏ‡ÒÎˇ‚‡ÌÂ Ë „‡Î‚‡ÌÓÔÓÍË‚‡ÌÂ. œÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÂ, ‚‡ÌËÚÂ ‰‡ ÒÂ
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ú Ò˙Ò ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË
¯Í‡ÙÓ‚Â ËÎË Ò ÛÍËÚËˇ Ò ÔÓ‰‚ËÊÌË Í‡Ô‡ˆË, ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÚÓ‚‡ ÌÂ ·Ë ÓÍ‡Á‡ÎÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚˙ıÛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ. ¿ÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂÚÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡
‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ ÓÚÍËÚ‡, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÔÂ‰ËÏÌÓ Â‰ÌÓ·Ó‰Ó‚Ë Ë ‰‚Û·Ó‰Ó‚Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË. ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ‚˙Á‰Ûı Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚËÔ‡ Ì‡
·Ó‰Ó‚Ëˇ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ, ÓÚ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡, ÓÚ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ‡ÁÚ‚Ó‡ ‚˙‚
‚‡Ì‡Ú‡ Ë ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
¬ÎËˇÌËÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë ·Ó‰‡ Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡, ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ ‰Ó ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ËÁ‰Ë„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡‰
„ÓÌËˇ ˙· Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÔÓ‰‚ËÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ƒÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡
Ì‡ ÒÎÓˇ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡‰ „ÓÌËˇ ˙· Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ È. Õ‡ÔËÏÂ
ÔË ‚‡ÌË Á‡ ·‡Èˆ‚‡ÌÂ, ıÓÏË‡ÌÂ
Ë ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌÓ ÔÓÎË‡ÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Â 40 mm.
ƒÓÍ‡ÚÓ ÔË ‚‡ÌË Á‡ ÔÓÏÂ‰Ìˇ‚‡ÌÂ,
ÌËÍÂÎË‡ÌÂ Ë Í‡‰ÏË‡ÌÂ, Ú‡ÁË ‚Ë-

ÒÓ˜ËÌ‡ Â 80 mm, ‡ ÔË ‚‡ÌË Á‡ Ó·ÂÁÏ‡ÒÎˇ‚‡ÌÂ Ë ÙÓÒÙ‡ÚË‡ÌÂ - 160
mm.

Добре е
вентилационната
инсталация
да е
корозионноустойчива
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, ‚ „‡Î‚‡ÌË˜ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·Ó‰Ó‚Ë
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË Ò ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı. ¬
ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â‰ÌÓ·Ó‰Ó‚ËˇÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÂÌ
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ Â‰ËÌËˇ
·Ó‰ Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡, Ë Ú˙·‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ - ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚˙ıÛ
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌËˇ ·Ó‰. ƒ‚Û·Ó‰Ó‚ËˇÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ Â ËÁ„‡‰ÂÌ ÓÚ ‰‚‡
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎˇ Ë Ú˙·‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡
ÔÓ ‰˙Î„‡Ú‡ ÓÒ Ì‡ ‚‡Ì‡Ú‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔÓ‡‰Ë „ÓÎˇÏÓÚÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ò ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‡ÁÒÂˇÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‚ „ÓÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓ
Ì‡‰ÓÎÛ Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. œÂÁ
ÔÓ-ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‰‡
ÒÂ Ó·Â‰ËÌË Ò ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ
‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ë Ò˙Ò ÒËÎÌË ÍÓÓÁËÓÌÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÏÂÍË Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·‡ ÍÓÓÁË-
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Œ¬
Общообменна и местна
вентилация в
бояджийските
цехове

ÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë Ì‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË.

