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СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
"Старт Инженеринг" АД е наследник на Пусково-Наладъчно Управление, с повече от 50 години
история и опит в сферите на енергетиката - електропроизводство и разпределение, топлофикация, металургия, химическа промишленост, циментова промишленост, транспортна инфраструктура, екология и съоръжения за опазване на околната среда. Фирмата е с утвърдени традиции
по отношение на редица инженерингови дейности, които осигуряват пълния цикъл на реализация
на проектите на фирмата, предоставяйки цялостен процес на обслужване:
Основните направления на "Старт
Инженеринг" АД са разпределени в
11 отделни клона, разположени в 7те най-големи областни града на
България, обхващайки широк спектър
от приложения на работата на специалистите на фирмата. Те включват редица проекти в следните направления: електроапаратура и съоръжения; КИП и автоматизация;
отопление, вентилация и климатизация; производствена дейност и
консултантска дейност. Проектите
на фирмата обхващат както територията на страната, така и редица международни обекти, в които
"Старт Иженеринг" АД все по-активно налага своите позиции.
Фирмата си партнира с водещи
международни лидери на пазара, като ABB, Alstom, Areva, BTG, Emerson,
General Electric, Metso Automation,
Siemens, Schenk, Schneider Electric,
Yokogawa, TAISEI Corporation Japan и
много други. Съвместната работа
и постоянният стремеж към усъвършенстване, високо качество и ефективност превръщат "Старт Инженеринг" АД в желан и сигурен партньор - вчера, днес и утре. Партньор,
който ще продължи своя ръст и през
2009г. с редица нови предизвикателства, в които да докаже безспорния
професионализъм и традициите като лидер в своя сектор.
Екипът на "Старт Инженеринг"
АД не се поддава на изкушението
за частично решение на проблемите, с които се сблъсква, за осъществяването само на отделни
части от даден проект, отчитай-

• Проучвателни работи и анализи
• Разработване на идейни, технически и детайлни работни проекти
• Доставка на апаратура, съоръжения и строителни материали
• Монтажни работи
• Пусково-наладъчни работи и внедряване
• Оптимизация и настройка
• Сервизно обслужване
• Обучение на персонал
• Научно-изследователска и иновационна дейност

ки осъзнатата идея, че само цялостното разглеждане на проблемите води до действителни резултати. Именно на базата на този
принцип фирмата успешно е реализирала своята дейност по редица
ключови проекти, като: Софийски
Метрополитен, ПАВЕЦ "Чаира", ТЕЦ
"Марица Изток", ТЕЦ "Бобов Дол",
МК "Кремиковци", язовирна стена
"Цанков камък", ЛукОйл Нефтохим
Бургас, ТЕЦ "Русе", МК "Стомана
Перник", АЕЦ "Козлодуй", ВЕЦ "Батак", ВЕЦ "Пещера" и много други.
Сред приоритетите през последните години е активното развитие на дейността зад граница.
Сред повече от 70 реализирани
проекта на "Старт Инженеринг"
АД, над 20 от тях са извън България, като при реализирането им
екипите на фирмата си партнират с водещи международни компании. Името на "Старт Инженеринг" АД се е превърнало в еталон
за качество и ефективност по отношение на инженеринговите ус-

луги и с право се нарежда сред лидерите на пазара. Само за изминалите 2 години компанията бележи
двоен ръст в дейността си, а прогнозите за следващите години са
още по-обнадеждаващи.
"Старт Инженеринг" АД е оторизирано да упражнява своята дейност
с множество лицензи, в това число
от: Министерство на енергетиката; Държавна инспекция за териториално-устройствен контрол - Министерство на строежите; Министерство на труда и социалните грижи - Главна инспекция по охрана на
труда; Държавна инспекция за технически контрол. Дейността на фирмата е сертифицирана по ISO
9001:2000, а за своите заслуги през
годините са получени референции и
препоръки от водещи компании, сред
които: Българска Строителна Камара, МК "Кремиковци", НЕК ЕАД,
"Топлофикация - София" ЕАД, ABB, EWI
Ltd, General Electric, Harza L.P, Marubeni
Corporation, Siemens, VA Tech WABAG.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÀÓ‡ Ó˘‡ÒÚÎË‚Ë ÂÍËÔ‡ Ì‡ “Ë ≈Î ≈Î ÃÂ‰Ë‡
С настъпването на пролетта екипът на издателството за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел Медиа приветства най-малкия си член госпожица Лора Иванова. Тя е второто дете в семейството на колежката
ни Теодора и съпруга й Иван. Раждането на малката дама на 6 април зарадва
всички, но най-много сестричката й Калина. С появата на госпожицата момичетата в отбора на наследниците в офиса вече водят безапелационно.
Екипът ни се присъединява към радостта на Теодора и Иван от щастливото събитие и желае на малката Лора здраве, дълъг и щастлив живот.

—Ã

ÓÌÒÛÎÚ‡ Ë Infor ‰ÓÏ‡ÍËÌË Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ
На 29 април т.г. фирма Infor и оторизираният им партньор за България СМ
Консулта бяха домакини на годишната конференция „Инфорум София 2009“.
Мероприятието събра клиенти, специалисти и партньори на Infor, които имаха възможност да се запознаят с най-новите тенденции в областта на бизнес
софтуера, както и да обменят управленски опит с колеги.
Конференцията бе открита от Волфганг Кобек, вицепрезидент на Infor
Централна Европа, който представи накратко дейността на компанията.
Веселин Митрев, мениджър проекти в СМ Консулта, демонстрира примери от
практиката за управление на проектноориентирани и производствени компании с Infor ERP LN. В програмата на „Инфорум София 2009“ бе включена и лекцията със заглавие „Мислете глобално, действате локално“ на Ернст Хофер,
регионален вицепрезидент Партньори и Мрежи на Infor.

–˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ EPLAN Electric P8 ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Практическото ръководство за EPLAN Electric P8 с автор Бернард Гихел
вече е достъпно за българските специалисти, информираха за сп. Инженеринг
ревю от фирма Ритбул, официален представител на EPLAN Software & Service
за България. „Книгата е отличен помощник в работата както на начинаещи
потребители, така и на хора с голям практически опит в работата с EPLAN.
С програмата се изготвят принципни и еднолинейни схеми, като въз основа на
тях потребителите могат да генерират голяма част от проектната документация автоматично. Ръководството предлага практически примери за
работа с програмата и дава някои идеи и насоки, които не са описани в помощните текстове на програмата (Help меню)“, поясниха от Ритбул.
Изданието се предлага на английски и немски език и има обем от 400 страници. Книгата може да бъде поръчана в офиса на Ритбул или на щанда на фирмата по време на изложението Булконтрола 2009 в края на май.

“ÂÎÂÚÂÍ ÔÂÁÂÌÚË‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË
Презентация, посветена на новите решения за конвенционални и аналоговоадресируеми пожароизвестителни системи, бе организирана наскоро от фирмите Телетек и Телетек Електроникс. Компаниите представиха детекторите с цифров алгоритъм SensoMAG, серията конвенционални панели MAG, пожароизвестителната система IRIS с адресируеми детектори и други. „Сред основните предимства на цифровите технологии при откриването на пожар са
намаляването на фалшивите аларми, по-високата устойчивост на външни
смущения и автоматичната компенсация на димната камера от замърсявания,
отлагане на прах и други“, коментираха от Телетек. Събитието се проведе в
рамките на Петата научна конференция „Пожарна и Аварийна безопасност“.
Сред гостите на презентацията бяха специалисти по пожарна безопасност,
делегати от висши учебни заведения и научни институти от страната и
чужбина. Във форума взеха участие и научни работници и делегати от България, Франция, Русия, Германия, Холандия, Сърбия, Румъния и Италия.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Õﬁ —»—“≈Ã ‡Á‚Ë‚‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ÒË
"НЮ СИСТЕМ планира да разшири кръга от партньорските си фирми в областта на непрекъсваемото токозахранване, да развие дистрибуторската си
мрежа и сервизните услуги, които предлага в цялата страна", съобщи за сп.
Инженеринг ревю инж. Красимир Пунчев, управляващ съдружник на компанията.
Стъпката е част от фирмената стратегия на НЮ СИСТЕМ за 2009 г. „През
настоящата година работим с нова структура и оптимизирани процеси, които се надяваме да ни осигурят конкурентно предимство в спечелването на
нови проекти за изграждане на системи за управление и контрол на сгради“,
коментира инж. Пунчев. Специалистите от New System заявяват намеренията
си да се възползват от новите пазарни възможности, появили се вследствие
на хармонизирането на нашето законодателство с европейското. „От 2008
г. в България влязоха в сила европейските норми за класификация на сградите
и енергийна ефективност. Съгласно новия Закон за енергийна ефективност,
всяка сграда с разгърната площ над 1000 кв. м ще трябва да бъде оборудвана
със система за сградна автоматизация, която ще осигури оптимален енергиен
мениджмънт с цел намаляване на енергийните разходи. В дългосрочен план, на
всички сгради, включително и жилищните, ще бъдат издавани сертификати за
енергийна ефективност, заедно с препоръки относно необходимите действия
за повишаване на енергийната им ефективност“, допълни инж. Пунчев.

œÓ‚Â‰Â ÒÂ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ œ‡ÎÏÓ Ë ‘Î‡ÏÚÂı
Семинар на тема „Противопожарни технологии от бъдещето“ организираха наскоро фирма Палмо - оторизиран дилър на BOSCH Security Systems, и Фламтех – търговски представител на Safety Hi-Tech, Италия. Изпълнителните
директори на Палмо – Н. Колев, и на Фламтех – И. Иванов, откриха събитието,
което се проведе в сградата на Българската стопанска камара. Присъстващите специалисти имаха възможност да се запознаят обстойно със системите
за пожароизвестяване и управление на газово пожарогасене на големи и разпределени обекти по технологията LSNi. Те бяха презентирани от инж. Красимир
Кръстев от фирма Палмо. Гост-лекторът инж. Александър Стоянов, ръководител на офиса на Бош, Системи за сигурност в България, представи накратко
дейността на BOSCH Sicherheitssyteme (Bosch Security Systems) и продуктовите
й направления. Във втората част на презентацията бе акцентирано върху
стационарните газови пожарогасителни системи с гасителен агент NAF S
125 и NAF S 227 и носимите пожарогасители NAF P 5. Джулиано Индовино,
продуктов мениджър в SAFETY HI-TECH, обърна специално внимание на сертификацията и пускането на продуктите на пазара, като увери, че те са изцяло
съобразени с изискванията на Еропейския съюз.

¿ÚËÍÒ ÔÂ‰Î‡„‡ I/O ÒËÒÚÂÏ‡ SLIO
Наскоро на българския пазар бе представена новата I/O система SLIO на
немския производител VIPA, информира за сп. Инженеринг ревю инж. Венелин
Алексиев от фирма Атикс, ексклузивен дистрибутор на VIPA за България. „SLIO
е една от най-ефективните и модерни децентрализирани I/O системи, предлагани на пазара. Тя съчетава висока функционалност с интелигентна механична
концепция и изключително компактен дизайн, ясна идентификация и широки
диагностични възможности. Комбинацията на тази нова генерация бит-модулна
мощна техника с контролерите SPEED7, които са еталон за бързина в индустрията и са програмируеми със STEP7, дава нови възможности на българските
фирми. С помощта на модулното и компактно SLIO реализацията на почти всяко
решение за автоматизация ще бъде опростена и по-икономична“, поясни Венелин
Алексиев. „SLIO модулите могат да се комбинират с всяка от разработените
от VIPA системи 100V, 200V, 300S и 500S. Така клиентът може да разработи
оптимална конфигурация. В допълнение към общоизползваните CANopen, Profibus,
Modbus и други интерфейси, SLIO предоставя възможност за връзка към индустриалните Ethernet мрежи EtherCAT и ProfiNet“, уверяват от фирма Атикс.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ‚Â‰Â ÒÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÔÂÒÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ì‡ Autodesk
В края на месец април т.г. официалният дистрибутор на Autodesk за България - фирма БиЕмДжи, бе домакин на традиционната пресконференция. Тема на
най-новото й издание бяха стратегията на Autodesk в условията на световна
икономическа и финансова криза и обявяването на най-новите продукти и решения на компанията за 2009 година. „Както много други компании, и Autodesk
пострада от финансовата криза, но все още запазваме стабилни пазарни позиции в сегмента. Серията ни антикризисни инициативи е насочена към нашите партньори, на които ще помогнем по всякакъв начин с цел оптимизация на
дейността им, както и развитие на дистрибуторската ни мрежа“, заяви Карл
Бас, президент на Аutodesk. На събитието бяха представени най-новите решения на компанията за архитектурно, конструктивно, ВиК, ОВК и електропроектиране, разработени на единния строително-информационен модел (BIM) на
Аutodesk. Новите продукти са съчетани с най-модерни средства за реалистична визуализация (Mental Ray и Autodesk 3ds Max Design 2010), както и с новия
продукт за строително планиране (Autodesk NavisWorks). Новият подход обединява проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите, спестявайки по този начин 30% от стандартните разходи за тези дейности.
Пресконференцията се състоя в рамките на ежегодната конференция на
Аutodesk в България, посветена на новите продукти и решения на фирмата за
архитектурно и строително проектиране. Повече информация относно представените нови продукти в областта на индустриалното и инфраструктурно проектиране можете да откриете в бр. 5/2009 на сп. Инженеринг ревю.

ITT Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂ ‰‡ ÔË‰Ó·ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Laing
В средата на месец април т.г. ITT Corporation официално обяви намерението
си да присъедини немската компания Laing, дългогодишен производител на
енергийноефективни циркулационни помпи, предназначени за отоплителни,
вентилационни и климатизационни системи в жилищни и търговски сгради. „С
тази стъпка ITT ще разшири портфолиото си от продукти в сферата на ОВК
помпите и енергийноефективните водопроводни инсталации. След приключването на сделката ще можем да предложим на своите клиенти богата гама от
висококачествени и екологични технологии, които отговарят и на най-строгите енергийни стандарти“, заяви Гретхен Маклейн, президент на направлението ITT Fluid and Motion Control. „Комбинацията от продукти на Laing със сградните решения на ITT е логическа стъпка в нашето бизнес развитие. Силната
марка на ITT, синоним на върхови технологии, ще ни осигури повече ресурси за
разработването на нови и иновативни продукти и ще наложи компанията ни
в целия свят“, заяви от своя страна Оливър Ланг, представител на Laing.

ÓÏËÍÓÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Detector Electronics Corporation
Фирма Комикон стана дистрибутор за България на американската компания
Detector Electronics Corporation (DET-TRONICS), част от United Technologies
Corporation (UTC), съобщи за сп. Инженеринг ревю Живка Колева от Комикон.
Към групата UTC принадлежат и компании като KIDDE, CHUBB и др. „DET-TRONICS
е производител на системи и оборудване за детекция на газ и пламък. Около
80% от клиентите му в световен мащаб са от секторите газова и нефтена
промишленост (включително нефтени платформи), както и производители на
оборудване за тези сектори. Оборудването на DET-TRONICS се използва и в
автомобилната промишленост, при производството на муниции, в хангари за
самолети, предприятия от ВиК сектора, ютилити структури и др.“, заяви
Живка Колева. Комикон ще предложи на българския пазар цялата продуктова
гама на DET-TRONICS – пламъчни и газови детектори, контролери, адресируема
система Eagle Quantum Premier (EQP). „Продуктите на новия ни партньор се
отличават с изключително високо качество и надеждност, иновативност,
много добра защита на инвестицията, лесна поддръжка, наличие на сертификати от оторизирани лаборатории за отделните продукти и за адресируемата система EQP“, допълни г-жа Колева.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
«Ãƒ ¿√ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ „Ó‰Ë¯ÌËÌ‡ Ì‡ ˆÂÌÚ˙‡ Á‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË
Наскоро ЗМД АГ и ЗМД Истърн Еуроп тържествено отбелязаха една година
от откриването на новия център за разработка на интегрални схеми във Варна.
Събитието се състоя в офиса на ЗМД Истърн Еуроп в присъствието на собственика и мениджмънта на компанията, консула на Германия, г-н Неделчев,
общинския съветник г-н Джагаров, преподаватели от ТУ Варна, партньори и
клиенти. „След забавените темпове на високотехнологично развитие във Варна
и региона няколко компании започнаха дейност, свързана с най-новите технологии в областта на електрониката. Една от тях е ЗМД Истърн Еуроп, създадена
през февруари 2008 г. от ЗМД АГ, Дрезден. ЗМГ АГ има 35-годишна история в
микроелектрониката и в момента е един от водещите доставчици на чипове
за автомобилната индустрия в Германия. Търсейки начин за разширяване на екипа
си от развойни специалисти и намиране на нови пазари, ръководството на ЗМД
АГ в края на 2007 г. реши да отвори център за разработка на интегрални схеми
във Варна“, коментира Анелия Пергот, управител на ЗМД Истърн Еуроп. Продуктите, разработвани в ЗМД Истърн Еуроп, са интегрални схеми с приложения в
автомобилната промишленост и индустрията. Компанията е специализирана в
разработката и тестването на чипове, които са основната връзка между сензорите, измерващи температура, налягане и влажност, и микропроцесора.

“Ã≈ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡ Û Ì‡Ò
Отскоро фирма ТМЕ (Transfer Multisort Elektronik) предлага на българския пазар
нови модели универсални клавиатури, информираха за сп. Инженеринг ревю от
пресцентъра на ТМЕ. „Универсалните клавиатури са широко известни и доказали се в много приложения - трудно е да се намери някой, който да не е имал
повод да ги използва. Елементарната конструкция позволява да се постигне
голяма дълготрайност (около 1 000 000 цикъла за клавиш) и устойчивост на
външни въздействия. Следващо предимство на този тип клавиатури е атрактивната им цена“, поясниха от ТМЕ. „Клиентите ни имат право на избор
относно броя на клавишите (12 или 16), материала, от който са изработени,
цвета и описанието на клавишите – цифрови или буквено-цифрови; устойчивостта на външни атмосферни въздействия; силата на натиск на клавиша;
външните размери на клавиатурата и други“, допълниха от компанията.
Новост в продуктовата гама на ТМЕ са и контролните панели, които представляват специален вид универсални клавиатури. „Това са неголеми метални
клавиатури, които се характеризират с водоустойчивост, висока издържливост и дълъг живот. Конструкцията им включва от един до четири клавиша
и позволява тяхното произволно разполагане“, уточниха от ТМЕ.