Опасности при
пулверизационното
боядисване
ƒÂÚ‡ÈÎËÚÂ Ë ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡, ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ë Ì‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ, ÔÓÍË‚‡Ú
ÏÌÓ„Ó ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ‡ÁÏÂË. Õ‡È-Ó·˘Ó ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˙˜ÌË
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ. —Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÔËÎ‡„‡ÌËÚÂ Ò‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ò ˜ÂÚÍ‡,
˜ÂÁ ÔÓÚ‡ÔˇÌÂ, ÔÛÎ‚ÂËÁ‡ˆËÓÌÌÓ
‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ, ÂÎÂÍÚÓ˙˜ÌÓ Ë
ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ,
·ÂÁ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ‡ÁÔ˙ÒÍ‚‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë. ŒÚ Úˇı Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ Â ÏÂÚÓ‰˙Ú Ì‡ ÔÛÎ‚ÂËÁ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ Ò˙Ò Ò„˙ÒÚÂÌ
‚˙Á‰Ûı. Ã‡Í‡ Ë ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ,
ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Â Ì‡È-ÓÔ‡ÒÂÌ ÓÚ ıË„ËÂÌÌ‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡. œË ÌÂ„Ó
ÓÍÓÎÓ 30 - 50% ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
·ÓË Ë Î‡ÍÓ‚Â ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚˙‚
‚˙Á‰Ûı‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Í‡ÚÓ
‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “Â Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ
Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ·ÓËÚÂ Ë Î‡ÍÓ‚ÂÚÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË Í‡ÚÓ ÍÒËÎÓÎ,
ÚÓÎÛÓÎ, ·ÛÚËÎÓ‚ Ë ÂÚËÎÓ‚ ‡ÎÍÓıÓÎ, ·ÂÌÁËÌË, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÎÓ‚ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, ‡ÏËÌË Ë ‰Û„Ë ÚÓÍÒË˜ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
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¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
ËÁ‰ÂÎËÂÚÓ, ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÓÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË
¯Í‡ÙÓ‚Â, Í‡ÏÂË ËÎË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË
Ò ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË
¯Í‡ÙÓ‚Â Ë Í‡ÏÂË ÒÂ ·Óˇ‰ËÒ‚‡Ú
ËÁ‰ÂÎËˇ Ò Ï‡ÎÍË ËÎË ÒÂ‰ÌË ‡ÁÏÂË. ÃˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÍ‡ Â
ÔÂ‰ ‡·ÓÚÌËˇ ÓÚ‚Ó. ¬ ÌÂ„Ó
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡
ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ - ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Í˙Ï ¯Í‡Ù‡ ËÎË Í‡ÏÂ‡Ú‡.
«‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ËÁ‰ÂÎËˇ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÏÂË Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË
‡ÁÏÂË, ‚ ÍÓËÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ Ò‡ÏÓÚÓ
ËÁ‰ÂÎËÂ, ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ë ‡·ÓÚÌËÍ˙Ú. »Á‰ÂÎËÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ, ‡ ‡·ÓÚÌËÍ˙Ú ÒÂ ‰‚ËÊË ÓÍÓÎÓ ÌÂ„Ó. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ó„‡ÌËÁË‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ
ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÎÓ˘ Ì‡ Ú‡‚‡Ì‡, ‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ
Â¯ÂÚÍ‡, ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚ ÔÓ‰‡. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ÓÚ„ÓÂ-Ì‡‰ÓÎÛ. ≈‰Ó„‡·‡ËÚÌËÚÂ ËÁ‰ÂÎËˇ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ·Óˇ‰ËÒ‚‡Ú ‚ Í‡ÏÂË Ë ¯Í‡ÙÓ‚Â. «‡ÚÓ‚‡ ·Óˇ‰ËÒ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò ÔÓ‰Ó‚Ë Â¯ÂÚÍË Á‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡
Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı.

œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰Â
ËÁı‚˙ÎÂÌ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, Á‡ÒÏÛÍ‡ÌËˇÚ ÓÚ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË
‚˙Á‰Ûı ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ÎÓÊË Ì‡ Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ
‚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÙËÎÚË.
ŒÒ‚ÂÌ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌË
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË, ‚ ·Óˇ‰ÊËÈÒÍËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë Ë Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.
«‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚
„ÓÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ,
ÔÂ‰ËÏÌÓ Ì‡‰ ÒÛ¯ËÎÌË Í‡ÏÂË Ë
‰Û„Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ,
ÓÚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˜ÂÁ
Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Í‡ÚÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Â
ÓÚ„ÓÂ, Ò Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. œÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡, Ì‡ÍÎÓÌÂÌ‡ ËÎË ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡.
¬ ·Óˇ‰ÊËÈÒÍËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ò˙˘Ó ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌË Ò ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.

Вентилацията
в механично-монтажни
цехове
¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
ÔÓˆÂÒË - ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ‚Â˜Â ‡Á„ÎÂ‰‡ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â, ‚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ Ï‡ÎÍË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. œË ÒÚÛ‰ÂÌ‡Ú‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎËÚÂ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ
Ô‡ı Ë ‡ÂÓÁÓÎË Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË Ï‡ÒÎ‡ Ë ÂÏÛÎÒËË.
— ˆÂÎ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. »Á„‡Ê‰‡ ÒÂ Ò˙˘Ó Ë Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡
ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Á‰Ûı, ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓ Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.
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Ï‡¯ËÌË

œ‡Á‡˙Ú Ì‡ ÌÓ‚Ë
ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË Û Ì‡Ò
Браншът ще коментира техническите новости и днешната
пазарна ситуация на страниците на сп. Инженеринг ревю

»

мало едно време в България
възроден пазар на нови металообработващи машини. После дошла световна криза. А с нея и време за анализи и равносметки. Тогава индустриалното списание на България попитало специалистите - какво е найдоброто, което инвеститорите
могат да получат за парите си, и как
ще се развива пазарът през следващите години.
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За отминалата слава на
родния машиностроител
За пазара на металообработващи
машини у нас е изписано много. През
първото десетилетие на проточилия се сякаш безкрайно дълго преход
към пазарна икономика се говореше
основно с носталгия - за десетките
процъфтяващи машиностроителни
предприятия от времето на социализма и увяхващата слава на родните производители. Сякаш естестве-

но дойде моментът, в който мнозина обявиха българското машиностроене за „мъртво“ . Причините са до
болка известни на всички, предъвквани са хиляди пъти и тъй като от
днешна гледна точка не са нищо повече от исторически анализи, няма
да се концентрираме върху тях. Фактите за онези години, обаче, са красноречиви - затворени предприятия,
безвъзвратно изгубени пазари,
прекъсната приемственост, загуба
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Ï‡¯ËÌË
на техническо и технологично ноухау и т.н.

Ренесансът на
машиностроителите
Със съживяването на икономиката, пазарът на металообработващи
машини преживя истински ренесанс.
Наблюдавахме експанзия на не една и
две чуждестранни производствени
компании, предлагащи машини с различен произход, качество и цена.
Макар и с драстично намалени за
бранша общи производствени обеми,
картината на предлагането у нас се
формираше и от редица родни машиностроители, успели на преживеят
трудните години на прехода. Предприемчиви български бизнесмени направиха огромна крачка, дръзвайки да
стартират и изградят успешни производства на български цифрови машини. Изобщо, без преувеличение би
могло да се твърди, че през последните пет години пазарът на металообработващи машини у нас отбеляза стремителен възход.

Кризата - отново на
вратата ни
И тогава отново дойде криза -
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този път световна. За няколко месеца секторът се нареди сред най-пострадалите. С намаляването на инвестиционната активност първоначално пострадаха експортно ориентираните компании. След тях - всички останали. И вместо като щрауси
да заравяме главите си в пясъка, очаквайки чудото на икономическото
съживяване да кацне само на рамото
ни, ви предлагаме да потърсим заедно неволята.

Колкото може повече - за
по-малко пари
Затова се обръщаме към всички
фирми, предлагащи нови металообработващи машини у нас с предложение да представят най-големите
технически новости в произвежданите от тях или чуждестранните им
партньори машини. Правим го с ясното съзнание, че в днешните пазарни условия инвеститорите изискват
много повече срещу парите си. Вторият ни въпрос към вас е насочен към
очакванията за посоката и темпа, с
които ще се развива пазарът на
металообработващи машини у нас до края на 2009 г. и през следващите две години. Обръщаме се към пред-

ставителите на сектора и с въпроса към какви като характеристики и
цена машини ще има най-голямо
търсене в близко бъдеще.

Най-новата информация
през октомври и ноември
в сп. Инженеринг ревю
Отговорите по тези въпроси от
изтъкнати български специалисти
ще ви предложим в следващите два
броя на сп. Инженеринг ревю. Вярваме, че в коментарите ще откриете информация за най-полезните
технически нововъведения, както и
за влиянието им върху производителността, надеждността, ремонтопригодността, енергийната
ефективност и т.н на металообработващите машини. А мнението на
колегите за перспективите пред
бранша ще ви помогнат да се ориентите по-добре в днешната пазарна ситуация.
Мащабният преглед, който редакцията подготвя, е логично продължение на редакционната ни инициатива от преди година, когато заедно
хвърлихме светлина върху ретрофита на металообработващи машини
в България.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

DMG ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ
ÌÓ‚ËˇÚ DMU 50 eco
ÕÓ‚ËˇÚ 5 ÓÒÂÌ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ DMU 50 eco ÒÂ ÓÚÍÓˇ‚‡ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë Ó·Û˜ÂÌËÂÚÓ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
‰ÂÚ‡ÈÎË Ë Ï‡ÚËˆË ‚ ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ.
—˙Ò Ò‚ÓˇÚ‡ ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ,
„ÓÎˇÏ‡ Ë ÎÂÒÌÓ‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÁÓÌ‡, DMU 50 eco ÔÂ‰Î‡„‡ Ë‰Â‡ÎÌ‡Ú‡
ÓÒÌÓ‚‡ Á‡ Â‰ËÌË˜ÌÓ Ë ‰Â·ÌÓ ÒÂËÈÌÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ¡‡ÁÓ‚ÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ Ì‡ÍÎÓÌˇÂÏ‡Ú‡ ‚˙Úˇ˘‡ Ï‡Ò‡, 16 ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ
Ï‡„‡ÁËÌ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ
ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ, ˆËÙÓ‚Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÔÓ ‚ÒË˜ÍË ÓÒË Á‡
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ Ë‰Â‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡.
‡ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌ‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ÓÔÚË˜ÌË ÎËÌËÈÍË Á‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë
‰Û„Ë. Õ‡È - ÏÓ‰ÂÌÓÚÓ CNC ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ò Â„ÓÌÓÏË˜ÌËˇ ECOLINE ÍÓÌÚÓÎ Ô‡ÌÂÎ Ë 3-D ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ÔË ‡·ÓÚ‡.
DMU 50 eco ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌ‡Ú‡
‰ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
Ì‡ DMU50 - Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ Ì‡‰
2500 · ÓÚ Deckel Maho.