»ÌÚÂ·ÂÎÚÒ Ì‡Î‡„‡ Â¯ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Delta Electronics
Фирма Интербелтс започва да налага активно на нашия пазар решенията
на Delta Electronics - сервомотори и управления, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Кирил Кирязов, управител на Интербелтс. „Delta Electronics е сред най-големите производители на захранвания в света и е водещ производител на инвертори. Компанията непрекъснато разширява гамата произвеждани изделия и
подобрява тяхното качество“, уверяват от Интербелтс.
Фирма Интербелтс е официален дистрибутор за България на тайванския
производител Delta Electronics от миналата година. Освен сервомотори и управления, Интербелтс предлага на пазара цялата гама от продуктите за индустриална автоматизация на Delta Electronics - програмируеми логически контролери, операторски панели, touch screen дисплеи, температурни контролери, серво мотори и управления, честотни регулатори и други, допълва г-н
Кирязов. Фирма Интербелтс е позната на българския пазар и като един от
основните вносители на задвижващи и транспортни елементи, уплътнители,
ремъци, ремъчни шайби, вериги, верижни колела, кардани, съединители и други.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÓÌÙÂÂÌˆËˇÚ‡ ¡”À¿ ¬¿ 2009 ÓÚ 27 ‰Ó 28 Ï‡È
От 27 до 28 май - в рамките на Третото международно изложение ВОДА
СОФИЯ 2009, ще се проведе Третата международна конференция БУЛАКВА
2009. Тазгодишното издание на конференцията ще бъде организирано под
мотото „Водната инфраструктура – проблеми и решения“. Участниците ще
имат възможността да се запознаят с най-новите технологии за вододобив,
пречистване на питейни и отпадъчни води, за водоснабдяване, за измерване,
регулиране и анализ. По време на конференцията ще бъдат разгледани основните проблеми и решения в сектора, представени от български и международни лектори. Сред тях са приемането на качествени законови и подзаконови
нормативни актове, изграждането и въвеждането в експлоатация на голям
брой пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; канализирането
на населените места; оптимизирането на управлението на ВиК услугите, намаляването на загубите на вода, обучението на ВиК операторите, заявиха
организаторите от Българската асоциация по водите. Генерален спонсор на
БУЛАКВА 2009 е фирма Hobas България.
Основни спонсори са WILO България и VEOLIA. Съорганизатори на събитието
са Агенция Булгарреклама, Wasser Berlin, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Съюза на работодателите в системата на ВиК.

√‡ÁÍÓÏÙÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰Ë Ì‡ Vaillant
Електрически котли и проточни бойлери, производство на немската фирма
Vaillant, са най-новите допълнения в продуктовата гама на фирма Газкомфорт,
информира за сп. Инженеринг ревю Ива Константинова, маркетинг мениджър
на фирмата. „Уредите се отличават с традиционното високо немско качество, съвременна технология, висока енергийна ефективност и оптимален
комфорт, характерни за всички уреди с марката Vaillant. Новите продукти
отговарят на завишените критерии на потребителите по отношение на
инвестиционната ефективност и следпродажбеното обслужване, осигурено
от Газкомфорт“, допълва г-жа Константинова. Новост в продуктовата гама
на Газкомфорт са и селективните слънчеви колектори на Vaillant и климатичните системи с марката Saunier Duval. „Немският производител залага на висока
технологичност на новото производство, което се отразява върху ефективността и дълготрайността на слънчевите колектори. Разширихме продуктовата си гама и с климатичните системи на Saunier Duval. Уверени сме, че те
ще задоволят и най-взискателните клиенти като съотношение цена и европейско качество“, допълват от Газкомфорт.

»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌÓ ÚˇÎÓ BS103 ÓÚ Beghelli
Маркетинговата стратегия на Бегели България за настоящата година включва разширяване на пазарния дял в областта на индустриалното осветление,
съобщи за списанието инж. Иван Димов, ръководител на Бегели България. В изпълнение на направените планове, през май представителството пусна на пазара ново индустриално осветително тяло BS103 IP 65. „Сред основните му
специфики са използване на огледален рефлектор, който увеличава светлинния
поток на осветителното тяло, както и нова генерация електронен баласт на
Beghelli (AC/DC с топъл старт), който се отличава с 15% по-малка консумация
в сравнение със стандартните електронни баласти и 35% по-малка консумация
в сравнение с конвенционалните баласти. Осветителните тела са снабдени с
метални клипсове за затваряне, вместо стандартните поликарбонатни. Новото индустриално осветително тяло е с 36 месеца гаранция“, поясни инж. Димов
и допълни: „BS103 IP 65 ще се предлага във варианти 1/2X18 W, 1/2X36 W и 1/
2 X 58 W, както и във варианти с инверторен кит за работа в авариен режим“.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÕÓ‚‡Ú‡ Í‡·ÂÎÌ‡ ÒÍ‡‡ RKSMagicÆ
Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ
œÓ-·˙ÁÓ. œÓ-Á‰‡‚Ó. œÓ-ÒË„ÛÌÓ.
œÓÂ‰Ì‡Ú‡ ËÌÓ‚‡ˆËˇ ÓÚ Œ¡Œ Â ÌÓ‚‡Ú‡ ÔÂÙÓË‡Ì‡ Í‡·ÂÎÌ‡ ÒÍ‡‡ RKS
MagicÆ Ò ËÌÚÂ„Ë‡Ì Ì‡‰Î˙ÊÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ. ÃÓ‰ÂÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚
ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡Î‡„‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ- ‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ·˙ÁËÌ‡, Á‰‡‚ËÌ‡
Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ. «‡ÚÓ‚‡ Œ¡Œ Ò˙Á‰‡‰Â ÌÓ‚‡Ú‡ Í‡·ÂÎÌ‡ ÒÍ‡‡, Ò ÍÓˇÚÓ ‰ÂÙËÌË‡ ÌÓ‚Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‚ Í‡·ÂÎÓÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ - ·˙Á ÏÓÌÚ‡Ê, ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ Ë „‡‡ÌÚË‡Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.

‰ËÌÂÌËÂ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÎÂ„Ë‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÍÓËÚÓ ÙËÍÒË‡Ú 5-Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚ÓÚÓ Á‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ¯ËËÌ‡ Ì‡ ÒÍ‡‡Ú‡ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ Á‰‡‚ËÌ‡ ‚ ËÌ‡˜Â ÍËÚË˜Ì‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ. “Ó‚‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Ë Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÙÓÏ‡Ú‡

100% по-висока
производителност
œ‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÓÚÓ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÒÚÓË ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ËÌÓ‚‡ˆËˇÚ‡. —‡ÏÓÚÓ

Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ: ‡·ÂÎÌËÚÂ ÒÍ‡Ë ÔÓÒÚÓ ÒÂ Á‡ÒÚ˙Ô‚‡Ú ˜ÂÁ ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ ‚ Í‡Ë˘‡Ú‡ ÒË. —ÎÂ‰ ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Ì‡ÚËÒÍ ÒÂ ˜Û‚‡
ı‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ ˘‡Í‚‡ÌÂ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‚„‡‰ÂÌËÚÂ Ò‚˙Á‚‡˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË Ë Ì‡‰Î˙ÊÌÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Â
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ - ·ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÔÎ‡ÌÍË, ·ÓÎÚÓ‚Â ËÎË „‡ÈÍË, ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. —‡‚ÌÂÌ‡ Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËˇ Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, ÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Û‚ÂÎË˜Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ò ‰Ó 100%. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â - ÔÓ‚ÚÓÌÓÚÓ ‡ÁÂ‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ò˙˘Ó Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ. ƒÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Â Â‰Ì‡ ÓÚ‚ÂÚÍ‡, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÒÂ
‚Í‡‡ ÔÓ‰ Ò‚˙Á‚‡˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ Ë Í‡Ë˘‡Ú‡ Ò‡ ÓÒ‚Ó·Ó‰ÂÌË. œ‡ÍÚËÍ‡Ú‡
ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ò˙˜ÌÓÒÚ,
ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ‰ÓË ÓÚ‚ÂÚÍ‡.

200% гарантирано
свързване
œ‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÓÚÓ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ò˙Â-
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Ì‡ ˆˇÎÓÚÓ Í‡·ÂÎÌÓ Ú‡ÒÂ, ‰ÓË ÔË
ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ‡ÁÍÎ‡˘‡ÌÂ Ë ‚Ë·‡ˆËË. œÓ‚ËÒÓÍËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ (‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Í‡·ÂÎÌËÚÂ
ÒÍ‡Ë Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ)
ÒÂ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ú Ë ÓÚ ËÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ VDE (—˙˛Á Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÚÂıÌËˆËÚÂ ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ) Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÌÓ‚‡Ú‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡ ÌÓÏ‡ Á‡ Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘Ë
ÒËÒÚÂÏË EN 61537:2007. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÓÔÓËÚÂ Ë ¯ËËÌ‡Ú‡
Ì‡ Í‡·ÂÎÌ‡Ú‡ ÒÍ‡‡.

По-високо ниво на
механична, електрическа
и пожаробезопасност
Õ‡Â‰ Ò Â„ÓÌÓÏË˜ÌËÚÂ Ë ˇÍÓÒÚÌËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÔË Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ

Ú‡ÒÂ. —ÎÂ‰ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ËÁÔËÚ‡ÌËˇ Ò‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
ïƒÓË ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Â „‡‡ÌÚË‡Ì ·ÂÁÛÔÂ˜ÂÌ
ÔÂıÓ‰ Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎË
ïœÓÒÚË„‡ ÒÂ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓ Ë ÒË„ÛÌÓ ËÁ‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡ Ú‡ÒÂÚÓ ·ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË
(ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
Ò˙„Î‡ÒÌÓ
EN
61537:2007), ‚ÍÎ. ÔË ÚÂÒÚÓ‚Â Á‡
≈Ã— Ë Û‰‡ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
ï √‡‡ÌÚË‡ ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ò ÍÎ‡Ò Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ≈30 ÂÒÔ. ≈90 Ò˙„Î. DIN
4102-12 - ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÚÓ‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ (ÓÒË„ÛËÚÂÎÌ‡ ¯ÔËÎÍ‡ Á‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ËÎË
‚ÂÚËÍ‡ÎÌËÚÂ ÌÓÒ‡˜Ë) Ë Ò Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÓÚ 20 Í„/Ï ÔË ¯ËÓ˜ËÌ‡ Ì‡
ÒÍ‡ËÚÂ ÓÚ 100 ‰Ó 300 ÏÏ Ë 30 Í„/Ï
ÔË ¯ËÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ÒÍ‡ËÚÂ ÓÚ 400 ÏÏ
“Ó‚‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓÊ‡ Ë
·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÒÂÚ‡Ú‡ Á‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËˇ.

Накратко:
ÕÓ‚‡Ú‡ Í‡·ÂÎÌ‡ ÒÍ‡‡ RKS
Magic Æ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ Ò ËÌÓ‚‡ÚË‚Ì‡Ú‡
ÒË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÛÒÍÓÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ Ë ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ŒÚÚÛÍ Ì‡Ú‡Ú˙Í Ë
Á‡ ‚ ·˙‰Â˘Â Â‰Ì‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡ Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ò‡ÏÓ Ò ÌÓ‚‡Ú‡ ÒÍ‡‡ RKS
Magic Æ Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ.

Ì‡ RKSMagicÆ Â Ó·˙Ì‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÍËˇÚ ‚ÒË˜ÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ·˙‰Â˘Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÌÓÚÓ
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍËÁ‡
И във време на криза има добри новини. Например, голяма международна компания избра България за свой европейски развоен
център. Наскоро шефът на
българския офис сподели с колко
ожесточена конкуренция в рамките на компанията са сe преборили, за да успеят да наклонят везните в наша полза. Съпричастна
на гордостта в очите му, го попитах кога ще се преместят, за да може работата да стартира с пълна сила. И
защо ли никак не ме учуди отговорът, че голямата битка е в момента. Да ни изберат всъщност далеч не е била
най-тежката част, колкото „ходенето по мъките“ след
това - за изваждане на необходимите документи и разрешителни. Защото бюрокрацията, често противоречащите изисквания на различните инстанции и чиновническата мудност са толкова характерни за българския
бизнес модел, при това не от сега, че е напълно безпредметно да хабим думи да ги обсъждаме.
Кардиналният въпрос е друг. Наближат ли избори, предприемачеството става много привлекателно в очите
на политици - от всякакъв цвят и калибър. И скъпоструващи PR акции заливат, дори „задавят“, общественото
пространство - започват първи копки, режат се ленти,
посещават се производства. Все неща, които иначе не
предизвикват интерес във власт имащите. Няма да
забравя как година-две, преди да избухнат предизборните страсти, получих покана за тържествено откриване
на нов завод. Домакините се бяха подготвили да посрещнат многобройни гости, сред които високи държавни
мъже. Инвестицията бе значителна за България, компанията - не само мащабна, но и с подчертано социално
отношение към работещите в нея. На самото събитие,
обаче, не присъства не само нито един от очакваните
държавни гости, но дори и заместващите ги по протокол. Не по-различно бе отношението и към друга водеща
фирма, която организира две тържества за откриване
на производствения си обект, тъй като претрупаните
с ангажименти ръководители на държавата не успяха да
пристигнат за първото събитие. И това е само обвивката. Единствено преборилите държавната машина знаят каква е цената да видят инвестицията си работеща.
Че предприемачеството е двигателят на икономическото развитие е обективен, общоизвестен и неподлежащ на съмнение факт. А кризата не е нищо друго освен
отказ да се поемат икономически рискове. Затова е
крайно време държавата ни да започне да се държи пазарно, стимулирайки икономическата активност. А каква по-важна роля би могъл да изиграе всеки от нас, освен
да последва думите на Дон Кихот: „Свободата, Санчо, се
крепи на върха на копието, за нея трябва да се воюва
всеки ден!“.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ËÌÚÂ‚˛

—ÚÛÍÚÛÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ
‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ
Â ÔÂ˜ÂÎË‚¯ ıÓ‰
Венцислав Мусабашев, управител на Елма
Открихте търговско-складова
база в София. Някои биха определили решението ви като
стратегическо, а други като
смелост - в настоящия момент. Как бихте го коментирали вие?

Аз бих определил решението ни и
като стратегическо, и като рисковано в настоящия момент. Бих искал
да подчертая, че то не е плод на
спонтанно хрумване, а е добре обмислено. Продиктувано е от необходимостта да оптимизираме логистичния поток и да постигнем по-голяма
гъвкавост по отношение на клиентите ни от тази част на страната.
Разбира се, както сама казвате, решението ни е и смело. Някои наши
партньори го определят дори като
„откачено“. В период на криза вземането на подобно решение е трудно.
В момента голяма част от фирмите „свиват“ структурите си, а ние
решихме да разширим търговското
си присъствие, за да си осигурим
достъп до нови пазари. Вярваме обаче, че с верния екип, залагайки на
последователна политика и добре
премислени действия, ще спечелим
от взетото решение.
Разкажете повече за мащабния
ви проект – какви изделия, от
кои производители, в какви наличности ще поддържате?

Оставаме верни на традиционната си оферта: „Всичко за електричеството“. Непрекъснато разширяваме продуктовата си гама. Наясно
сме, че отдавна не е достатъчно
само да имаш добър продукт и добра
цена. Това е задължителното минимално условие за успех. Клиентите
ни се нуждаят и от професионален
съвет, консултация, помощ.
През настоящата година ще изграждаме и разширяваме постепенно складовите наличности в София,
в зависимост от търсенето и спецификата на пазара.
Да очакват ли клиентите ви и
нови продукти в предлаганата
от Елма гама?

В средата на миналата година
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лансирахме нови продукти,
сред които генератори на
ток. Направихме сериозни инвестиции в персонал, обучения и складове за резервни части. Разчитаме много на добрата им пазарна реализация в
София. Предложението ни е
добро, разполагаме вече и с
развита сервизна дейност,
която да обслужва инсталираните генератори.
Ще разширим офертата
си ключове и контакти, кабелни канали и системи, нови типове кабели,
включително - безхалогенни кабели,
негорими кабели, кабели за видеонаблюдение, пожароизвестяване, за фотоволтаични инсталации. Вече поддържаме добри складови наличности
от тях. Разбира се, имаме и други
планове.
Какъв е регионът, който ще обслужва базата, и как ще координирате дейността й с центъра в Бургас?

Ще разширим и създадем нови
транспортни пътеки от София, с
които ще обслужваме клиентите си
от региона на Западна България. Основен принцип в структурното ни
развитие е относителната независимост на офисите ни. Вярваме, че
това е формулата, която ни помага
да се наложим регионално. Сам по
себе си всеки град има специфики по
отношение на ценови нива, продуктова гама, дори и като клиентско
поведение. Естествено, политиката
на компанията по отношение на общите ни ценности, ценова политика, рекламна дейност и пазарни комуникации ще продължи да се определя от централата с прякото участие на регионалните мениджъри.
По-конкретно, какви търговски
канали ще използвате за реализация на предлаганите изделия?

Ние сме компания, която работи
предимно с партньори. Търговията
на дребно не е приоритет за Елма.
Стратегически партньори за нас

остават големите търговски фирми, чрез които достигаме до пазара.
Също така важни за нас са и големите монтажни и инсталаторски фирми, инженеринговите партньори,
както и производителите на табла.
Мислите ли и в посока излизане извън чисто търговската
дейност?