DMU 50 eco се отличава с:
ïÃËÌËÏ‡ÎÌ‡ Á‡ÂÏ‡Ì‡ ÔÎÓ˘, ÓÚÎË˜Ì‡
‚Ë‰ËÏÓÒÚ Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÛÊÍËÚÂ
ï”ÌËÍ‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ NC ÔÓÁËˆËÓÌË‡˘‡ Ï‡Ò‡ ÔÓ 2 oÒË Ò ‰ËÂÍÚÌÓ ÏÂÂÌÂ Ì‡ ˙„˙Î‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ÓÚ 5 ÒÚ‡ÌË Ò „ÓÎˇÏ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ‡ÁÏÂ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ 630 x 500mm
ï¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÂËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÎ‡Ì Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡ ÔË Á‡‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡
ïœË ˆÂÌ‡ ÓÚ 76 000 EUR Á‡ 5 - ÓÒÂÌ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ Ò 16 ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ Ï‡„‡ÁËÌ Ë ÓÔËÔ‚‡˜
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎ‡, DMU50 eco
Ô‡‚Ë Â‰Ì‡ ‰ÓÒÍÓÓ ‚ËÒÓÍÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ Á‡ ÔÓ‚Â˜Â
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
DMU 50 eco Â ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ „‡Ï‡Ú‡ DMG ECOLINE, ÍÓˇÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚Â˜Â ¬ÂÚËÍ‡ÎÌË Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË DECKEL MAHO DMC 1035
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V eco, 635 V eco, CNC —ÚÛ„Ó‚Â
Gildemeister CTX 310 eco, CTX 510 eco,
’ÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙
DECKEL MAHO DMC 55H eco.
Ã‡¯ËÌËÚÂ ÓÚ Ú‡ÁË „‡Ï‡ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú Ì‡È - ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ë
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ËÁÔÓÎÁ‡ÌË ÓÚ DECKEL
MAHO Ò ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡Ú‡ ˆÂÌ‡, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ - ÌËÒ˙Í ÍÎ‡Ò Ï‡¯ËÌË. —ÂËˇÚ‡ ECOline ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰ËÁ‡ÈÌ‡ Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ
‚„‡Ê‰‡Ú Ë ‚ ‰Û„ËÚÂ ÏÓ‰ÂÎÌË ÎËÌËË
Ì‡ DMG ·ÂÁ ÍÓÏÔÓÏËÒË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ËÎË ËÁ‡·ÓÚÍ‡Ú‡.
DMC 635/1035V ECO Â ‚ÂÚËÍ‡ÎÂÌ
Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ Ò ÎÂÒÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ò 3D ÒËÏÛÎ‡ˆËˇ, ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ Ï‡„‡ÁËÌ Ò 20 ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë
‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÏÓ˘ÂÌ ¯ÔËÌ‰ÂÎ Ë ı‡‡ÍÚÂÌËˇ Á‡ Decke Maho —-Frame
‰ËÁ‡ÈÌ Ì‡ ˆÂÌ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡˘‡ ÓÚ 48 900
EUR. –‡ÁÏÂ‡ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ ÔË 1035V
Eco e 1200 x 560 mm.
CTX 310/510 ECO Â ˆËÙÓ‚ ÒÚÛ„ Ò
VDI 30 Â‚ÓÎ‚ÂÌ‡ „Î‡‚‡ Ò 12 ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ‚˙Úˇ˘ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔË ‚ÂÒËˇ V3 Ì‡ ˆÂÌ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡˘‡ ÓÚ 46 500
EUR. Œ·‡·ÓÚ‚‡ÂÏËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡
CTX 510 e 465mm ÔË ‰˙ÎÊËÌ‡ 1050 mm.

DMC 55H eco e ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ·‡Á‡ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ duoBLOCKÓ, ‰‡‚‡˘‡ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ë ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò ‡ÁÏÂ Ì‡ Ô‡ÎÂÚ‡
400 ı 400 ÏÏ.
—Â„‡ Ò ‚ÒˇÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ≈COLINE ÒÂ
‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ë ÔÓÏÓˆËÓÌ‡ÎÌËˇ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
·ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ SANDVIK COROMANT TOOL
PACKAGE.

www.gildemeister.com
DMG South East Europe E.P.E. :
9th km. National Road Thessalonikis-Moudanion
P.O.Box: 20596, Postal Code: 55104
Thessaloniki - Greece
Tel: 0030 2310 474 486
Fax: 0030 2310 474 487
ПОЛИМЕТА С ООД,
София 1528, ул. Илия Бешков 3
тел.: 02/ 973 2887; факс:. 02/ 973 2766
e-mail: office@polymeta.bg
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≈ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎË
В какви приложения е добре да се използват електромагнитни
триещи и прахови съединители?

—

ред машинните инженери е
добре известно, че динамичните качества и ресурсът на механизмите
на машинните агрегати до голяма
степен зависят от типа и характеристиките на избрания съединител.
Основната функция на всеки съединител е да съединява краищата на
валовете и да предава въртящ момент от един вал на друг или на
свободно поставен върху него машинен детайл. Наред с това, съединителите изпълняват и редица други
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функции. Това обяснява защо принципът на действие и конструкциите на използваните съединители са
толкова разнообразни. Сред широко
използваните конструкции са електромагнитните съединители, които са обект на разглеждане в настоящия материал.

Използват сили
на магнитно
взаимодействие
Електромагнитните съединители се отнасят към групата на управляемите съединители. Характерно

за тях е, че използват силите на
магнитно взаимодействие, включително:
l За осъществяване на сила на включване - при електромагнитните триещи съединители;
l За създаване на сили на сцепление
на феромагнитни частици и предаване на въртящ момент - при електромагнитните прахови съединители;
l За индуциране на вихрови токове
между магнитните полета на индуктор и котва, с цел предаване и
регулиране на въртящия момент при индукционните съединители.
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Електромагнитни
триещи съединители
Представляват триещи, фрикционни, съединители с
електромагнитна система на включване. При тях притискането на триещите повърхнини се осъществява от
електромагнити, вградени в конструкцията на съединителя.
Предимства на електромагнитните триещи съединители са:
l Бързодействие, съчетано с висока надеждност на
включване и изключване при различни ъглови скорости;
l Малък момент на празен ход – 0,5 до 2% от предавания момент;
l Отсъствие на неуравновесени сили;
l Лесно дистанционно и автоматизирано управление;
l Възможност за точно регулиране на въртящия момент.
Най-голямо разпространение са намерили многодисковите електромагнитни триещи съединители. Те се
отличават с малки диаметрални размери и се използват при високоскоростните предавки. Тъй като се характеризират с редица предимства, този вид съединители намират приложение в металорежещите машини
с програмно управление, в текстилната, хранителновкусовата промишленост и др.

Класификация
и устройство
Електромагнитните триещи съединители са стандартизирани по БДС 13649-76 за предаване на въртящи моменти от 10 до 4000 Nm. Избират се чрез използването на базовите данни за стандартни съединители, както и от каталозите на производители. Водещите компании в областта предлагат електромагнитни
триещи съединители за моменти до 16000 Nm.
Съществуват различни признаци за класификация на
този тип съединители, сред които:
l Според разположението на дисковия триещ пакет по
отношение на магнитната верига, те се разделят на
съединители с магнитопроводящи дискове (б.ред. последните са елемент от магнитната верига) и на съединители с изнесени дискове (б.ред. те не са елемент от
магнитната верига);
l В зависимост от относителното разположение на
дисковия пакет спрямо електрическата бобина се определят като съединители с аксиален и с радиален пакет;
l Според относителното движение на бобината се говори за съединители с въртяща се (подвижна) и с неподвижна бобина.

Съединител с магнитопроводящи
дискове
Многодисковият електромагнитен съединител с магнитопроводящи дискове (фиг. 1а) се състои от следните основни части: вътрешен полусъединител с вграден електромагнит 1 и бобина 2, пакет външни и
вътрешни триещи дискове 3, котва 4 и външен полусъединител, който не е показан на чертежа. Бобината
обикновено се залива с епоксидна смола, което дава
възможност на съединителя да работи потопен в масло.
Съединителят се управлява чрез захранване на електромагнита с постоянен ток, който се подвежда чрез
контактен пръстен. Той е свързан с единия извод на
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Фиг. 1. Многодискови електромагнитни триещи съединители.

бобината, а другият извод е присъединен към корпуса. Характерно за
описаната конструкция е, че пръстеновидният магнитен поток пресича
дисковете и се затваря през котвата, като я притегля и притиска дисковете към тялото 1 при включване
на съединителя. За да не се затваря
магнитният поток през триещите
дискове (виж. фиг. 1б), в тях се изработват пръстеновидни прорези, разположени срещу бобината. Котвата
е съставна и се състои от вътрешен
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и външен пръстен, което осигурява
по-равномерното й притискане към
дисковете. Тези съединители работят в масло и осигуряват автоматична компенсация на износването.

Съединител с изнесени
дискове
В електромагнитния съединител
с изнесени дискове и въртяща се
бобина (фиг. 1в) магнитният поток
не преминава през дисковете. Котвата, изпълнена като едно цяло със

специални тяги (виж фиг. 1г), се притегля от електромагнита към полусъединителя 1 и притиска дисковете.
Съединителите с изнесени дискове се използват при необходимост
от повишено бързодействие и при
работа в среда, характеризираща се
с отделяне на топлина. Тези съединители могат да работят както в
масло, така и на сухо.
През последните години се разширява приложението на съединители-
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те с неподвижна бобина (фиг. 1д), при
които контактните пръстени отсъстват и се намалява масата на
въртящите се детайли. При включване на съединителя се запазва постоянна хлабина между подвижния и
неподвижния магнитопровод с вградената бобина.

Материали на
елементите на
съединителите
Корпусните детайли и котвата
на съединителите се изработват
от меки стомани, например АСт3
или армко-желязо. За дисковете, при
магнитопроводящ дисков пакет, се
използва стомана 10 с циментация
на повърхностния слой, с дебелина
0,25 mm и твърдост HRC = 50 - 58.
В конструкцията на съвременните
съединители, като триеща двойка,
се използва стомано-металокерамичен (синтерован) материал. Той се
нанася чрез пресоване, с дебелина 0,2
до 2 mm. Външните дискове се изработват от стомана 45 или от 65Г,
с твърдост HRC = 40 - 45.
Практиката показва, че триещите
двойки с вътрешни металокерамични дискове - работещи в масло, обик-
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новено се набраздяват със спирални
канали. Тяхна специфика е, че предаваният въртящ момент нараства много бързо в пусковия период и достига
високи стойности за кратко време.
Ако каналите върху синтерованото
покритие са радиални или тангенциални, в тях се задържа масло и моментът нараства по-бавно.
Съединителите с гладки металокерамични дискове включват „меко“,
с по-плавно нарастване на момента.
При работа на сухо, дисковете не се
набраздяват.