Наша първостепенна задача е да
изградим добър екип, способен да
консултира и подпомага клиентите
ни в техническо и логистично отношение. Естествено, консултантската и инженеринговата дейност са
пряко свързани с продажбите на голяма част от продуктите ни. Затова е важно предоставянето на цялостно решение на клиентите ни.
Кой оглавява офиса в София?

Управител на базата ни в столицата е Борис Карабойчев. Той от
дълги години е в този бранш. Надяваме се, че това ще ни помогне да се
адаптираме бързо към местния пазар. Господин Карабойчев има богат
професионален опит в областта на
осветлението, което ще ни даде
възможност да разширим офертата
си и в тази област.
Явно ви очаква важна година!

Да, тази година ще бъде много
важна за последващото ни развитие. Приоритетните направления
от дейността ни са пряко свързани
с подобряване на облужването и с
мотивация на хората ни. Считаме
себе си за модерни, млади, гъвкави,
с амбиции за нещо по-добро, представено по най-добрия възможен
начин.
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ËÌÚÂ‚˛

ŸÂ ‡Á‚Ë‚‡ÏÂ ÒÂËÓÁÌÓ
·ËÁÌÂÒ‡ ÒË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Инж. Ханс-Йоахим Холщайн, управляващ партньор в Hermle
Господин Холщайн, компанията
Hermle AG е сред водещите европейски производители на металообработващи машини. Как
бихте коментирали настоящата пазарна ситуация в бранша?
Финансовата криза се отрази и на
пазара за обработващи центри в световен мащаб. В момента голяма част
от отрасъла е в процес на преосмисляне на инвестиционната си политика по
отношение разработването на нови
технологии, например петосевите технологии, които са предмет на дейността ни от години. Компанията ни поддържа активна маркетингова политика на пазарите по целия свят - участваме на изложения, присъстваме в Интернет мрежата, и нашите дилъри са в
състояние да посрещат конкретните
нужди на клиентите. Все още обаче не
виждаме светлината в края на тунела.
Как оценявате възможностите за развитие на българския
пазар на металообработващи
машини?
България и Югоизточна Европа имат
дългогодишни традиции в областта на
металообработването и централно
положение на eвропейския пазар. Формирана е индустрия от среден клас с
голям брой металообработващи предприятия.
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Имате силна конкуренция на българския
пазар - редица чуждестранни компании са
с добре развита
търговска и сервизна структура тук.
Как възнамерявате
да преодолеете тази
силна конкуренция?
Отличните качества на
нашия продукт са гаранция
за това. В момента Hermle има представителен офис в България. Целта ни
е офисът тук да развива бизнеса на
Hermle AG в България, както по посока
добро обслужване и разширяване броя
на клиентите ни, изучаване техните
интереси и нужди и формиране на
съответна пазарна политика, така и
като техническа поддръжка и експертен опит.
В бъдещ период планираме да открием собствен филиал тук, който да
отговаря за търговската, маркетинговата и сервизната ни политика в
страната.
В посока изпълнение на тези цели
сме планирали и няколко участия на
специализирани изложения, рекламни
кампании и други инструменти за налагане на марката Hermle на българския пазар.

Кои са специфичните характеристики на пазарите в Югоизточна Европа, сравнени с тези
в Западна Европа?
Убеден съм, че пазарите в Югоизточна Европа имат сериозен потенциал за развитие.
Тук и в съседните държави се изграждат и утвърждават съответните структури - процеси, които вече
са история за Централна Европа. Югоизточна Европа не е конкурент на
държавите от централната част на
континента, а естествено разширение на пазара. Регионът изисква сериозни ангажименти и разбиране и ние
възнамеряваме в бъдеще все по-добре да се адаптираме към нуждите на
българския пазар и региона. Смятаме
да развиваме сериозно бизнеса си
тук.
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·ËÁÌÂÒ

EVN ËÁ„‡Ê‰‡ ‚ˇÚ˙ÂÌ
Ô‡Í Í‡È ‡‚‡Ì‡
Инвестицията в проекта е на стойност около 100 милиона евро

E

VN Naturkraft ще изгради съвместно с друг партньор вятърен парк край
Каварна, в близост до с. Българево.
Предвижда се в първия етап да бъдат
инсталирани 25 вятърни електрогенератора от типа Vestas V90, с обща
мощност от 50 MW. Годишният производствен капацитет на съоръжението ще възлиза на 140 GWh, което съответства на годишното потребление на около 40 000 домакинства. В рамките на втория етап от
реализацията на проекта вятърният
парк край Каварна ще бъде разширен
до 80 MW.
„Вятърният парк Каварна е разработен от Universum Energy и ще бъде
изграден от EVN-Еnertrag Kavarna, в
което EVN Naturkraft и немската компания Enertrag държат съответно 70% и 30%. Полагането на необходи-
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мите фундаменти за
25 ветрогенератора е
стартирано, въвеждането в експлоатация
трябва да се осъществи в края на 2009 г.
Инвестицията в проекта доближава почти
100 милиона евро“,
съобщават от ЕVN
България.
„EVN разчита на гъвкав производствен микс, за да гарантира по
възможно най-добър начин сигурността на електроснабдяване на клиентите си. От специално значение за
нас е областта на възобновяемите
енергийни източници. Вятърът, водата, биомасата и слънчевата енергия
трябва да придобиват в бъдеще все
по-голямо значение. През следващите
години EVN ще увеличи дела на възоб-

новяемите източници в общия си
производствен капацитет - от 20%
в момента до една трета“, коментира д-р Буркхард Хофер, генерален
директор на EVN.
От 2005 г. EVN снабдява 1,5 милиона клиенти в България с електроенергия. След придобиването на ТЕЦ
Пловдив през 2007 г. компанията е
активна и на българския топлофикационен пазар, захранвайки с топлинна енергия 40 000 клиенти.
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Ò˙·ËÚËˇ

√‡ÎËÍ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÙÂÁÓ‚‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡
Събитието събра над 50 специалисти от сектора на инструменталното производство

¬

средата на месец април т.г. фирма Галика, представител за България
на компанията Mikron от групата GF
AgieCharmilles, в партньорство с
Guhring, Heidenhain и ТУ-София, филиал Пловдив, организираха двудневен
семинар. Присъстваха над 50 специалисти от 30 фирми, специализирани в областта на инструменталното производство. Основна тема на
семинара, провел се в сградата на
пловдивския Технически университет, бяха новите технологии за
фрезова обработка, предлагани от
компанията. „Целта на мероприятието бе да запознаем българските
специалисти в областта на металообработващите технологии с теорията и практиката на високоскоростното и високопроизводителното
фрезоване. Зад тези технологии
стоят машини със съвременна концепция на Mikron, интерактивни сис-
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теми за цифрово управление
на Heidenhain и модерни инструменти за металообработка, каквито предлага
фирма Guhring“, заявиха от
фирма Галика.
Гост-лектори на семинара
бяха Роланд Зауг, ръководител Център приложения в
Mikron; Томас Венги, регионален отговорник Продажби в Mikron, Стефан
Мичев, ръководител направление
„CNC технологии и автоматизация“
във фирма ЕСД България, и Желязко
Сарандев, ръководител Продажби в
Гюринг България.
Вторият ден на семинара бе изцяло посветен на студенстката аудитория. В мултимедийни презентации
бяха представени нови технологии за
високоскоростно и високопроизводително рязане на метали, обработващи центри с висока динамика и стабилност, системи за ЦПУ, както и

режещи инструменти, използвани в
процесите.
В програмата на семинара бе
отделено специално място и на темата за практическото приложение
на новите технологии. „Отчитайки
високия интерес и добрите отзиви
от събитието, предвиждаме организирането на подобно мероприятие
по време на Есенния технически панаир. На него лекторите ще
продължат и доразвият отворените
по време на настоящото събитие
теми“, допълниха организаторите на
семинара.
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Ò˙·ËÚËˇ

≈ÎÂÍÚ‡ œÓÏÔ Á‡ÔÓÁÌ‡ Ò ÌÓ‚ÓÒÚË
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ
Семинар представи най-новите продуктови предложения на SAER Elettropompe и Faggiolati pump

Õ

а 9 април т.г. фирма Електра
Помп и чуждестранните й партньори SAER Elettropompe и Faggiolati
pump бяха домакини на технически
семинар. Тематично събитието бе
посветено на новостите в продуктовата гама на италианските производители. Семинарът се проведе
в хотел Шумен в едноименния град
в присъствието на управители,
главни инженери и енергетици на
ВиК дружества от цялата страна,
проектанти на ВиК инсталации и
специалисти от индустриални предприятия.
Гост-лектори на събитието бяха
Алесандро Бертацони, експорт мениджър на SAER Elettropompe, и Федерика Карачени, експорт мениджър
на Faggiolati pumps. Сред застъпените теми по време на семинара бяха
новости в продуктовата гама на
SAER Elettropompe – производител
на сондажни и наземни помпени аг-
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регати за чиста вода. Специално внимание бе отделено и на презентацията,
посветена на
продуктите
на Faggiolati
Pumps - производител на помпи за отпадни води
и оборудване за пречиствателни
станции.
Интерес от страна на присъстващите специалисти провокира представянето на софтуерния продукт
Faggsel на Faggiolati pumps, разработен специално за подбор на помпи и
миксери, както и новите серии вертикални и хоризонтални многостъпални помпи на Saer Elettropompe.
По време на семинара специалистите получиха информация и за пазарните възможности на Електра
Помп за доставка и сервиз на пом-

пи, както и обновения фирмен уеб
сайт. „В него клиентите на дружеството могат да намерят пълна
информация за извършваните дейности и всички технически каталози на производителите. Следваща
стъпка в маркетинговата ни програма за тази година е участието
в специализираното изложение
ВОДА София 2009, което ще се
проведе от 26 до 29 май т.г. в
Интер Експо и Конгресен Център –
София“, коментира Станислав Токмакчиев, управител на Електра
Помп.
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≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ÔËÌÚÂË Ì‡ Printronix
Демонстрирани бяха модели за индустриални и търговски приложения

Õ

а 28 април т.г. ЕСД България
представи и демонстрира възможностите на индустриалните принтери за високи натоварвания от водещия в световен мащаб производител
Printronix. Събитието, организирано
в столичния парк-хотел Витоша, бе
открито от инж. Емил Минков, управител на ЕСД България. Той приветства гостите на семинара, заявявайки: „Партньорство ни с
Printronix е от 2005 г., от когато
имаме статут на техен сертифициран сервизен партньор за България.
От два месеца вече сме и официален
представител на компанията за
страната, като се надяваме да затвърдим и доразвием успешните си
бизнес взаимоотношения“.

ЕСД залага на дългосрочното сътрудничество
След встъпителните думи инж.
Кирил Цочев, ръководител направление Компютърна периферия в ЕСД
България, направи кратко представяне на историята, структурата и
дейността на компанията. „ЕСД
България предлага доставка на висококачествени продукти и услуги от
областта на електрониката, електротехниката, машиностроенето,
автоматизацията. Осигуряваме сервизна и техническа поддръжка на
територията на цялата страна.
Предлагаме на българския пазар
достъп до продуктите на наложили
се в световен мащаб производители, сред които TallyGenicom, Cherry,
Datalogic, Heidenhain, Metrologic
Instruments (Honeywell), ELGO Electric,
Ratiotec, Tipro Keyboards, Gemalto,
Hefter Systemform, Kovosvit MAS и
други“, заяви г-н Цочев. „Коректността и качеството на предлаганите
продукти и услуги са ключови понятия в дейността на ЕСД България.
Целта ни е дългосрочно сътрудничество, съвместна работа и предлагане на допълнителни услуги в процеса
на експлоатация на закупената от
нас техника“, допълни той.

Индустриални принтери
Printronix
Портфолиото на Printronix и исто-
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рията на фирмата бяха
презентирани от г-н
Отто Килб, регионален
търговски мениджър за
Източна Европа в компанията. „Printronix е
основана през 1974 г.
Компанията разполага
с четири производствени предприятия и
27 търговски офиса.
Printronix е позната в
цял свят като изобретател на линейния
матричен принтер и в
момента държи около
60% пазарен дял в световен мащаб. Сред клиентите
ни
са
Panasonic, Sony, Sharp,
Nestle, Wall Mart, Revlon, 3M, Bosch,
GE, Ford, Toyota и други“, подчерта гн Килб.
Основните ни продукти са лазерни принтери за големи натоварвания, линейни матрични принтери,
етикетни принтери за термопечат,
етикетни принтери за баркод с вграден верификатор и принтери за кодиране на базата на RFID технологията.

T5000r са още богат
набор от мултифункционални интерфейсни
връзки, съвместими с
всякакви
сървъри,
съвременен PowerPC
контролер и 5r драйвер. Серията T5000r
включва 4-, 6- и 8-инчови модели термопринтери с резолюция 203
или 300 dpi. Устройствата предлагат и
опция за директно
свързване с клавиатура, flash-карта, баркод
скенер или електронна
везна, благодарение на
които е възможно да се
отпечатват етикети
без необходимост от връзка с персонален компютър“, допълни г-н Килб.
„Сериите SL5000 отговарят на
всички съвременни тенденции, характерни за принтерите за кодиране на
RFID-етикети. Те са разработени на
базата на ново поколение RFID кодираща технология, която осигурява
богат набор от приложения. Скоростта им на печат е 100 етикета в
минута“, заяви г-н Килб.

Специфики на сериите
T5000r и SL 5000

Мобилни принтери и баркод
верификатори

Сред представените на събитието продукти бяха термопринтерите за търговски и логистични цели
T5000r и SL 5000. Те са предназначени за печат на различни размери
етикети с баркод върху разнообразни консумативи. „Благодарение на
интегрираната софтуерна архитектура, принтерите отговарят на
изискванията на най-новите тенденции в баркодирането и RFID технологиите. Съдържат команден файл с
данни за оформлението и графичния
дизайн на етикетите, който дава
възможност не само за влагане на
собствен дизайн, но и облекчава
отпечатването на по-голям брой
етикети. Принтерите поддържат и
РСХ и BMP файлови формати, което
позволява етикетът да се разработи предварително и да се запише в
паметта им.
Сред характеристиките на

Сред представените продукти
бяха и модели мобилни принтери и
баркод верификатори на Printronix. „В
Съединените щати се налагат много строги санкции в случай на издаден етикет с нечетим баркод. Ето
защо в нашите принтери има вграден баркод скенер, чиято основна
функция е проверката на отпечатания етикет. При констатирана нередност, баркод верификаторът коригира и препечатва отново етикета“, допълни г-н Килб.
Интерес от страна на присъстващите специалисти предизвика и
представянето на лазерните принтери модел L7032, както и на линейните матрични принтери от сериите P7000, P7200 и P7200HD.
Семинарът завърши с демонстрация на част от представените модели и коктейл за присъстващите
гости.

май 2009

G

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

G

май 2009

37

38

май 2009

G

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

G

май 2009

39

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

—Ë„Ì‡ÎÂÌ/ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ
„ÂÌÂ‡ÚÓ ÒÂËˇ AFG3000
Изключителни характеристики и истинска лекота при употреба
Всички свързани параметри и настройки на
сигналите са видими с
един поглед, без да е необходимо да се търси
през слоеве от екранни
менюта.

Множество shortcut бутони осигуряват бърз и пряк
достъп до често използваните функции и параметри.
Всички параметри на
сигнала могат да
бъдат променяни без
прекъсване на изходния сигнал.

Графично изображение на избраната
форма на сигнала
ви дава пълна увереност в правилната настройка на
прибора.

За удобно сравняване, настройките и графиките на
сигналите на канали 1 и 2 могат да бъдат показани редом.

Универсалност
и гъвкавост, за да
отговори дори на сложни
изисквания към сигналите
Серията AFG3000 осигурява множество работни режими и варианти
за конфигурации. Приборите предлагат 12 различни стандартни функции и са функционално-ефективни импулсни генератори, с независими променливи времена на нарастване и
спадане, ширина на импулса, коефициент на запълване и закъснение на
фронта. Освен това приборите предлагат различни режими на модулация
(AM, FM, PM, PWM, FSK) и режим с
регулируеми развивки, времена на
задържане и връщане.
Приложението на специфични произволни по форма сигнали може да се
определи с до 131 072 точки. Тези
произволни сигнали могат също да
бъдат избрани като носители за
режими на модулация и развивка.
Външни сигнали могат да бъдат
въведени в прибора и добавени
вътрешно към изходния сигнал. Благодарение на вграден шумов генератор, изходният сигнал може да бъде
насложен с шумов компонент за изпитание на натоварване. Ширината
на импулса и фазовата модулация с
избираем модулиращ сигнал позволяват добавянето на осцилации към из-
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Контекстно ориентирана помощ ви дава
бърз достъп до описания на достъпните
функции и настройки.

USB порт улеснява записа на
файлове с настройки и форми
на сигнали и прехвърлянето
им между уреда и PC.

Приложения:
Проектиране и тестване на електронни схеми
G Симулация на сигнали от сензори
G Функционални и товарови изпитания
G Образование и обучение
G

ходния сигнал без да е необходим отделен генератор, както обикновено
се изисква, когато се използват специализирани сигналгенератори.

Високи честоти на
сигналите и на квантуване
Благодарение на технологията
Генератор-върху-чип (GoC), серията
AFG3000 предлага работа от висш
клас. AFG3101 и AFG3102 могат да
генерират синусоидални сигнали до
100 MHz и импулси до 50 MHz с времена на фронта 8 ns. Скоростта на
квантуване до 1 GS/s създава произволни вълнови форми с разделителна
способност по време до 1 ns.

няколко бутона с пряко предназначение и работни менюта на дълбоки
нива. Потребителския интерфейс и
езика на помощния текст могат да
бъдат избрани от осем варианта.
Предлагат се също и шаблони за
предния панел на тези езици.

Удобен дисплей
Графичното представяне на вълновата форма на екрана се настройва
към промените в параметрите и
режима на работа. Това ви позволява да потвърдите настройките на
генератора с един поглед и без да се
налага да измервате изходния сигнал
с осцилоскоп.

Лекота при употреба
Всички функции и параметри са
избираеми чрез специализирани бутони и ясно структурирани работни
менюта. Това спестява много време
за настройки в сравнение с други прибори с по-малък преден панел, само
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Характеристики,
подходящи за всяко
приложение
Стандартните принадлежности
включват: ръководство за бърз
старт, захранващ кабел, USB кабел,
CD-ROM с ръководство за програмиране, сервизно ръководство, LabVIEW
и IVI-драйвери, ArbExpress® софтуер,
сертификат за калибриране.
Гаранция: три години гаранция за
части и труд.
Препоръчителни принадлежности:
RM3100
комплект за монтиране на стелаж
013-0345-00 адаптер за предпазители, BNC-P-auf-BNC-R
159-0454-00 предпазители, 3 броя,
0.125 A
012-0482-00 BNC кабел екраниран,
3 ft
012-1256-00 BNC кабел екраниран,
9 ft
012-0991-00 GPIB кабел, двойно екраниран

Двуканални модели
Когато са необходими два или
повече сигнала, двуканалните модели помагат да се спести пространство на работния плот и средства

в сравнение с използването на многобройни едноканални модели. Канали 1 и 2 на прибора могат да генерират сигнали, които са синхронни или
изцяло независими по отношение на
времето. Когато са нужни повече от
два сигнала, многото прибори могат
да се синхронизират по таймер.

ArbExpress® PC Софтуер
С това софтуерно приложение за
PC вълновите форми могат да бъдат
лесно създадени от библиотека от
стандартни функции, с редактор на

функции, точков редактор или вълнови изчисления. Софтуерът позволява
също импортиране на сигнали от осцилоскопи Tektronix, които могат
след това да бъдат променяни чрез
различни редакторски инструменти,
за да отговарят на приложението.

Компактен и с
възможност за нареждане
във височина

Приборите от Серия AFG3000
могат да се подреждат във височина с осцилоскопите Tektronix от серии TDS1000/2000/3000 което е решение, спестяващо още повече място.

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

Серия AFG3000 има дълбочина от
само 6.6", много по-малко от други
прибори в тази категория. Това оставя много място на лабораторния
плот за изпитвания уред, кабели,
сонди и други.
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Стефан Куцаров

окоизправителите са сред първите електронни схеми, появили се в
зората на електрониката, които
продължават да имат своето голямо
значение и днес. Те са задължителна
част на всяко мрежово захранване, но
това не ограничава областите на
приложението им. Токоизправителите присъстват и в управлението на
много индустриални машини и транспортни средства. В статията се
разглеждат мостови токоизправители за фиксирано напрежение, управляеми и синхронни токоизправители,
дискретните прибори и интегралните схеми (ИС) за реализацията им,
както и модули на токоизправители.

Изправителни диоди
Точно определение за тях няма, но
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обикновено се приема че те са с
максимален ток в права посока
(Forward Current, Forward Continuous
Current) IF или IFM, равен или по-голям
от 0,2 А. Освен него за право свързване (отпушен диод) като параметри
се дават максималният ток на еднократни импулси Surge Forward
Current, Non-Repetitive Peak Forward
Surge Current) IFSM, който е поне няколко пъти по-голям и е амплитудата на полусинусоида с продължителност 10 ms. Най-големият среден
изправен ток (Average Rectifed Output
Current) IFAV е валиден само за импулси с формата на полусинусоида. Напрежението в права посока (Forward
Voltage) VF се дава при една или повече стойности на тока през диода,
като някои производители предпочитат максимално възможната му
стойност с означение VFM. Също за

отпушен диод е в сила максималната разсейвана мощност (Power
Dissipation) PDmax (или PD), която е валидна до определена температура на
кристала или околна, аналогично на
всички полупроводникови прибори.
Специфичен параметър, заимстван
от предпазителите, е топлинната
енергия I 2 t, при която диодът
прекъсва поради разтопяване на
връзките между кристала и изводите на корпуса.
Втора група параметри са в сила
за запушен диод. Най-важните са
максимално допустимото обратно
напрежение, за което се дават няколко стойности – постоянно напрежение (Direct Reverse Voltage, DC Blocking
Voltage) VR или VRD, постоянно повтарящо се импулсно напрежение
(Repetitive Peak Reverse Voltage) VRRM
и еднократно импулсно напрежение
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Фиг. 1.

(Non-Repetitive Peak Reverse Voltage)
VRSM. Понякога се дава и обратното
напрежение за настъпване на пробив
(Reverse Breakdown Voltage) V(BR)R,
като за настъпване на пробива се
приема достигане на определена
стойност на обратния ток, давана
в каталога. Класификацията на диодите в каталозите се прави в зависимост от VR . Обратният ток
(Reverse Current, Leakage Current) IR е
при определено обратно напрежение,
по-малко от която и да е от горните стойности, и фиксирана температура, като бързо нараства с увеличаването й.
Трета група са параметрите при
превключване, основният от които е
времето за възстановяне на обратното съпротивление (Reverse Recovery
Time) trr, изяснено чрез фиг. 1 - през
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отпушения диод протича определен
ток IF, подава му се обратно напрежение Vbatt, след което обратният
ток минава през максимум IRM и когато намалее до определена стойност
iR (обикновено 2,5.10-3IRM) диодът се
счита за запушен. В зависимост от
стойността на trr има 4 вида изправителни диоди с p-n преход:
G стандартни (Standard Rectifier) c trr
> 0,5 µs;
G бързи (Fast Rectifier, Fast Recovery
Rectifier) c trr = 0,1 ÷ 0,5 µs с основни
предимства по-голямо бързодействие и по-малка PD, което определя
по-малки размери и цена и по-голям
к.п.д. на токоизправителя.
G супербързи (Superfast Rectifier) c trr
между 50 и 100 ns.
G ултрабързи (Ultrafast Rectifier) c trr
<50 ns.
Протичането на обратния ток
през времето trr обуслява преминаване през прехода на обратен заряд
(Reverse Recovery Charge) Qrr - колкото по-малка е неговата стойност,
толкова по-бързо се запушва диодът.
Нагряването на изправителните
диоди в зависимост от разсейваната върху тях мощност PD се определя както при останалите полупроводникови прибори от топлинното им
съпротивление. При диодите със срав-

нително малък IF то е кристал-околна
среда RthJA, а при останалите - кристал-корпус RthJC. Възможен начин за
охлаждане на диодите с пластмасов
корпус е през изводите им, свързвани
например към островче от печатната платка. Поради това често се
дава топлинното съпротивление кристал-изводи (Resistance Junction to
Leads) RthJL. Когато за време ∆t мощността върху диода нарастне на PDS,
температурата му се увеличава с
∆TS, чиято стойност се определя в
зависимост от топлинния импеданс
Zth (той също може да е JA или JC)
според израза ∆TS = Zth(PDS - PD). За
този импеданс в някои каталози се
дават графики, един пример за които
е на фиг. 2 - по абцисата е ∆t, а стойностите на Zth са по ординатата. По
същия начин се определя допълнителното нагряване на ИС и модули на токоизправители. За приложенията на
изправителните диоди съществен параметър е и максималната температура TJmax на кристала.
Характерна особеност е, че голяма част от изправителните диоди
се произвеждат в серии, като във
всяка те са с еднакви параметри и
се различават само по стойността
на VR (например между 50 и 1000 V).
Голямо е приложението на изпра-
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Таблица 1. Изправителни диоди с p-n преход
Ï ðîèçâ îä è ò åë

IF, A
(IF S M ,
A)

BOU RNS

3 (100)

DC
C o m p o n e n ts
DC
C o m p o n e n ts
D io t e c
S e m ic o n d u c t o r
F a ir c h ild
S e m ic o n d .
I n t e r n a t io n a l
R e c t if ie r

8 (3 0 0 )

Ä èîä
C D 2 1 4 C -F 3 1 0 0
H EF805
U F5408
F1200G
FFH 60U P40S
H FA 4 0 H F 1 2 0
D N A 3 0 E 2 2 0 0 PA

Фиг. 2.

вителните диоди пасивирани със
стъкло (Glass Passivated Rectifier), чийто p-n преход в процеса на производство се покрива с тънък слой стъкло.
Резултатът е намаляване на дефектите (по време на експлоатация)
поради различните коефициенти на
температурно разширение на диодната структура и съответно поголяма надеждност и възможност за
работа до по-високи TJ с типични
стойности 175°С.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на изправителни диоди с
p-n преход.
Сред характерните особености
на изправителните диоди на Шотки
(Schottky Rectifier, Schottky Barrier
Rectifier) са по-малките стойности на
тока IF (до няколко десетки А) и на
напрежението VR (до 100 V), поради
което параметърът I2 t не се дава.
Освен това токът IR е сравнително
голям – отношението IF/IR обикновено е с около 1 порядък по-малко от
това на диодите с p-n преход. Основното предимство на диодите на
Шотки е около 2 пъти по-малкото VF,

FSD 20A 90

12 (375)
6 0 (6 0 0 )
11 (190)
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30 (370)

N ih o n I n t e r
Electronics
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STMicroelectronics
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400
2 5 (4 0 0 ) 0 ,2 m a x
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,

1 (2 )
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HR 100 A
Нова технология за
монтаж и демонтаж на SMD компоненти, комбинирала инфрачервени
лъчи и конвекционално загряване

Ï ðîèçâ îä è ò åë

Ä èîä
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0 ,5 9 (3 )
60
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-

което води до намалени загуби на
енергия и съответно по-голям к.п.д.
Същевременно липсва пространствен заряд върху прехода и съответно параметрите trr и Qrr са помалки. В токоизправителите диодите на Шотки се използват по-малко
от тези с p-n преход.
В табл. 2 са дадени няколко примера за изправителни диоди на Шотки.
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-

T J, oC

Таблица 2. Диоди на Шотки за токоизправители

VERSAFLOW
Машина
за селективно
спояване

Универсална
система за
високоскоростен
оптичен контрол:
след нанасяне на
паста,
след позициониране
на елементи,
след спояване

T J, oC
-55¸+125
-55¸+150
-65¸+150
-65¸+125
¸+125
¸+125

Сравнително най-малко разпространени са лавинните изправителни
диоди (Avalanche Rectifier), които могат да бъдат с p-n преход или Шотки. Специфичните им приложения са
изяснени чрез фиг. 3. Прекъсването
например на веригата на индуктивен
товар в момента t1 създава отскок
Vm на напрежението (крива 1) и за да
не се получи повреда запушените
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Таблица 3. Лавинни изправителни диоди
IR , mA
PRSM ,
V F, V
IF, A
V R, V
Ï ðîèçâ î(ï ð è (ï ð è V R ,
ä è ò å ë (IF S M , A ) (ï ð è IF , A ) (V R S M , V ) k W
V)
tp ,ms )
1
,
4
m
a
x
1
0
0
0
0m ax
D S A 1 1 0 -1 2 F
IX Y S
160 (3150)
1300 (1200) 35 (10)
(5 0 0 )
(1200)
1 ,5 5 m a x
4000m ax
D S 3 5 -0 8 A
IX Y S
4 9 (6 5 0 )
(8 0 0 )
11 (10)
(150)
(8 0 0 )
S TP S 1L30M
STM
1 (5 0 )
0 ,3 3 (1 )
(3 0 )
1 ,2 (1 )
130 (30)
S TP S 1H 100
STM
1 (5 0 )
0 ,5 8 (1 )
(100)
1,5 (1) 4max (100)
Ä èîä

I2t,
k A 2s
4 9 ,6
2 ,1

1 ,0 5

-40¸+180

-

2 0 (2 5 0 )
[2 5 ]

¸+150

Таблица 4. Двойни изправителни диоди
V F, V
IR , mA trr, ms
V R, V
(ï ð è IF , (V R S M , (ï ð è V R , (Q rr,
Ä èîä
Òè ï
A)
V)
nC)
V)
1
,
1
m
a
x
4
0
0
1
0
m
a
x
P S T1600G
D io t e c
B
p -n
8 (135)
(8 )
(4 0 0 )
(4 0 0 )
2
0
0
m
a
x
M B R 20150C T
F a ir c h ild
B
Øîòêè 10 (150) 0,85 (10)
150
(150)
0
,
0
35
H FB60H F20C
IR
B
p -n 6 0 (3 0 0 ) 1 ,2 5 (6 0 ) 2 0 0
10 (200)
(7 7 )
B A S 4 0 W -0 4
RECTRON
Ã
p -n 0 ,2 (0 ,6 ) 1 (0 ,0 4 ) 2 0 (4 0 ) 0 ,2 (3 0 ) 0 ,0 0 5
22000
A
ax
S TP S 120L15TV
STM
Ø
î
òêè (126000) 0,4(36m
15
max (12) [72]
ëàâèíåí
0)
B
1000max [2,8]
S TP S 15L30C B
STM
30
ë à â è í å í Ø î ò ê è 7 ,5 (7 5 ) 0 ,4 8 (7 ,5 )
(3 0 )
5
0
m a x 0 ,0 3 5
U 10JL2C 48A
Toshiba
B
p -n
10 (40) 4max (5) 600
m ax
(6 0 0 )
Ï ðîèçâ îä è ò åë

IF, A
Ï ð å õî ä (IF S M ,
A)

диоди, върху които то се получава,
трябва да имат по-голямо VR . Реално
това може да наложи те да са
твърде високоволтови, а и голямото
Vm може да е опасно за други електронни блокове. Това се избягва чрез
използване на лавинни диоди, чието
обратно напрежение на пробив VBR
се избира да е по-малко от V m (крива
2). Действието им в отпушено
състояние не се различава от това
на другите изправителни диоди. Специфичен параметър е максималната
мощност на импулса при лавинен
пробив (Repetitive Peak Avalanche
Power) PARM или PRSM за определена
продължителност tp на импулса. Някои фирмени изследвания показват,
че при използването в ключови стабилизатори на диоди на Шотки с
лавинен пробив вместо обикновено

48

R th J C , C /W
(R th J A ,o C /W)
T J, oC
[R th J L ,o C /W]
0 ,3 5
-40¸+180

¸+175

R th J C , C /W
(R th J A ,o C /W)
T J, oC
[R th J L ,o C /W]
2 ,5 m a x
-50¸+150
1

¸+150

2 ,7 3 m a x

-55¸+150

(6 2 5 )

-55¸+125

0 ,4 5

¸+125

2 ,4

¸+150

2 ,5 m a x

-40¸+150

диоди на Шотки се получава увеличаване на к.п.д. с около 2 %. Друга особеност е, че вместо VR като параметър се използва напрежението на
лавинен пробив VBR.
Примери за параметрите на лавинни изправителни диоди са дадени
в табл. 3.

Двойни изправителни
диоди
В съответствие с наименованието им те съдържат два диода в корпуса си, които могат да са самостоятелни (фиг. 4а), наричани OR-ing
Diode, с общ анод (Common Anode фиг. 4б), с общ катод (Common
Cathode - фиг. 4в) и последователно
свързани с извод от средната точка
(фиг. 4г). Последната схема се нарича и полумост (Half Bridge). Диодите

Фиг. 3.

a

б

в

г

Фиг. 4.

могат да са от всеки от трите
вида, като тези на Шотки имат и
приложения главно в синхронни токоизправители и ключови стабилизатори. Тъй като разсейваната мощност върху двойните диоди е 2 пъти
по-малка от тази върху единичните
(при осигуряване на еднаква изходна
мощност), те трябва да имат 2
пъти по-малко топлинно съпротивление.
В табл. 4 са дадени параметрите
на двойни диоди. Трябва да се има
предвид, че в някои каталози IF е за
всеки от диодите, а в други – за
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Таблица 5. Еднофазни мостови токоизправители
Ä èîä
C D 2320B 1400

Ï ðîèçâ îä è ò åë

Âèä

Òè ï í à
äèîäèòå

IF, A
(IF S M ,
A)

V F, V
(ï ð è IF ,
A)

B o u rn s

ÈÑ

p -n

1 (3 0 )

1 (1 )

RS501

D C Com -

G BJ25005

D io d e s
In c .
F a ir c h ild

D F10S

p o n e n ts

F B S 1 0 -0 6 S C

IX Y S

U G B 6124A G
R L1606C 5

IX Y S
Rectron

ÈÑ
Ìîäóë

p -n
p -n

ÈÑ

p -n
S
iC
ÈÑ
Ø î ò êè
Ìîäóë
-

400
(4 0 0 )

R th J C ,o C /W
(R th J A ,o C /W )
[R th J L ,o C /W ]

T J, oC

5 (4 0 0 )

-

[110]

-55¸+175

0,312

(2 )

-55¸+175

5 (2 5 0 )

1 ,1 (3 )

50

10max
(5 0 )

2 5 (3 5 0 )

400
(4 0 0 )
(1000)

10 (400)

0,51

0 ,6

-65¸+150

1 ,5 (5 0 )

1 ,0 5
(12,5)
1 ,1 (1 )

0,01

40

-55¸+150

3 (6 ,6 )

1 ,7 (4 )

-

8m ax

-40¸+175

1 (6 0 )

1 ,1 m a x
(8 )

50 (1000)
200m ax
(6 0 0 )
(6 0 0 )
(10500)
800
(8 0 0 )

S e m ic .

ÈÑ

p -n

16(200)

D BF250G

Sanyo

Ìîäóë

p -n

ax
25 (350) 1,0(152m
,5 )

S K B 6 0 /1 2
G BPC 35

Semikron
V is h a y

Ìîäóë
Ìîäóë

p -n
p -n

67 (1000) 1,6 (150) (1200)
35(400) 1,1(17,5) 200(200)

целия мост. Някои производители
наричат последния изходен ток
(Output Current) и го означават с Io.