Електромагнитни прахови
съединители
Принципът на действие на електромагнитните прахови съединители
(ЕМПС) се основава на способността на прахообразните смеси от феромагнитни частици да изменят
структурата си, когато през тях
преминава магнитен поток.
Предимствата на ЕМПС са подобни на характерните за електромагнитните триещи съединители. Поспециално, би могло да се отбележи,
че те се отличават с:
l Изключително високо бързодействие;

l Възможност за точно управление

на предавания момент;
l Слаба зависимост на момента от

скоростта на приплъзване;
l Висока износоустойчивост на ра-

ботните повърхнини.
При еднакви размери между един
електромагнитен прахов съединител и един индукционен съединител
- първият предава значително по-голям момент. Причината е, че в конструкцията на праховия съединител
работи целият обем на феромагнитната смес, а не само работната й
повърхност.

Типични приложни
области на ЕМПС
ЕМПС могат да се използват и
като предпазни, тъй като при дадена стойност на управляващия ток, с
увеличаване на момента се стига до
състояние, в което връзките между
магнитните частици се разкъсват.
Следователно двете части на съединителя започват да се въртят една
спрямо друга. Към недостатъците
им могат да се отнесат „стареенето“ и необходимостта от периодична смяна на работната смес, както
и трудностите по уплътняването,
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са случаи на приложение на електромагнитни прахови съединители в
задвижването на мощни конвейери
с въртящ момент от 250 до 2000
Nm, в сондажни установки с момент
до 4000 Nm, в механизми за въртене
и движение на кранове и др.

Конструкция на
праховите съединители

Фиг. 2. Цилиндричен еднополюсен
електромагнитен прахов съединител.

свързани с износване на уплътнителните устройства.
Типични примери за ефективно
приложение на ЕМПС са: спирачни
динамометрични устройства - следящи системи, както и системи за
автоматично управление, предавки
за точни премествания, пускови устройства за ускоряване на машини
с големи инерционни маси. Известни
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Основен конструктивен елемент
на електромагнитния прахов съединител (фиг. 2) са два полусъединители - във вид на дискове, плътни или
кухи цилиндри. Хлабината между тях
е запълнена със смес от феромагнитен прах и смазочно вещество (сухо
или течно). Върху един от полусъединителите е вградена управляваща
намотка (би могла да бъде повече от
една), която чрез контактни
пръстени се захранва с прав ток
(обикновено с напрежение 24 V).
Създаденият от намотката магнитен поток се затваря през работната хлабина, при което феромагнитните частици образуват
връзки, ориентирани по дължината
на магнитните силови линии. Тези
връзки между подвижния и неподвижния диск създават съпротивление

срещу приплъзване, което е толкова по-голямо, колкото по-намагнитен е феромагнитният слой, т.е.
колкото по-силен е токът през управляващата намотка.
При включен съединител, най-голямото относително преместване на
прахообразните частици се наблюдава в средата на слоя, докато частиците, прилепнали към намагнитените повърхнини на дисковете не се
преместват спрямо тях и не ги износват. Когато намотката не е захранена с ток, а задвижващият вал се
върти, центробежната сила изтласква феромагнитната смес по периферията на цилиндъра на полусъединителя. Сместа образува пръстен,
който не се допира до неподвижния
елемент и така се осигурява пълното разделяне на двата вала.

Основни характеристики
на ЕМПС
Конструкциите на ЕМПС са много разнообразни, но класификацията
им се основава на няколко основни
признаци. Например според вида на
смазочното вещество, те се разделят на съединители с течна или със
суха смазка. Според разположението
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на работните хлабини спрямо оста
на въртене – на радиални и на аксиални съединители. При големи моменти ЕМПС се изпълняват с няколко
работни хлабини и с повече от една
намотка. Захранването на управляващата намотка се осъществява
чрез контактни пръстени или безконтактно, ако намотката е неподвижна.
Сравнително елементарно устройство и лесна поддръжка имат
цилиндричните еднополюсни ЕМПС,
които логично намират най-широко
разпространение.
Предаваният от съединителя
въртящ момент зависи от редица
геометрични и експлоатационни параметри, както и от характеристики, които се определят от протичането на електромагнитните явления. Като статична характеристика на съединителя се определя зависимостта на въртящия момент Т от
силата на тока в намотката I. Доказано е, че зависимостта между предавания момент и тока е почти линейна. Обикновено се строят две
опитни криви – едната при синхронно въртене, а другата – при разлика
в ъгловите скорости. За дадена кон-
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струкция и типоразмер на този тип
съединители, стойностите на максималния и остатъчния въртящ момент, както и на други основни експлоатационни и монтажни параметри и характеристики, се отчитат
от каталозите на фирмите-производителки.

Материали за
елементите на
съединителите
Елементите на магнитопроводите на бързодействащите ЕМПС се
изработват от нисковъглеродна
електротехническа стомана (армкожелязо), с висока начална магнитна
проницаемост. А за бавнодействащите съединители – от нисковъглеродни стомани 10 или 20. С цел да се
намали магнитното разсейване, останалите части на ЕМПС се изработват от немагнитни или малко
намагнитващи се материали (аустенитни и неръждаеми хромови стомани, месинг, дуралуминий и др.).
Работните хлабини на съединителя се избират от 0,5 до 2 mm. Като
напълнител се използва прахообразно карбонилно желязо с 0,7 – 0,8 %
въглерод, във вид на сферични части-

ци с диаметър от 4 до 8 µm. Във
функцията на течни смазочни вещества (до 20% от масата на железния прах) обикновено се прилагат
трансформаторни и индустриални
масла, стабилизирани с прибавки. При
по-високи температури се използват силикони. Маслото добре защитава праха от окисление, осигурява
плавно включване на съединителя, но
има по-ниска температурна устойчивост и по-трудно се уплътнява.
Сухи смазочни вещества, използвани
в ЕМПС, са немагнитни прахове графит, молибденов дисулфид, цинков окис или талк.
При експлоатацията на ЕМПС е
добре да се има предвид, че след
продължителна работа, а още повече
при бездействие, работната смес се
уплътнява, което води до промяна на
свойствата й (старее), с което се
нарушава действието на съединителя. Поради това, големи прекъсвания
на работата на съединителя не се
препоръчват, а след една - до двегодишна експлоатация сместа трябва
да се замени. Необходимо е периодично да се проверява и техническото
състояние на лагерните възли и уплътнителните устройства.
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НОВИ ПРОДУКТИ
SmartDrive - èíòåëèãåíòíèÿò
ïúò êúì åíåðãèéíî åôåêòèâíî
óïðàâëåíèå íà HVAC ñèñòåìè
Àâãóñò 2009  Honeywell ïðåäñòàâÿ íîâèÿ SmartDrive êîìïàêòåí èíâåðòîð çà ïðèëîæåíèÿ çà îòîïëåíèå, âåíòèëàöèÿ è êëèìàòèçàöèÿ (HVAC), ÷èèòî ïðåäèìñòâà ñà
èçêëþ÷èòåëíî ìàëêèÿ ðàçìåð, ëåñíàòà èíñòàëàöèÿ è ðåäèöà òåõíè÷åñêè ïîäîáðåíèÿ.
Áëàãîäàðåíèå íà êîìïàêòíèòå ñè ãàáàðèòè SmartDrive Compact ïðåäëàãà ãîëÿìà
ãúâêàâîñò ïðè ìîíòàæà, ñïåñòÿâàéêè çíà÷èòåëíî ïðîñòðàíñòâî â åë. òàáëàòà. Îñíîâíèòå òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè íà
SmartDrive Compact ñà:
l Èçõîäÿùà ìîùíîñò 0.37 äî 2.2 kW çà
230 V (1~ âõîäÿùî íàïðåæåíèå, 3~ íàïðåæåíèå íà èçõîäà) è îò 0.55 äî 5.5 kW çà
400 V (3~)
l Òðè ðàçëè÷íè ðàçìåðà (66 x 157 x 98 mm,
90 x 195 x 102 mm, 100 x 251 x 109 mm)
l C2-EMV âãðàäåí ôèëòúð êàòî ñòàíäàðò.
SmartDrive Compact ñå âúâåæäà â åêñïëîàòàöèÿ ìíîãî ëåñåíî è áúðçî, êàòî ñ ïîìîùà íà ïîìîùíèêà çà ïóñêàíå ñà íåîáõîäèìè ñàìî 30 ñåêóíäè çà òèïîâè ïðèëîæåíèÿ
çà îòîïëåíèå, âåíòèëàöèÿ è êëèìàòèçàöèÿ
(HVAC). Ìîíòàæúò ìîæå äà áúäå íà DIN
ðåëñà èëè ôèêñèðàí, èçïîëçâàéêè ñòàíäàðòíè èíñòðóìåíòè. Êîìïàêòíèÿ ðàçìåð íà
èíâåðòîðà èçèñêâà ìèíèìàëíî ïðîñòðàíñòâî çà ìîíòàæ. Èíòåãðèðàíèÿò PI êîíòðîëåð ïîçâîëÿâà óïðàâëåíèå áåç âúíøíî óïðàâëÿâàùî óñòðîéñòâî.
Çà SmartDrive å íàëè÷åí áåçïëàòíî PC
(ñîôòóåðåí) èíñòðóìåíò, êîéòî ïîçâîëÿâà íàñòðîéâàíå è çàðåæäàíå ïðåç êîìïþòúð íà ïàðàìåòðèòå. SmartDrive
Compact èìà ñâîáîäíî-ïðîãðàìèðóåìè âõîäîâå è èçõîäè.
Èíâåðòîðèòå ñà ïîçíàòè îùå êàòî ÷åñòîòíè ïðåîáðàçóâàòåëè, ïðåîáðàçóâàòåëè íà ñêîðîñò èëè ïðåîáðàçóâàòåëè íà ÷åñòîòà. Òå ñà åëåêòðîííè óñòðîéñòâà êîèòî ïîçâîëÿâàò áåçñòåïåííî óïðàâëåíèå íà
åë. ìîòîðè. Ñúùî òàêà èíâåðòîðèòå îñèãóðÿâàò è çàùèòà íà åë. äâèãàòåëèòå.
Ìàøèíè êàòî âåíòèëàòîðè è ïîìïè ÷åñòî ñå åêñïëîàòèðàò áåç ÷åñòîòíî óïðàâëåíèå. Âåíòèëè, êëàïè èëè áëåíäè ñå ïîë-