Еднофазни мостови
токоизправители
Това са най-масово използваните
токоизправители с основна схема на
фиг. 5а и често използвано символично означение на фиг. 5б. Тя може да
се реализира с дискретни диоди, с два
полумоста, като ИС и като модул.
По принцип е възможна реализация и
с един двоен диод по схема с общ катод и един по схема с общ анод, но
това се прави рядко, тъй като трябва двете двойки да са с еднакви параметри.
Еднофазните токоизправители се
използват за осигуряване на мощност върху товара до няколко стотици W и сравнително рядко до 1 kW,
а като и изключение повече. Освен
това тези в електронни апаратури
задължително изискват изходен кондензатор с голям капацитет, дока-

50

I2t,
k A 2s

IR , mA
V R, V
(V R S M , (ï ð è V R ,
V)
V)

(6 0 0 )

-

-

¸+150

-

3

-65¸+150

10max
(6 0 0 )

-

5 (2 0 0 )

5
0 ,6 6

1m ax
(2 2 m a x )
[5 m a x ]
0 ,2 5
1 ,4

a
б

¸+150

-40¸+125
-55¸+150

то за захранване на индуктивни
товари (например електродвигатели и индукционни пещи) той не се
поставя. Сред появилите се в последните години приложения са захранване от локални мрежи (РоЕ), по които се подава променливото напрежение, в рутери, адаптeри за всякакви портативни устройства, в светодиодно осветление. Топлинното
съпротивление на ИС или модул трябва да е 4 пъти по-малко от това на
дискретните диоди, използвани за
реализация на същия токоизправител. В реализацията на ИС и модули
се използват диоди с p-n преход и на
Шотки, а някои модули се реализират
с лавинни диоди. Вече има, макар и
все още рядко, ИС със диоди в SiC с рn преход. При ползването на каталози трябва да се внимава, тъй като
VF може да е напрежение върху всеки
от диодите или на целия мост, което е отбелязано в каталога. Същевременно IF (или IFAV) и IFSM са за всеки
от диодите, а максималният посто-

Фиг. 5.

янен изходен ток на токоизправителя се означава с Io или I D(AV)M. Топлинните съпротивления са за целия
мост, като понякога се използва
това кристал-точка на запояване
(Thermal Resistance Junction to Solder
Point) RthJS.
В табл. 5 са дадени основните
параметри на еднофазни мостови
токоизправители, като при ползването й трябва да се има предвид, че
когато съответният мост се търси
в каталога реално се намира серия с
различни стойности на VR.

Трифазни мостови
токоизправители
Основната им схема е показана на
фиг. 6, а приложенията са за осигуряване на мощности върху товара над
няколко стотици W с горна граница
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Таблица 6. Модули на трифазни мостови токоизправители
Ä èîä
D B I2 5 -0 8 A
V U E 2 2 -1 2 N O 7
PT50S8

Ï ðîèçâ îä è ò åë

IO , A
(IF S M ,
A)

D io t e c
S e m ic .

40(570)

IX Y S

24(40)

Nihon Power 50(450)
E le c t r

.

V F , V V V R M S , V IR , mA
(ï ð è I F , (V R R M , V ) (ï ð è V R , V IS O L ,
kV
A)
V)
[V R S M , V ]
1 ,0 5 m a x 5 6 0 (8 0 0 )
10max
2 ,5
(12,5)
[9 0 0 ]
(8 0 0 )
m in
60m ax
2,92(10)
(1200)
3
(1200)
1 ,2 m a x
(800) 10000 max 2
(5 0 )
[9 0 0 ]
(8 0 0 )

около 100 kW. Тези мощности определят реализацията практически
само като модули. Съществено предимство спрямо еднофазните са значително по-малките пулсации на изходното напрежение, дължащи се на
принципа на действие. Параметрите
са аналогични на еднофазните, като
твърде често част от тях (например IF, IFSM, trr и RthJC) не са в сила за
целия мост, а за едно от трите му
рамена. В този случай може в наименованието да е прибавено per leg,
например Forward Voltage per Leg, а
означенията са с добавка /leg (например VF/leg). В много каталози параметрите са още изходният ток
(Output Current) Io на моста и неговото RthJC. Топлинните съпротивления
RthJA и RthJL почти не се използват,
но често се дава топлинното съпротивление корпус-радиатор (Thermal
Resistance Case to Sink) RthCS. Поради
работата на голяма част от трифазните токоизправители с високи

trr,
ms

I2 t , R th J C ,o C /W
k A 2 s (R th J A ,o C /W )

T J, oC

-

0 ,6 8

4 ,3 m a x

-50¸+175

40

0,01

2 ,5

-40¸+150

-

1

0 ,3 5 m a x

-40¸+150

напрежения специфичен параметър е
най-голямата допустима средноквардратична стойност на изолационното напрежение (RMS Insulation
Voltage) VISOL на всеки от изводите
на модула спрямо корпуса му. Също
параметър е и най-голямата допустима средноквадратична стойност
на подаваното променливо напрежение (Alternating Input Voltage) VVRMS.
В табл. 6 са дадени основните
параметри на типични трифазни
токоизправители.

Еднофазни управляеми
токоизправители
Предназначението на управляемите токоизправители е да осигурят
регулируемо постоянно напрежение
Uo чрез замяна на част или всички
диоди на класическите мостове с
тиристори. Идеята за управлението
е класическа – вместо преминаване
през товара на целите полувълни
през него се пропуска само една тях-

Фиг. 6.

Фиг. 7.

на част (фиг. 7), което означава намаляване на средната стойност на
изходния ток на токоизправителя.
Последната е обратно пропорционална на ъгъла на отпушване θ на тиристорите. Поради добре познатите
особености на управлението на тиристори регулирането на тока е
приблизително в границите от 0,1Io

1142 София, ул. Гурко 62, вх. А, ет. 1, ап. 3
Тел.: 988 4596, 981 4802, 981 9266, факс: 989 7738
E-mail: lionsbg@lionsbg.com
www.lionselectronics.net
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Таблица 7. Модули на управляеми мостови токоизправители
Ä èîä
V G O 3 6 -0 8 io 8
V H F 2 8 -1 2 io 5
S K B H 2 8 /1 4
S K B T 4 0 /0 8
V Y Z 1 7 5 -1 4 io 7
S K D T 6 0 /0 4
S E M iX 2 4 1 D H 1 6 s

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

IX Y S
IX Y S
Semikron
Semikron
IX Y S
Semikron
Semikron

1j ñõåìà 2
1j ñõåìà 3
1j ñõåìà 1
1j ñõåìà 3
3j ñõåìà 4
3j ñõåìà 5
3j ñõåìà 4

ID , A
(IF S M , A )
4 0 (3 2 0 )
3 2 (3 0 0 )
3 0 (3 2 0 )
46(470)
167 (1500)
60(470)
240 (2250)

V F, V / IF, A
(V T , V / IT , A )
(1 ,4 5 m a x / 4 5 )
(1 ,6 m a x / 4 5 )
1 ,2 / 2 0 (2 ,2 5 m a x / 7 5 )
1,18/40 (2,3max/75)
1 ,5 7 / 2 0 0 (1 ,5 7 / 2 0 0 )
(2 ,3 m a x / 7 5 )
(1 ,9 m a x / 3 0 0 )

V RRM , V
800
1200
1400
800
1400
400
1600

IR , mA
(ï ð è V R , V )
5 m a x (8 0 0 )
5max (1200)
5max (1400)
-

I2t,
k A 2s
0 ,5
0 ,4 4
0,51
1 ,1
1 1 ,2
1 ,1
2 5 ,3

V IS O L , k V
(ç à â ð å ì å , s )
3 (1 )
3 ,6 (1 )
3 ,6 (1 )
3 ,6 (1 )
3 (1 )
3 ,6 (1 )
4 ,8 (1 )

R th J C ,o C /W
(R th J A ,o C /W )
1 ,4
0 ,3 5
0 ,4 5 (0 ,1 )
0 ,2 5 (0 ,0 5 )
0,077
0,167
0 ,0 4

T J, oC
-40¸+125
-40¸+125
-40¸¸+125
-40¸+125
-40¸+125
-40¸+125
-40¸+130

Те се използват за същите мощности, както неуправляемите еднофазни токоизправители.
Примери за еднофазни управляеми
токоизправители са дадени в първите 4 реда на табл. 7.
Фиг. 8.

до Io, където Io е токът на
a
аналогичния диоден мост.
Фиг. 9.
Както е известно, при
прекъсване на веригата на индуктивни товари се получават големи отскоци на напрежението им. За предпазване от тях на запушените диоди и тиристори успоредно на моста
(фиг. 8) се свързва предпазен диод
Freewheeling Diode), който да ги дава
накъсо. Друга характерна особеност
на управляемите токоизправители е,
че се реализират само като модули.
В еднофазните полууправляеми
мостови токоизправители (HalfControlled Single Phase Bridge Rectifier,

54

б

в

Semi-Controlled Single Phase Bridge
Rectifier) с тиристори се заменят
само половината от диодите, като
двете възможни схеми на свързване
са дадени на фиг. 9а, б. Когато всички диоди се заменят с тиристори се
получава изцяло управляем мостов
токоизправител (Fully Controlled
Single Phase Bridge Rectifier) със схема
на фиг. 9в. Твърде често производителите предлагат токоизправители по трите схеми с еднакви параметри и конструктивно оформление.

Трифазни управляеми
токоизправители
Принципът на управляване на Io e
същият както при еднофазните токоизправители. Полумостовата схема (Semi-Controlled Three Phase Rectifier) е дадена на фиг. 10а, а пълната
мостова схема (Fully Controlled Three
Phase Rectifier) – на фиг. 10б. Съществуват и разновидности на двете
схеми с вграден предпазен диод в
съответствие с фиг. 8. По принцип
тези токоизправители са предназначени за осигуряване на големи мощности върху товара, поради което
се реализират за напрежения VRRM не
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Fastrack GO
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GSM/GPRS/GPS модем
Захранващо напрежение: от 5.5V до 32V
RS232, USB,16 IOs
GSM standard, SMS, CSD, GPRS cl10
Analog/Digital Audio Quad codec
(FR/HR/EFR/AMR), VDA2A
Размери: 73 x 54.5 x 25.5 мм
GPS Receiver 1575.42 MHz, -157 dBm
GSM/GPS нископрофилна антена,
3m RG174 кабел

Цена за 1 бр. без ДДС: EUR 165,00
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a

б

Фиг. 10.

по-малки от 400 V с горна граница
1600 V, а изходният ток е не помалък от 20 А. Три примера за параметрите на такива токоизправители са дадени в последните редове на
табл. 7.

Синхронни
токоизправители
Основното приложение на синхронните токоизправители (Synchronous Rectifier) SR е в преобразувателите на постоянно в постоянно напрежение (DC/DC Converter), представляващи основния блок на всички
съвременни ключови стабилизатори.
Вместо изправителни диоди на Шотки в SR се използват работещи като
ключове NMOS транзистори с индуциран канал, които синхронно един с
друг се отварят и затварят за осигуряване на изправителното действие. Предимството на транзисторите е в по-малкото напрежение
върху тях при работата им като
затворен ключ и съответно по-малката разсейвана мощност, което се
вижда от фиг. 11. Например при ток
IF = 10 A напрежението върху транзистор в SR e 0,15 V и съответно
се разсейва мощност 1,5 W, докато
върху диод на Шотки има напрежение 0,44 V и мощност 4,4 W. Резул-
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Фиг. 12.
Фиг. 11.

татът от това е повишаване на
к.п.д. на стабилизатора до 3-4%. Едва
при изходен ток над 30-40 А синхронните токиизправители вече нямат
това предимство. Допълнително
намаляване на мощността се постига чрез успоредно свързване на два
NMOS транзистора, при което общото им съпротивление като затворен ключ е 2 пъти по-малко.
Една от най-простите и същевременно масово използвана схема е
дадена на фиг. 12, в която за простота NMOS транзисторите са означени като ключове. Контролерът CNTR
заедно с ключа S1 осигурява задължителното импулсно напрежение във
вторичната намотка на трансформатора. При затворени S1 и S2 и
отворен S3 протичат токове в
първичната и вторичната намотка
и съответно изходен ток Io през
бобината L. Когато състоянието на
ключовете се смени токовете през
намотките се прекратяват, но Io
продължава да тече поради натрупаната енергия в бобината. Резисторният делител създава задължителната отрицателна обратна връзка за
получаване на стабилно изходно напрежение Ео.

По принцип могат да се използват всякакви мощни NMOS транзистори, но се предпочитат такива с
колкото е възможно по-малко съпротивление ron като затворен ключ.
Същевременно конструктивните
изисквания правят особено подходящи транзистори за повърхнинен
монтаж с достатъчно големи токове. Някои производители дори ги
наричат Synchonous Rectifier. Типичен пример е IRHSLNA57064 на IR c
ron = 6 mΩ и I F до 75 А при размери
17,7x13,5x3,58 mm.
Драйверите DR са специализирани
ИС с много малко изходно съпротивление и значителен изходен ток, за
да може бързо да презареждат значителният паразитен капацитет гейтсорс на транзисторите. Независимо
от това честотата на смяна на
състоянието на транзисторите (която е работната честота на стабилизатора) трудно надхвърля 1 MHz,
като е толкова по-малка колкото поголям е Io. Пример за ИС на драйвер е
STSR30 на STM. В съвременните синхронни токоизправители значително
по-често DR са част от контролера,
който определя цялото действие на
токоизправителя. Типични ИС на контролери са SiP11203 на Siliconix и
ТЕА1761Т на NXP.
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Премахват ограниченията на традиционните технологии,
променят концептуално човеко-машинния интерфейс

”

еб технологиите отдавна са
част от живота на всеки от нас. Използването на електронна поща,
търсенето на информация в мрежата, Интернет магазините и разплащанията се приемат като съвсем
обикновени неща. Уеб услугите отдавна прехвърлиха границата на персоналните компютри и се „настаниха“ сред функциите със стандартна
поддръжка на мобилните телефони.
Революцията в комуникациите през
последното десетилетие утвърди
широкото използване на IT методите и технологиите. Всички или поне
повечето от нас си спомнят, че до
съвсем неотдавна влизането в Интернет се осъществяваше с помощта на аналогов модем, чрез набиране
на телефонен номер. Понастоящем
връзката със световната мрежа се
извършва с ADSL маршрутизатори
(от Asymmetric Digital Subscriber Line
– несиметрична цифрова абонатна
линия) и други високоскоростни технологии. По този начин уеб комуникациите се издигнаха на качествено
ново ниво и като скорост, и като
надеждност.

Уеб технологиите
променят промишлената
автоматизация
Само допреди няколко години бе
немислимо „обикновеният потребител“ да създава Firewall („защитна
стена“, включваща набор от софтуер и/или хардуер, разрешаващ достъпа), LAN-мрежи и пощенски кутии.
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Днес това е реалност. Светът на
промишлената автоматизация също
не остана встрани от бурното развитие на Интернет технологиите.
Да се използват Интернет комуникациите вече не само че не е екзотика, а в много случаи дори е желателно за целите на управлението. Непрекъснато расте и наборът от уеб
функции, предоставяни на крайните
потребители, както и значимостта
им, задавана от специалистите. Неизбежно възниква и елементарният
въпрос защо след като връзката от
личната уеб камера чрез мобилния
телефон е толкова евтина да не е
възможно също толкова лесно да се
наблюдават производствените показатели на оборудване, струващо
стотици хиляди евро. По принцип
доставчиците на оборудване следват пазарните и технологичните
промени, изменяйки задачите, поставяни към системите за автоматизация. Ако допреди броени години на
преден план еднозначно бе извеждано управлението на инсталациите и
технологичните процеси, то днес се
акцентира върху ефективното им
обслужване на базата ЧМИ (човекомашинен интерфейс, или HMI –
Human-Machine Interface) и комуникация. Промениха се и изискванията към
съвременните HMI решения и комуникации. Преди години като правило
бе достатъчно да се разполага с
панел за управление, установен в
непосредствена близост до машината или инсталацията. Днес се използват концепциите за разпределено
управление, които наред с локалното

управление дават възможност за
въздействие през интранет или
Интернет.

Оборудването - част от
високоразвита IT
инфраструктура
Преди години, когато се говореше
за комуникация в индустрията, се
разбираше системи от полеви шини,
последователни съединения или наймного модемна връзка. Сега оборудването трябва да бъде част от високоразвита IT инфраструктура. В
съвременния глобализиран свят дистанционната диагностика и дистанционното техническо обслужване се
превърнаха от екзотика в повсеместна практика. Не бива да се забравя
и огромният им принос в понижаването на разходите за поддръжка.
Това е основна причина производителите на автоматизационно оборудване да инвестират в разработването и внедряването на уеб технологии, които се явяват техни основно конкурентни преимущества.

Структура на уеб
технологията
Да се изброят всички решения,
които се използват в Интернет
технологиите е невъзможно, както
и да се структурират в детайли
всички разработки до момента. По
тази причина в настоящата статия
ще бъдат разгледани единствено
технологиите, представляващи интерес за целите на автоматизацията и намиращи практическо приложение. На основата на този прагма-
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тичен подход уеб технологиите се
разделят в следните категории:
G комуникация;
G архитектура;
G презентация.
G комуникация чрез TCP/IP и др.

Комуникацията фундамент на уеб
технологията
Неслучайно, комуникацията се
възприема като фундамент на уеб
технологията. TCP/IP е базов протокол, който обезпечава правилното
адресиране на участниците в мрежата и непрекъснатия обмен на данни.
Освен това приложението на TCP/IP
не се ограничава само в чистите
Интернет приложения. Понастоящем локалните мрежи (LAN) също
използват предимно протокола TCP/
IP. Благодарение на това, проходимостта между локалните мрежи и Интернет чувствително се е увеличила, тъй като и двата типа мрежи
функционират на базата на една и
съща технология. По тази причина
LAN често се наричат неправилно
Интернет.
Протоколът TCP/IP представлява
най-ниското ниво за уеб комуникация.
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Над него в йерархията стоят такива услуги, като електронна поща (email), протокол за пренасяне на файлове (FTP – File Transfer Protocol) и
световната мрежа. Всяка от изброените услуги използва свой собствен
протокол, който е вложен в TCP/IP.
Например протокол, на който се базира услугата електронна поща, е
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol –
опростен протокол за пренос на
поща), файловете се обменят чрез
FTP, а браузерите комуникират със
сървъра с помощта на HTTP (Hypertext
Transfer Protocol – протокол за пренос
на хипертекст).

Архитектура клиентсървър
Интернет мрежата е структурирана в съответствие с архитектурата клиент-сървър. Сървърът представлява компютър или програма,
предоставяща данните на разположение на мрежата. По принцип
сървърът се държи винаги пасивно –
той предава данните само по заявка. Съществуват и изключения, когато сървърът сам предава данните,
или т. нар. Server-Push. В най-елементарното изпълнение сървърите раз-

пращат само тези файлове, които са
записани на тях. При наличие на съответния софтуер обаче уеб сървърите са в състояние да модифицират
поисканите файлове или да генерират съвършено нови файлове.
Сървърите комуникират с клиенти.
Известно е, че клиентите представляват активните партньори, които
искат информация от сървърите.
Например, уеб браузърът е клиент,
който поисква съответната уеб
страница от сървъра.

Гъвкавата и мощна
платформа HTML
Съществува голям брой различни
форми за представяне на данните.
По тази причина на първо място
следва да се посочи HTML (HyperText
Markup Language – език за описание
на форматирани документи). Съответно, уеб страниците се създават
на езика HTML, а след това браузърите превеждат тези HTML файлове.
С помощта на HTML преди всичко
могат да се структурират текстове и документи. В случай че възможностите на HTML не са достатъчни
и съществува необходимост от контрол на макета на уеб страницата,
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е възможно да се използват таблици
CSS (Cascading Style Sheets – език за
описание на стилове). Езикът CSS
позволява точно да бъдат задавани
параметрите за форматиране на
отделните HTML елементи, например, шрифтът на параграфите. Важно е да се знае, че CSS не заменя
HTML, а разширява възможностите
на функциите му.
Друга важна характеристика на
HTML е способността му да съчетава съвсем различни технологии, освен
CSS, например JavaScript и PHP (от
Hypertext Preprocessor – скриптов
език с отворен код, специално създаден за уеб приложения, който може
да бъде вмъкван в HTML). Благодарение на всичко това, HTML представлява изключително гъвкава и мощна
платформа за уеб развойна дейност.

туална информация, например астрономическо време или текуща дата.
Общото понятие „динамичен HTML“
обединява няколко технологии, които
позволяват върху уеб страницата да
се визуализират динамични данни.
Първият начин, чрез който се реализира, е технологията SSI (Server
Side Includes – включване от страна
на сървъра). Представлява опростен
скриптов език, използван изключително за уеб приложения). С помощта на SSI, на HTML страницата се
разполагат SSI изрази и директиви.
Така, преди изпращането на исканата страница, сървърът зарежда необходимата информация на мястото на тези включвания. По принцип,
следва да се прави разлика какъв е
конкретният способ, по който е заредена динамичната уеб страница
– в сървъра или в клиента.

Динамичен HTML
В своята първоначална форма
HTML е статичен. По тази причина
съществуват HTML страници, които
създадени веднъж се предават в неизменен вид от сървъра по заявка. С
развитието на Интернет се създава необходимост в един HTML документ да се включва определена ак-
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Динамика, реализирана
на сървъра
Ако SSI се изпълнява на сървъра,
то браузърът изобщо не „вижда“ SSI
включванията и получава чист HTML
документ. На основата на този
принцип функционират CGI и скриптовите езици PHP и Perl (динамичен

програмен език от високо ниво,
предназначен за обща употреба, разработен от лингвиста Лари Уол).
Под термина CGI (Common Gateway
Interface) се разбира стандартизиран интерфейс, позволяващ да се
стартират скриптове или други
изпълними файлове на сървъра. Много често CGI скриптовете се пишат
на езика Perl. Обикновено скриптовете се съхраняват в определен
каталог (cgi-bin), създаден преди тях.
При обръщането си към този каталог сървърът разпознава, че той е
длъжен не просто да предаде файла,
а да стартира изпълнимия файл.
Като резултат CGI скриптовете
създават документ във формата на
HTML страница, който се изпраща
на искащия го клиент. На основата
на аналогичен принцип функционира
и PHP. Разликата е, че PHP-директивите (т.е. собственият му скрипт)
се записват направо в HTML страницата. Следователно, статичната
част на страницата би могла да се
създава с помощта на стандартните HTML елементи, а динамичната
й част - да се генерира от вложените в нея PHP директиви. И двата
описани метода се изпълняват на
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сървъра. Предимството е, че браузърът получава чист HTML код и не
е необходимо сам да изпълнява скриптове или програми.
Като недостатък на метода би
могъл да се изтъкне фактът, че текущите данни се изпращат на клиента едва след зареждането им на
уеб страницата. Потребителят,
който иска постоянно да вижда актуалните данни, трябва непрекъснато да презарежда страницата.
Дори и HTML да съдържа автоматично обновяване на страницата,
то резултатът от работата на
тази функция ще бъде мигаща картина и необходимост от много
висока скорост за опресняване на
информацията.

Динамика,
администрирана
от клиента
В случай че е необходимо информацията постоянно да се актуализира или приложението съдържа анимационни елементи, то задачата
следва да се изпълнява от клиента.
Именно за подобни случаи специално е разработен езикът за програмиране JavaScript. Фрагментите,
написани на JavaScript, могат да
бъдат включени както в самата
HTML страница, така и в отделни
файлове. Съвременните браузъри
разполагат и с HTML, и с JavaScript
интерпретатори. По този начин
JavaScript програмите се изпълняват
на компютъра на клиента, от неговия браузър, и изцяло удовлетворяват изискванията за динамика, а
също и за анимация.

64

Аналогичен подход се използва и
при Java Applets (аплетите са малки
програми за точно определени задачи) в затворените и написаните на
езика Java приложения, които се предават от сървъра на клиента за изпълнение. За информация Java е обектно-ориентиран език за програмиране, който не трябва да се бърка с
JavaScript. Предназначен е за писане
на малки програми (аплети), които
най-често се изпълняват от уеб браузърите. За да се реализират Java
аплетите, трябва да бъде инсталирана виртуална Java машина, осигуряваща подходяща среда за изпълнение на Java програми. Поради виртуалността, създавана от Java машината, програмите на Java, т.е. Java
аплетите, не зависят от платформата и могат да се изпълняват както в операционни системи Windows,
така и в Mаc или Linux/Unix системи.
Тук е мястото да се отбележи, че
ActiveX е аналогична технология, разработена от Майкрософт, но тя
работи само в среда на Windows.
Голямото предимство на ActiveX е,
че чрез нея много удобно се вграждат обекти, като плъзгачи, бутони,
цифрови дисплеи и други на уеб страниците.

ни комуникации. Без значение е дали
обменът на информация се осъществява между системите за управление и локалните пултове или е
необходимо да се транслират производствените показатели на оборудването в локалната мрежа на
предприятието, или трябва да се
направи дистанционно обслужване
през Интернет. Във всички тези
случаи действа един и същ комуникационен механизъм. Отмина времето, когато панелите за управление
се включваха посредством специализирани куплунзи, разработвани поотделно от различните производители. Остана в миналото и времето, когато интеграцията в съществуващата IT инфраструктура бе
осъществявана само чрез скъпи копроцесори, а отдалеченият достъп бе
възможен единствено по нископроизводителната и неудобна модемна
връзка. На системните инженери
вече не е нужно да се борят със специализирани програмни драйвери или
OPC сървъри, само заради това да
бъдат предадени няколко показателя от системата за управление в
персонален компютър. Всичко това
не само облекчи работата на инженерите по поддръжката, но и намали разходите за техническа поддръжка.

Уеб технологиите
намаляват разходите
за поддръжка

Отпадат ограниченията
на традиционните
технологии

Интересен е въпросът какво печели автоматизацията от употребата на различни уеб технологии.
Днес, уеб е синоним на неограниче-

Типичните за индустриалната
автоматизация комуникационни
технологии имат известни ограничения. Полевите шини поддържат
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лимитиран брой свързани устройства, системите за управление
могат да работят само с определен
брой панели за управление. Аналогично, системните шини различават
водещи (master) и водими (slave) елементи, като на свой ред броят на
водещите също е ограничен. С внедряването на уеб технология описаните ограничения отпадат. Всички
участници в мрежата са равноправни и нямат лимитиране по отношение броя на установените връзки.
По този начин една система за управление теоретически може да
установи връзки с 1000 панела за
управление. Естествено, наличната
честотна лента на пропускане на
практика ограничава броя на панелите, които могат едновременно да
се обръщат към системата за управление. В много от случаите обаче отсъстват изкуствени предели
на системата, които да възпрепятстват изпълнението на подобен род
задачи. Отпада и изискването за
употреба на сложни междумрежови
портове (gateway). В крайна сметка
това опростява значително проектирането.

Реализира се със
стандартни устройства
Уеб технологията се реализира
чрез стандартни IT устройства,
т.е. могат да се използват широко
разпространени мрежови компоненти, като маршрутизатори, комутатори или точки за достъп до WLAN
(Wireless LAN Access Points). По този
начин в реализацията на автоматизационната задача, наред с класичес-
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ките апаратни платформи за управление, могат да се включат и органайзери (PDA) или просто мобилни
телефони. Освен това уеб технологията по принцип е независима и
може да се използва както с
Windows платформи, така и с Linux/
Unix системи или Mac компютри.
По отношение на човеко-машинния интерфейс, уеб технологията се
развива по съвършено нов път в сравнение с традиционните подходи. В
съответствие с принципа клиентсървър, системата за управление с
уеб поддръжка съдържа не само софтуера за управление и параметрите на процеса, но и графичен интерфейс. Като панели за управление, в
този случай, са необходими само
платформи със стандартен браузър.

Платформи за
управление с уеб функции
Главно условие за използване на
възможностите, предлагани от уеб
технологиите, е наличие на апаратура за управление с уеб функции. Като
пример може да бъде посочен предлаганият на пазара продукт на една
от водещите компании в бранша.
Системата за управление притежава уеб сървър за управление, наблюдение и визуализация и позволява
достъп до SPS данни чрез интерфейса CGI. Допълнително са интегрирани FTP сървър и файлова система,
което обезпечава простота на обмен на данни с висшестоящата система. Възможно е и елементарно
транслиране на процесните параметри и лог файловете с помощта
на обикновен FTP клиент на персона-

лен компютър. Уеб панелите могат
да бъдат включени към мрежата по
произволен начин (включително LAN
и Интернет), имат вграден браузър
и могат да използват интерфейс,
който е вграден в системата за
управление.

Човеко-машинният
интерфейс и уеб
технологиите
Концепцията за човеко-машинен
интерфейс с уеб функционалност
принципно се различава от типичните панели за управление. Командното поле просто се визуализира в
браузъра и заменя специално разработен пулт за управление или специализиран компютърен софтуер (в т.ч.
и лицензен).
Тук е мястото да се обърне внимание на неограничените възможности за включване в мрежата, а също
така и на достъпа до една и съща
среда от произволно място. В случая
е без значение дали се провежда настройка на параметрите на елементарен технологичен процес, чрез
олекотени HTML страници, или се
реализира сложно управление на машини посредством Java инструменти. По този начин наблюдението и
управлението на базата на уеб поддръжка открива пред производителите на оборудване предизвикателството на съвършено нова функционалност и улеснява техническите
разработки.

Какви са разликите
в концепциите?
Кое всъщност различава управле-
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нието, наблюдението и визуализацията на основата на уеб функционалност от традиционното им изпълнение с панели за управление?
Както вече бе посочено, първата
разлика е реализацията на полето за
управление чрез стандартен браузър. Веднъж разработен, алгоритъмът за управление на дадена
инсталация остава „привързан“ не
само към машината в локалния пулт,
но е възможно да функционира на
персонален компютър с браузър.
Освен него, друго изискване е компютърът да бъде свързан със системата за управление, примерно с LAN.
В следващите редове се разглеждат по-подробно класическата и уеб
концепциите на човеко-машинен интерфейс.

Класическата концепция
на човеко-машинен
интерфейс
Построена е на принципа „от
точка до точка“ между системата
за управление и панела за управление.
Панелите осигуряват визуализация, а
системата за управление се занимава с чисто технологичното управление на съответната машина или
технологичен процес. Проектите за
визуализация, в смисъл съответните
страници на екраните, са заложени
в панелите. Системата подава само
„суровите“ данни с параметрите на
процеса.
Този подход е бил обусловен исторически от времето, в което системите са съхранявали единствено данните, но не и заемащите
голям обем визуализации. С разви-
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тието на технологиите е възникнала необходимост с помощта на
един панел да се обслужват няколко системи за управление, както и
да има достъп до една и съща система от различни точки. По този
начин на бял свят са се появили
първите шинни системи, като MPI
или S-Bus, а с тях и полевите системни шини като Profibus.
Всичките изброени решения имат
една обща черта – тяхната реализация е изкуствено ограничена. Например броят на свързаните устройства да бъде до 128, да има разделение на водещи и водими (Master/
Slave) точки от мрежата и т.н. Налице е и още един съществен недостатък. Ако се наложи системата
за управление да бъде включена към
телефонната мрежа (за достъп до
Интернет или, за да бъде интегрирана в мрежата на предприятието),
трябва да се осигурят скъпи преобразуватели (модеми, комуникационни модули и др.), както и да се закупи лицензиран софтуер. Изводът от
казаното до тук е, че въвеждането
на шинните системи, стоящи в основата на комуникационната структура, си остава както и преди
свързване "от точка до точка".

АСУ съдържа и полето
на управление
Основната идея в тази концепция
се състои в използването не на
твърди връзки от типа точка до
точка, а на гъвкавата топология
клиент-сървър. На практика, системите за управление представляват
сървъри и следователно могат да

изпълняват ролята на уеб сървъри,
на които е записана системата за
визуализация. Панелите за управление, компютрите и другите платформи за визуализация са клиенти и
притежават браузър. Новото е, че
проектът за визуализация не се изгражда в панелите за управление, а
се зарежда в автоматизираната система за управление (АСУ).
Следователно, АСУ се превръща в
"главен обект за автоматизация" и
съдържа всичко, което е необходимо за изпълнение и на задачите за
управление плюс, и на полето за управление. От друга страна, панелите за управление се превръщат в
т.нар. Thin Client (тънък клиент) –
дисплей и браузър. Поради това не е
необходимо в тях да се съхранява
проектът за визуализация, докато
той не влезе в работа. Когато този
момент настъпи, панелът автоматически се зарежда от системата
със страниците (т.е. екраните),
които трябва да бъдат визуализирани. Това води до облекчаване на
информационния обмен и обслужването.
Благодарение на структурата клиент-сървър, в концепцията на човеко-машинния интерфейс с уеб функционалност много лесно се организират разширения и нововъведения. Не
съществуват никакви ограничения
по отношение на комуникацията.
Както вече бе казано, наличната честотна лента на пропускане би наложила ограничение, само ако се включат огромен брой панели и всички
едновременно се опитват да се
свържат със системата.
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ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ 2009„.
—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‡ı‡ Ò ÌÂ Â‰ÌÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ÏÂÚÓÚÓ - ‚ÒÂÍË ÂÚ‡Ô, ‚ÒˇÍ‡
ÒÚ˙ÔÍ‡ ·Â ÌÂ˘Ó ÌÓ‚Ó Ë ËÁËÒÍ‚‡¯Â ÌÂ
ÔÓÒÚÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ, ÌÓ
Ë ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ÍËÚË˜ÌË Á‡ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡·‡‚ˇÌËˇ Ë ÔÓÏÂÌË ‚ ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ÒÓÍÓ‚Â. —˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡
ÔÓÂÍÚ‡, Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Ì‡Î‡‰Í‡ Ë
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ÍÓÌÚÓÎ Ë ‰Û„Ë, ‰ÓÍ‡Á‡ı‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ
ÛÏÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡, ÌÓ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‰‡ ÒË
Ô‡ÚÌË‡Ú Ë ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÂÍËÔ.
Õ‡ÚÛÔ‡ÌËˇÚ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ÓÔËÚ
Ì‡ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ ˘Â ·˙‰Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔË ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡˘ËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ
ÂÚ‡ÔË, Í‡ÚÓ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‚ÚÓË
ÏÂÚÓ‰Ë‡ÏÂÚ˙. œ˙‚ËÚÂ ÍÓÔÍË Ò‡
‚Â˜Â Ì‡Ô‡‚ÂÌË, ‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ‚˙‚Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ-·˙ÁÓ Ë ·ÂÁ
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌËˇ ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÓÚÌÓ‚Ó ˘Â ·˙‰Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÍËÔ‡ ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Á‡‰‡ÌËÂ,
ÌÓ Ë Í‡ÚÓ ÎÓˇÎÂÌ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÂÌ
„‡Ê‰‡ÌËÌ - ÙËÏ‡ Ò ÔÓÁËˆËË Ë ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚˙ÁÎÓÊÂÌËˇ.
œ‡ÚÌË‡ÌÂÚÓ Ë Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡Ú‡
‡·ÓÚ‡ ÔÓ —ÓÙËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÚÓ Ò
TaiSei Corporation ÌÂ Â Ô˙‚ËˇÚ
ÔÓÂÍÚ Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ Û˜‡ÒÚËÂ
Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ. ‘ËÏ‡Ú‡ Â ‚Ó‰Â˘‡ ˜‡ÒÚÌ‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 50 „Ó‰ËÌË ÓÔËÚ Ë Ú‡‰ËˆËË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓÂÍÚË, Ó·ı‚‡˘‡˘Ë ‡·ÓÚ‡ Ò
ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, »œ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ,
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍ‡
‰ÂÈÌÓÒÚË Ë ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡

ÔÓÍË‚‡ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË
ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÓÂÍÚË, ‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ë Á‡‰ „‡ÌËˆ‡, Ô‡ÚÌË‡ÈÍË ÒË Ò ÎË‰ÂË Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËˇ
Ô‡Á‡. —Â‰ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÔÓÂÍÚË Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Ò‡: ¬≈÷ "Three Gorges"
‚ ËÚ‡È, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Alstom; ¬≈÷
"Guigang" ‚ ËÚ‡È, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
ABB; ¬≈÷ "Phu My 2-2" ‚˙‚ ¬ËÂÚÌ‡Ï, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ABB; ı‡ÚËÂÌËÚÂ Ù‡·ËÍË "MoDo", "Saica" Ë
"Celbi" ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Ë œÓÚÛ„‡ÎËˇ,
Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Metso Automation;
Sensus Biochemical Factory ‚ ’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Metso Automation;
“≈÷ "Kristiina" ‚˙‚ ‘ËÌÎ‡Ì‰Ëˇ, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò Metso Automation. —Â‰
Ì‡È-‡ÍÚÛ‡ÎÌËÚÂ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË
ÔÓÂÍÚË, ‚ ÍÓËÚÓ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ÂÍËÔËÚÂ Ì‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ, Ò‡
Ò˙‚ÏÂÒÚÌ‡Ú‡ Ò ABB ‰ÂÈÌÓÒÚ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ¬≈÷ "¿Ú‡Ú˛Í" Ë ¬≈÷ " ‡‡Í‡ˇ" ‚ “ÛˆËˇ.