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

Áðîé
2
6
1
3
1
1
1
1

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

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

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://ecc.emea.honeywell.com/inverter, http://europe.hbc.honeywell.com
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Rabbit Minicores ìîäóëè
çà èíäóñòðèàëíè è ìàñîâè ïðèëîæåíèÿ

MiniCore ôàìèëèÿ ìèêðîïðîöåñîðíè ìîäóëè
l Ðåøåíèå íà Rabbit ñ ìàëêè ðàçìåðè è íèñêà öåíà
l Áúðçî ðåàëèçèðàíå íà ìðåæîâ èíòåðôåéñ çà
âñÿêî óñòðîéñòâî
l Ñòàíäàðòåí 52-ïèíîâ mini PCI Express êîíåêòîð
l Ëåñíî ñòàðòèðàíå ñ Rabbits Dynamic C IDE
l C-áàçèðàíà ðàçâîéíà ñðåäà ñ áåçïëàòåí
äîñòúï, âêëþ÷âàùà ðåäàêòîð, ëèíêåð, ïðîãðàìàòîð è êîìïèëàòîð
l Îãðîìíà áèáëèîòåêà îò äðàéâåðè è ôóíêöèè
l Áåçïëàòåí TCP/IP ñòåê, êàòî ñîðñ êîä
MiniCore  RCM5600W
Îñíîâíè ïàðàìåòðè
l Rabbit® 5000 ðàáîòåù íà 74 MHz
l Âãðàäåí 802.11b/g ïðèåìîïðåäàâàòåë
l Äî 35 GP I/O ëèíèè è 6 ñåðèéíè ïîðòà
l 1 MB SRAM è 1 MB serial flash
l Âãðàäåí web server
l Ñåðòèôèêàò çà FCC è äðóãè ñòàíäàðòè
l Óäîáíà ðàçâîéíà ñðåäà

Ïðèëîæåíèÿ

l Ñúáèðàíå íà äàííè
l Ñëåäåíå íà ðåçåðâîàðè
l Àâòîìàòè÷íî ñëåäåíå íà ïðîöåñè
l Äèñòàíöèîííî îò÷èòàíå íà èçìåðèòåëè
l Îõðàíà è íàáëþäåíèå

MiniCore RCM5700
Îñíîâíè ïàðàìåòðè
l Ìàëêè ðàçìåðè (1.20" x 2.00" x 0.12")
l Rabbit 5000 ìèêðîïðîöåñîð
l 10/100Base-T Ethernet
l Mini PCI Express ñúâìåñòèì
l Íèñêà öåíà ïðè ãîëåìè êîëè÷åñòâà
l Ãîòîâ è òåñòâàí õàðäóåð
l Óäîáíà ðàçâîéíà ñðåäà
Ïðèëîæåíèÿ
l Ñúáèðàíå íà äàííè
l Ñëåäåíå íà ðåçåðâîàðè
l Àâòîìàòè÷íî ñëåäåíå íà ïðîöåñè
l Äèñòàíöèîííî îò÷èòàíå íà èçìåðèòåëè
l Îõðàíà è íàáëþäåíèå

Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð íà Rabbit 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
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СУШИЛНА ТЕХНИКА
l

l
l

l
l
l

l

сушилни за: дървесина, плодове и зеленчуци, билки и гъби,
зърно, стърготини и всички други влажни материали;
котли – водогрейни и парни;
автоматизирани горивни системи
за биомаса;
възобновяеми енергийни източници;
влагомери, в т.ч. за поток;
микропроцесорни контролери за
сушилни, пещи и др.;
линии за дървесни пелети.
1528 София, ул. "Искърско шосе" 11
тел./факс: 02/979 17 02
GSM: 0888 93 67 62, 0899 97 31 15
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СИЛОВИ КАБЕЛИ
ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ

София 1303 ул. "Одрин" 103
Тел.: 02/9313205, факс: 02/9313865
GSM: 0888 629 528, comen@аbv.bg
www.comen-bg.com
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Уважаеми читатели, предлагаме 6
викнижки - 6 лв.
възможност да се абонирате за списание Инженеринг ревю. Можете да
направите своя абонамент лично в
редакцията; като използвате електронната форма за абонамент на
www.tllmedia.bg или като изпратите
попълнен този талон заедно с копие
от платежния документ (платежно
нареждане) на адреса на редакцията:
София 1612, бул. "Акад. Иван Гешов",
№. 104, офис 9
Ти Ел Ел Медиа ООД
Банкова сметка на Ти Ел Ел Медиа:
ОББ - клон "Цар Борис III",
IBAN: BG04 UBBS 7827 1013 8933 07
BIC: UBBS BGSF
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6 книжки - 10 лв.
abonament@tllmedia.bg
Абонирайте се чрез
абонаментния талон
на сайта на списанието:
www.tllmedia.bg

ДА, желая да направя
годишен абонамент
9 книжки - 45 лв.
Цената е с включен ДДС и отстъпка
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e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
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