София 1220, ул. "Локомотив" №3
тел.: 02/ 936 03 73, факс: 02/ 931 07 68
e-mail: office@starteng.com, www.starteng.com
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В продуктовото портфолио на фирма МЕГАТРОН
са включени джойстици, тракболи и педали за управление от различен тип и изпълнение, подходящи
за най-масовите области на приложение. Ръчните
джойстици с тяхното стабилно механично изпълнение и форма на захват са пригодени за вграждане
в тежки промишлени работни режими. Почти всички изпълнения могат да бъдат поръчани с опционални форми на захват и допълнително оборудване.
Интегрираните бутони са най-често предлаганата опция. Някои типове разполагат с въртящ се лост, като това дава възможност за
управление по трета ос. Типове на защита: до
IP68. Най-често джойстиците намират приложение в машиностроенето: кари, кранове, строителни машини и др.
В общия случай тези джойстици са оборудвани
с потенциометри от проводяща пластмаса, някои могат да бъдат изпълнени и с безконтактна
сензорна технология.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

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

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

Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Í˙Ï Úˇı Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
N ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÂÌÓÒÌË Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
➣ 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
➣ 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.

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

N ƒÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÔÛÒÍ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡:

➣–Â„ÛÎ‡ÚÓÌÓ Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
➣—ËÒÚÂÏË Á‡ Ó‰ÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‡ÌˆËÓÌÂÌ Ë ËÁ‚˙Ì

Овергаз сервиз
София, ул. Филип Кутев 5,
тел: 02/ 428 32 73
факс: 02/962 17 24
e-mail: og_service@overgas.bg

≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
ÂÌÂ„Ëˇ, „ÂÌÂË‡Ì‡ ÓÚ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì
ÍÓÏÔÂÒË‡Ì ‚˙Á‰Ûı
‚˙Á‰Ûı
«‡ ÔÓÂ‰ÂÌ Ô˙Ú Metal Work ÔÓÍ‡Á‡, ˜Â ËÏ‡ ‚‡ÊÌÓ ÏˇÒÚÓ ÒÂ‰ ÓÚÍË‚‡ÚÂÎËÚÂ ‚
Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ÔÌÂ‚Ï‡ÚËÍ‡Ú‡. Õ‡ Ô‡Ì‡Ë‡ ‚ ’‡ÌÓ‚Â ÔÂÁ ¿ÔËÎ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ ·Â ÔÓÍ‡Á‡Ì
ÔÓÂ‰ÌËˇÚ ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ - √ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓÈÚÓ Ó·Â˘‡‚‡
‰‡ ·˙‰Â Â‰ÌÓ ·ËÎˇÌÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ò ÏÌÓ„Ó ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
“Ó‚‡ Ò‡ „ÛÔ‡ ÔÓ‰ÛÍÚË, ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÚÓË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÏËÌË-„ÂÌÂ‡ÚÓ,
Ò‚˙Á‡Ì Ò ÏËÍÓ ÚÛ·ËÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ Ò ÍÓÏÔÂÒË‡Ì ‚˙Á‰Ûı.

3 решения
PNEUMO-POWER

¡ÂÁÊË˜ÂÌ ‚˙ÁÂÎ, Á‡ı‡ÌÂÌ Ò˙Ò Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
»ÁÔ‡˘‡ ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ ÒÂÌÁÓË, ·ÛÚÓÌË Ë ‰.
œÓÎÛ˜‡‚‡ ÒË„Ì‡ÎË Ë ‡ÍÚË‚Ë‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, Î‡ÏÔË Ë ‰.
«‡˘ËÚÂÌ ÓÚ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ.

PNEUMO-ENERGY RECOVERY
ÃËÍÓ „ÂÌÂ‡ÚÓ, Á‡ı‡ÌÂÌ Ò˙Ò
Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ¬ÒË˜ÍÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ı‡ÌÂÌÓ, ˘ÓÏ ËÏ‡ Ò„˙ÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı: PLC, PC, Í‡ÏÂ‡, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË, ÒÂÌÁÓË Ë ‰.

»ÁÔÓÎÁ‚‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚ‡·ÓÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ËÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ.
ŒÔ‡Á‚‡ÏÂ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ÔÂÒÚËÏ Ô‡Ë!
— ‚ÒˇÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÏ ‰‡ ÒÔÂÚËÏ 240 Î‚. „Ó‰Ë¯ÌÓ Ë ‰‡ ËÁ·Â„ÌÂÏ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ 1050 Í„ CO 2 ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡.

PNEUMO-WIRELESS

Ка Матик ООД
Пловдив 4004, бул. Кукленско шосе 9Н
тел.: 032/ 677 772, факс: 032/ 677 774
e-mail: info@kamatic.com, www.kamatic.com
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ÙËÏÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ - ÌËÂ ÔÓÍ‡Á‚‡ÏÂ
ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ
ËÁ·Ë‡ÏÂ ·ËÁÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸ÓË
Ние сме справедливи в нашите
отношения с доставчиците.
ABB очаква лоялна конкуренция на
своите пазари и прилага същия стандарт в работата с доставчиците си.
При избора на доставчици не демонстрираме благоразположение или
предпочитание нито към лице, нито
към бизнес. Не позволяваме бизнес
отношенията ни да бъдат повлияни
от лични интереси.
Съответно, всички покупки на
стоки и услуги за АВВ се извършват
в съответствие с политиката на
дружеството.
Ние си сътрудничим с агентите и
консултантите. Ние изграждаме контакти с подизпълнителите, които
действат като нас.
Ние разчитаме на подизпълнителите да ни помагат да изпълняваме
някои проекти и оценяваме приноса,
който те имат към отношенията на
АВВ с клиентите и към репутацията
на дружеството.
Ние се обединяваме с единомислещи партньори в съвместни предпри-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

G

май 2009

Ние демонстрираме отговорност,
когато съблюдаваме най-високите
етични стандарти при взаимодействието си с правителството.
ABB взаимодейства с различни
групи заинтересовани лица, включително клиенти, доставчици, акционери, медии, неправителствени организации и местни чиновници. Взаимодействието на правителствени служители в световен мащаб е от съществено значение. Ние си сътрудничим
изцяло с чиновниците.
Служителите на АВВ са честни и
прецизни в отношенията си с правителствените служители и спазват
най-високите етични стандарти,
когато правят бизнес с правителствени представители.
Следва продължение
.
ятия и съюзи.
Силата и успехът на АВВ зависят
и от изграждането на дълготрайни
отношения с партньори, които споделят нашия ангажимент към етичните бизнес принципи.
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Технически възможности за решаване на проблемите,
произтичащи от реактивната енергия

œ

реносът на реактивна мощност
по електроснабдителната система
е свързан с редица негативни последици. Сред тях са повишени загуби
на активна мощност, тъй като те
зависят от пълната мощност. Също
така се наблюдават и по-големи загуби на напрежение, заради импеданса на елементите от електроенергийната система. Реактивната
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мощност е причина за непълно използване на синхронните генератори,
работещи в системата. Известно е,
че излишъкът или недостигът на
реактивната енергия определя нивото на напрежение в електроенергийната система.

Защо реактивната
енергия е вредна?
Нагледна аналогия, поясняваща

последните две твърдения, би могла
да се получи чрез представяне на
генераторните мощности в системата като велосипедисти, които
карат колело от тип тандем. Нека
консуматорите са представени
като пътници, возещи се на този велосипед. Направено е допускането, че
пътниците се возят, но не въртят
педалите (фиг. 1). Ако всички „пътници“ решат едновременно да се накло-
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нето на „пътниците“. Логично е
това да стане, като го наклонят в
обратната посока (фиг. 3). Резултатът е, че „велосипедистите“ се
чувстват по-некомфортно и създават по-голямо челно съпротивление,
което води до намален капацитет и
повишени загуби в генераторите.
Фиг. 1.

Фиг. 2.

нят в една посока, това няма да намали скоростта на велосипеда или да
го отклони от избраната посока, но
ще застраши неговата стабилност
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Мероприятия за
ограничаване преноса на
реактивна енергия

Фиг. 3.

(фиг. 2). Генераторите няма да
вършат повече работа, но за да запазят стабилността на тандема,
ще трябва да компенсират накланя-

Съществува добре известна
съвкупност от мерки, насочени към
намаляване потреблението на реактивна енергия. Тя включва:
G замяна на ненатоварени асинхронни двигатели и трансформатори с
модели с по-малка мощност;
G понижаване на напрежението на
двигатели, системно работещи в
режим, близък до празен ход;
G изключване на трансформатори,
работещи на празен ход или с малко
натоварване (поемане на техния
товар от други трансформатори);
G използване на най-целесъобразни
схеми и системи за управление на
вентилни преобразуватели.
Прилагането на описаните мерки
в повечето случаи не може да доведе до пълно решаване на въпроса с
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Фиг. 5.

ни се определя от триъгълника на
мощностите (фиг. 5). Ако P, Q и S са
естествените (в смисъл без компенсиране) активна, реактивна и пълна
мощност, те ще определят и естествения ъгъл на дефазиране ϕе. Нека
направим допускането, че желаният
ъгъл е ϕЖ. Следователно, необходимо е от консумираната реактивна
енергия да се извади вектор, отговарящ на генерираната от кондензаторните батерии реактивна
мощност Qk. От чисто геометрични съображения се извежда изразът
за необходимата компенсираща
мощност, при известни – активна
мощност, естествен и желан ъгъл
ϕ: Qk = P[tg(ϕв) - tg(ϕж)].

Фиг. 4.

консумираната реактивна енергия.
Те обаче могат да намалят необходимата мощност на компенсиращите съоръжения, и следователно да
минимизират инвестициите и експлоатационните разходи.

Компенсирането - с
кондензаторни батерии
Компенсирането на консумираната реактивна енергия (т.е. на ин-

дуктивната енергия) се извършва с
кондензаторни батерии. Принципът на компенсиране се състои
в това необходимата реактивна
енергия да се генерира от местни
източници (кондензаторни батерии), разположени в близост до
товара, а не да се доставя от генераторите (фиг. 4).
Необходимата компенсираща
мощност при синусоидални величи-

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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Варианти за разполагане
на компенсиращите
батерии
Съществуват много и различни
варианти за разполагане на компенсиращите батерии в електроснабдителната система на потребителя.
Възможно е използване на фиксирани
кондензаторни батерии, постоянно
включени в определени точки, разположени близо до големи консуматори на реактивна енергия – индивидуално компенсиране. Ако компенсиращите батерии са разположени в главната подстанция, се говори за групово компенсиране. Възможно е кондензаторните батерии да са за ниско напрежение. В този случай те са
по-евтини, но работят с по-големи
активни загуби от кондензаторните
батерии за средно напрежение.
Въпросът за оптималното компенсиране на реактивни товари е твърде
сложен въпрос и излиза извън основната тема на настоящия материал.
Сред най-предпочитаните варианти през последното десетилетие е
групово компенсиране, въпреки че
това не е универсално решение. В
редица приложения се използва индивидуално компенсиране с
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автоматични регулатори
на фактора на мощността

Изградени са от пет
основни елемента

(АРФМ). Тези устройства следят
непрекъснато консумираната активна и реактивна енергия, определят в
реално време текущия фактор на
мощността, а от там и необходимата компенсираща мощност. На
базата на текущите показатели те
включват или изключват определени
кондензаторни батерии. Най-често
превключването на кондензаторните батерии се реализира с контактори. Съществуват и устройства,
предназначени за компенсиране на
бързопроменливи товари, в които се
използват управляеми вентили. Те
обаче намират изключително ограничено приложение в България, тъй
като заплащането става на база
средномесечния фактор на мощността, а не на моментната му стойност. При такава тарифа, свръхбързите устройства предлагат
само допълнителни разходи на потребителя, без да му носят сериозна полза. Тяхното използване е оправдано, когато бързопроменливите
товари смущават работата на други устройства и системи, свързани
на същите захранващи шини.

Автоматичните регулатори на
фактора на мощността са изградени от пет основни елемента:
G кондензаторни батерии;
G контактори;
G контролер;
G кабели и защитна апаратура;
G шкаф, в който са поместени всички гореизброени елементи.
Приблизителната тежест на
отделните елементи при определяне на крайната цена на типичен автоматичен регулатор на фактора на
мощността (АРФМ) за ниско напрежение е:
G кондензаторни батерии - 50%;
G контактори - 25%;
G контролер -15%;
G кабели и защитна апаратура - 5%;
G шкаф - 5%.
Добре е да се има предвид, че тези
процентни стойности са само ориентировъчни и варират в зависимост от приложението.

Старите кондензаторни
батерии
Представляват основен елемент
в АРФМ, който заедно с контакто-
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рите определя в голяма степен цената на регулатора. На пазара се предлагат кондензаторни батерии с единична мощност Qk = 0.5 kVAr, 0.7
kVAr, 1 kVAr, 1.5 kVAr, 2 kVAr, 2.5 kVAr,
5 kVAr, 7.5 kVAr, 10 kVAr, 12.5 kVAr,
15 kVAr, 20 kVAr, 30 kVAr, 40 kVAr, за
номинално напрежение: Uн = 400 V,
450 V, 690 V, 1450 V, 6 KV. Не всички
фирми произвеждат цялата гама от
изброени стойности. Разбира се, има
и кондензаторни батерии, непосочени в поредицата мощности.
В миналото са се използвали кондензатори с хартиен диелектрик,
импрегниран с минерално масло, наречено полихлориран бифенил (РСВ).
Типични за тези кондензатори са
големите габарити, високата температура, която достигат дори при
нормална експлоатация, и много добрата издръжливост. Заради големите активни загуби, те са естествено защитени от прекомерно големи
пускови токове. Освен това полихлорираният бифенил е изключително
стабилен и не се разлага. Това е и
най-големият проблем на тези кондензатори, тъй като хлорните бифенили и трифенили са канцерогенни и кондензаторните батерии остават много опасни, дълго след
като са извадени от употреба. Бифенилните кондензатори са забранени за използване и отдавна не се
произвеждат.
Вече се използват т. нар.

филм кондензатори
при които диелектрикът е тънък
пластмасов филм (6 mm), при производството на който се вземат спе-
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циални мерки, за да се гарантира
отсъствието на примеси и микропори. За ниско напрежение се използва
основно полипропилен (РР). Той има
много добри изолационни качества,
ниски загуби (малък tgd) и добра устойчивост във времето. Малките
загуби, обаче, означават много големи пускови токове, които могат да
доведат до прегряване (и дори изпаряване) на диелектрика. При това,
както полипропиленът, така и неговите пари са изключително лесно
запалими.
Съществуват и по-добри кондензатори, при които диелектрикът е
комбинация от хартия и пластмасов
филм, с обща дебелина 15 mm. Тези
кондензатори са много по-надеждни
и се нуждаят от подмяна много порядко. За сметка на това, се отличават с по-големи размери и по-висока
цена.
Електродите на кондензаторите
представляват тънко метално покритие, разпръснато върху пластмасовия филм. Съществуват конструкции с по-дебело алуминиево фолио или
с вакуумно нанесено покритие, които са по-надеждни и с по-добра издръжливост на пускови токове и
пренапрежения.

Международният
стандарт IEC831-1 и 2
изисква кондензаторите да издържат продължително претоварване по ток - до 30% (Imax = 1,3 Iн).
Факторите, които могат да доведат до протичане на по-голям от
номиналния ток, са:
G наличие на хармоници (на напреже-

нието);
G повишаване на мрежовото напрежение;
G чести пускания;
G пропадания на мрежовото напрежение (по-скоро последващото му
възстановяване);
G вибриране на контактите на контактори;
G резонанс.
Използването на добър контролер, който изпълнява и защитни функции, би могло да удължи съществено живота на кондензаторите. Контролерът ефективно ги защитава
от повишаване и пропадане на мрежовото напрежение, чести пускания
и дори резонанс.

Хармоници на
напрежението
Импедансът на кондензаторите
се изчислява по добре познатата
формула - Xc = 1/ωC, и следователно
намалява с увеличаване на честотата. По тази причина, наличието на
хармоници, т.е. високочестотни
съставки в напрежението, води до
протичане на твърде големи токове.
Счита се, че при малък коефициент на несинусоидалност на напрежението (под 2,5%) не е необходимо да се вземат специални мерки
за ограничаване на претоварването, предизвикано от хармоници.
При по-замърсени мрежи, обаче, се
прилагат специални кондензаторни
батерии или последователно на
тях се свързват реактори, които
да ограничат високочестотните
токове.
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Фиг. 6. Типичен преходен процес при включване на кондензатор към захранващата мрежа.

Източници на хармоници на напрежението могат да бъдат:
G Импулсни захранвания (например
твърде голям брой компютри – има
се предвид много голям брой паралелно свързани машини);
G Изправителни преобразуватели;
G Честотни управления за двигатели;
G Заваръчни агрегати, дъгови пещи
и др. бързопроменливи товари - захранвани от мрежа с малка мощност.

Пусков ток
При първоначално свързване на
кондензатор към захранващото напрежение протича преходен процес
до неговото зареждане. В първоначалния момент токът през кондензатора е ограничен само от импеданса на захранващата мрежа. По
тази причина той може да достигне изключително големи стойности
(фиг. 6).
Този голям пусков ток, от една
страна, води до загряване на кондензатора, а от друга - може да доведе
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Фиг. 7. Методи за ограничаване на пусковия ток през кондензаторните батерии.

до колебание на напрежението и да
смути работата на други устройства. Затова той трябва да бъде
ограничаван. Обикновено, пусковият
ток на кондензаторните батерии
не се дава в каталозите, но може
да се очаква той да е до 100 пъти
по-голям от номиналния ток Iн.

Възможности за
ограничаване на пусковия
ток
За ограничаване на пусковия ток
последователно на кондензаторната батерия се свързват индуктивности или съпротивления.
Използването на индуктивност
(реактор) е добро, но скъпо решение, тъй като трябва да се използва дросел с необходимата мощност, навит върху подходяща сърцевина. Елементарното навиване на
захранващия проводник дава само
няколко микрохенри индуктивност,
което в повечето случаи не е достатъчно. Използването на постоянно работещ реактор би довело и

до допълнителни загуби в компенсиращото устройство.
Приложението на пускови резистори е най-предпочитаният метод
за ограничаване на пусковия ток.
Резисторите се шунтират след края
на преходния процес, така че не генерират допълнителни загуби.
Най-тежък пусков режим се получава, когато мрежовото напрежение
при включване се окаже в противофаза на предварителното напрежение, до което е зареден кондензаторът преди пускане. Режим от
този тип е много вероятен при
кратковременно прекъсване на захранването или при честа ръчна комутация на кондензаторните батерии. Вградените в тях резистори
осигуряват разреждането им за около 15 минути и не могат да се използват за предотвратяване на този
опасен режим. Ефективна защита
може да осигури управляващият контролер и АРФМ, който да не позволява често включване на кондензатори дори и при ръчно управление.
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тира на 400 V, то нейната мощност
ще е едва 3,4 kVAr. Следователно, ще
са необходими три пъти повече батерии за осигуряване на необходимата компенсираща мощност.

Таблица 1.

Температура
Максимално напрежение
на кондензаторните
батерии
Според стандарта IEC831-1 и 2,
максималното напрежение, което
кондензаторните батерии трябва
да издържат, е с 10% по-голямо от
номиналното или 1,1 Uн. Освен това
10-процентната граница може да
бъде достигана за не повече от 8
часа на денонощие. Стандартът
дефинира, че напрежението може да
се увеличи с 15% спрямо номиналното за не повече от 30 минути на
денонощие, и то не повече от 200
пъти за целия живот на кондензаторната батерия.
Относително малкото повишаване на напрежението води до допълнително загряване на кондензаторната батерия, докато големи пренапрежения, появили се вследствие на
комутации или мълнии, водят до пробив в диелектрика на кондензатора.
При пробив прескача искра между
двата електрода. Изпарява се полипропиленовата изолация, както и
алуминиевото покритие, съставящо
електродите. Получените при изпарението газове „разчистват“ алуминиевите пари от мястото на пробива и след изчезване на пренапрежението, кондензаторът може да рабо-
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ти отново. Описаното свойство се
нарича самовъзстановяване. За съжаление, е свързано с деградация, тъй
като всеки подобен пробив отнема
от площта на електродите, а следователно и от капацитета на кондензаторната батерия.

Не се преоразмеряват по
номинално напрежение
При много големи пренапрежения
отделените при изпарението на диелектрика газове могат да създадат
сериозно вътрешно налягане, вследствие на което кондензаторът да
експлоадира. Затова добре проектираните кондензатори разполагат
със свободно място в обвивката.
Съществуват и кондензаторни батерии с газова защита, която
прекъсва един от захранващите изводи при твърде голяма стойност на
вътрешното налягане. След сработването й, кондензаторът не може да
бъде възстановен.
Преоразмеряване на кондензаторите по отношение на номиналното
им напрежение обикновено не се практикува, тъй като не е изгодно. Реактивната мощност на кондензаторната батерия зависи от квадрата на
напрежението. Ако се закупи батерия с 10 kVAr на 690 V, а се експлоа-

Според допустимото температурно натоварване кондензаторните батерии се разделят на четири
класа, показани в таблица 1.

Специализирани или
обикновени контактори
Както вече бе подчертано, за комутиране на кондензаторни батерии се използват специални контактори. Много от водещите производители на комутационни апарати
предлагат такива специализирани
серии. Старото правило, че може да
се използват обикновени контактори, избрани (преоразмерени) с коефициент на запаса 1.4, обикновено е
неприложимо в АРФМ. Заради необходимостта от ограничаване на пусковия ток, специализираните контактори се снабдяват с помощна контактна система, която е оразмерена за големия пусков ток (100 Iн). Тя
се затваря по-бързо от основната
контактна система. Ограничаващите резистори и евентуално индуктори се свързват към тази помощна
контактна система и в началния
момент, след пускането токът протича през тях. След това те се
шунтират от основната контактна система. Правилното оразмеряване на неспециализираните контактори представлява проблем и по друга
причина. При избора им трябва да се
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отчита пусковият ток, който, както вече бе посочено, е сто пъти поголям от номиналния, а много производители изобщо не дават тази
величина в спецификациите на своите апарати.
Контакторите обикновено имат
живот от около 100 хил. комутационни цикъла, под товар. За да се използват максимално добре контакторите, управляващият контролер
трябва да оперира с алгоритъм, осигуряващ минимален брой превключвания. Освен това е необходимо той
да осигурява защитни функции и да
изключва контакторите при пропадане на захранващото напрежение.

Изисквания към
шкафовете
Необходимо е компонентите на
АРФМ да са събрани на едно място,
близо един до друг. По този начин се
минимизира вероятността от грешки, както и дължината на свързващите проводници. От друга страна,
шкафовете трябва да осигуряват
достатъчно пространство за апаратурата, позволяваща лесното извършване на дейностите по обслужване и с цел бъдещо разширение.
Необходимо е да се отчита и необ-
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ходимостта от охлаждане. Известно е, че доброто охлаждане удължава
живота на кондензаторните батерии и контакторите. При кондензаторните батерии важи 7-градусовото правило на Арениус, според което животът на кондензаторната
батерия намалява наполовина за всеки 7 оС повишаване на експлоатационната й температура. У нас този
емпиричен закон е по-известен като
8-градусовото правило, когато се
отнася за кабели.
Компактният дизайн обикновено
е свързан с влошено охлаждане и
тогава е необходима принудителна
вентилация, както и измерване на
температурата. Много от добрите
контролери за АРФМ притежават
вход за измерване на температура
и изход за управление на вентилатор.
Друго изискване към шкафовете
е да осигуряват добра механична защита, а при възможност и защита
от прах. В този случай е необходимо да се направи компромис с необходимостта от охлаждане. За метални шкафове специално изпълнение е възможно да се осигури и пожарозащитеност (кондензаторните батерии са пожароопасно съоръжение).

Възможности на контролера
Някои от необходимите възможности, които контролерът на АРФМ
трябва да притежава, могат да се
обобщят в групите:
G програмируеми интервали на превключване на кондензаторните банки с цел настройване на най-големия
интервал, който отговаря на динамиката на товара;
G интегрирани защитни функции и
подходящи аларми. Сред тях са - пренапрежение, претоварване по ток,
прегряване, прекомпенсиране, понижаване на напрежението, както и
загуба на сигнал;
G вграден термостат и възможност
за управление на вентилатор;
G възможност за ръчно превключване, което да е подсигурено срещу
грешки (не се разрешава повторно
включване преди разреждането на
кондензатора);
G достатъчно голяма памет, в която да се съхранява информация за
превключванията, за да се правят
проверки или отчети;
G подходящ алгоритъм на превключване, който да осигурява добро компенсиране на променливия товар и
минимално износване на комутационната апаратура.
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—ËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË
—Õ/ÕÕ
Технически тенденции в развитието на сухи и маслени силови
трансформатори

ƒ

Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡ Ë„‡Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌ‡ ÓÎˇ ‚ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. ÕÂÈÌ‡ Á‡ÒÎÛ„‡ Ò‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚‡ËË Ë Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÂÏÓÌÚÌËˇ ÔÂËÓ‰. —Â‰
Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë
Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ Ë ÓÏË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡
Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ, ‡Ì‡ÎËÁ - ÒÔÓÂ‰ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ‡ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡Ì„ÂÌÒ ‰ÂÎÚ‡, „‡ÁıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙÒÍË ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ï‡ÒÎÓÚÓ Ë ‰.

Методи за диагностика
на трансформатори
Õ‡È-Ó·˘Ó ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ò‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÂÌ, ıËÏË˜ÂÒÍË, ÚÓÔÎÓÙËÁË˜ÂÌ, ¯ÛÏÓ‰Ë‡„ÌÓ-
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ÒÚËÍ‡, ‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë ‰.
—˜ËÚ‡ ÒÂ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Â ÒÂ‰ ÏÂÚÓ‰ËÚÂ, ‰‡‚‡˘Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡È-‡ÌÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇÍÓÒÚÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË. “Ó‚‡ Â Ú‡Í‡, Ú˙È
Í‡ÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÏÂÊ‰Û ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÒËÎË Ë ÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÚÂÏË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÂÍÚ‡. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰˜ÂÚ‡Â,
˜Â ÔË ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÏÂÚÓ‰Ë Ì‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ.
«Ì‡Â ÒÂ, ˜Â ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓÚÓ ÒÂ‰ÌÓ
ÌË‚Ó Ì‡ ¯ÛÏ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ÓÚ Â‰ËÌ ÚËÔ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„ ÚËÔ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ Á‡ ÌÂÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ÏÛ. ¬˙ıÛ
Ú‡ÁË ·‡Á‡ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÏÂÚÓ‰Ë-

ÚÂ Á‡ ¯ÛÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÚÓ‰ËÚÂ Á‡ ‚Ë·Ó‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ò‡
‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌË. œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÒÂ
ÔËÎ‡„‡ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ‚Â‰Ë, ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓÂÌËÚÂ ‚ Ï‡ÒÎÓÚÓ „‡ÁÓ‚Â. ¬ÒÂ
ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌË Í‡ÏÂË, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò
‚ËÒÓÍ‡ ‡ÁÂ¯‡‚‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ.
Õ‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÂÓÏÂÚËˇÚ‡ Ì‡
Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Í˙ÒË
Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ë ÓÚ ËÁÏÂÂÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ÔË ÔÂËÓ‰Ë˜ÌËÚÂ ËÁÔËÚ‡ÌËˇ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í
Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ì‡

методиката за
вибродиагностика
Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ Ó·Ó·˘ˇÚ ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ:
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 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌÚÛÌËÚÂ ‚Ë·-

‡ˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰ (ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÓÔÓ‚Ó‰‡);
 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÌ‡Ú‡ ÂÁÓÌ‡ÌÒÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰
(œ’);
 œÓÙ‡ÁÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ;
 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚Ë·‡ˆËËÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ;
 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ,
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ï‡ÒÎÂÌË ÔÓÏÔË;
 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ÓÚ
Â‡ÍÚË‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ;
 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡;
 ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ë·Óı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ.

Топлинната диагностика
Â ÓÚ‰‡‚Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÏÂÚÓ‰ Ò „ÓÎˇÏÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. “ÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ËÁÏÂ‚‡˘Ë ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. “ÓÔÎËÌÌÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÒÌËÏÍ‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘‡ ÒÂ Ò ÔÓ-ÒËÎÌÓ Ë ÔÓ-ÒÎ‡·Ó Ì‡„ÂÚË ÏÂÒÚ‡. ƒÛ„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Â ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ˆËÙÓ‚‡
ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ËÁÒÎÂ‰‚‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂÏÓ‚ËÁËÓÌÌË

·Ó Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÓÍ‡. »ÁÏÂÌˇ ÒÂ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
‰˙„‡Ú‡, ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ,
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ‰.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡Á‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒË ËÁ˜ËÒÎË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û
Ï‡ÒÎÓÚÓ Ë Ó·‡ÁÛ‚‡˘ËÚÂ ÒÂ „‡ÁÓ‚Â,
ÔË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ: ‚Ó‰ÓÓ‰ (Õ2 ) - 60%, ‡ˆÂÚËÎÂÌ
(—2Õ2) - 30%, ÏÂÚ‡Ì (—Õ4) - 5% Ë
ÂÚËÎÂÌ (—2Õ4) - 5%.

ÒËÒÚÂÏË ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÍ‡ÌË‡Ú ÚÓÔÎËÌÌËˇ ÙÓÌ Ì‡ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ,
ÌÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ë Ò ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂı‚˙ÎË Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ Ò ˆÂÎ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ.

Повреди при маслени
трансформатори
œË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡ ‚ Ï‡ÒÎÓÌ‡Ô˙ÎÌÂÌ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ, ÔÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
‰˙„‡Ú‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ „ÓÎˇÏ Ó·ÂÏ „‡ÁÓ‚Â, ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Ï‡ÒÎÓ‡ÁÎ‡„‡ÌÂÚÓ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÔÓÍ‡˜‚‡ÌÂ Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È
Ì‡ ÚÂÊÍ‡ ÔÓ‚Â‰‡ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂ Ò‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‰‡
ÔÓÌËÊ‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Â ÒÔÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡. ¿ÍÓ
ÚÓ‚‡ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë, ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡, ÔË „ÓÎˇÏÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ï‡ÒÎÓÚÓ. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˙Ú Ì‡ „ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ò ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡. ŒÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓÊ‡ Â Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
Ë ÔÓ‡‰Ë ÔÓÌËÊÂÌ‡Ú‡ ‰ËÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ˇÍÓÒÚ, ÔË˜ËÌÂÌ‡ ÓÚ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ï‡ÒÎÓ ‚ Í‡Á‡Ì‡.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ, „ÂÌÂË‡ÌË ÓÚ ‰˙„‡Ú‡, Á‡‚ËÒË Ë ÓÚ
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡. œË ÏÓ˘ÌË
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Ë
„‡ÁÓ‚Ó ÂÎÂ (ÂÎÂ Ì‡ ¡ÛıÓÎˆ). ¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÚÓ Ò‡·ÓÚ‚‡ ÔÂ‰Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡, ‡ÍÓ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ú‡Í‡‚‡. Õ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰˙„‡Ú‡ ÒÎ‡-

Специфики при
конструирането
и експлоатацията
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÏÂÍË, ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÎÓ‚ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË.
—Â‰ ÔÓ-‚‡ÊÌËÚÂ ÓÚ Úˇı Ò‡:
–‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡. Õ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Í‡Á‡Ì‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡ ˘Â Â ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ÏÛ
Ì‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ ( –). »ÏÂÌÌÓ ÔÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌË, – Â ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ Á‡
ÔÂ‰Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ÓÚ
ÒÔÛÍ‚‡ÌÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÚÂÊÍ‡ ÔÓ‚Â‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Á‡˘ËÚÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ÒÂ ÒÚÂÏË ‰‡ Ó„‡ÌË˜Ë ÔÓ‚Â‰‡Ú‡, ‡ ÌÂ ‰‡ ÌÂ ˇ ‰ÓÔÛÒÌÂ. «‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Ì‡Ô‡‚ÂÌË
ÔÎ‡ÌÓ‚Ë ÔÓ‚ÂÍË. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú
Ì‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Í‡Á‡Ì‡.
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Â ÌÂÓ·-

Електроинженеринг с прилагане на съвременни
технологии и ефективни технически решения.
❏ Ретрофит на КРУ СрН и НН с предпочитана от клиента апаратура
❏ Проектиране и изпълнение на защити от комутационни и атмосферни
пренапрежения с конвенционални и активни мълниеприемници
❏ Производство на електрически табла, включително от система
Prisma на Schneider Electric, в съответствие с БДС EN 60439
❏ Производство на специализирани апарати за управление и
контрол в електролизните производства:
• Разединители 12 000А, 150V, DC
• Апарат за измерване на токови утечки
в шините и електролизните вани (АКТУ)
• Уред за периодичен контрол за к.с. в пространството
анод-катод на електролизните вани (ИКС)
• Система за непрекъснат и селективен контрол
за к.с. в електролизните вани (СККС)
❏ Обследване на енергийна ефективност съвместно с
"ТЕРМОКОНСУЛТ", серт. № NCA-DEE-U11/03.05.2006
Клиенти: Челопеч Майнинг ЕАД, АРУБИС България АД
Елаците - Мед АД, Евроманган АД, ТЕЦ Марица Изток 2
ОЦК АД гр. Кърджали и др.
СМС-С ЕООД
гр. Пирдоп 2070, ул. "Георги Бенковски" №3, тел. 07181/ 51 44, факс: 07181/ 52 18, e-mail: cmc_c@mail.bg, www.cmc-c.com
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇÍÓÒÚÚ‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Á¯ËÂÌËÂÚÓ. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ÂÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙‰‡. ‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÛÒËÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÌ‡‰ÍËÚÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, Ì‡ÔËÏÂ ÒÚˇ„Ë. “‡Í‡ Á‰‡‚ËÌ‡Ú‡ ÏÛ
·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ Ì‡‰ı‚˙ÎË 5 Íg/cm2. ÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ, ı‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡ ‰Ó·Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì Í‡Á‡Ì, Â 1,3. œË ÚÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‡ÍÓ
Á‡˘ËÚÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ ÛÒÔÂÂ ‰‡
ËÁÍÎ˛˜Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡ Á‡ ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 60 - 80 ms ÔË ÔÓ‚Â‰‡ ‚
ÌÂ„Ó, ÒÔÛÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Á‡Ì‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË;
‘ËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒ¯ËÚÂ ı‡ÏÓÌËˆË. «‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎˇÚ Á‡„Û·ËÚÂ ‚
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ ‚ËÒ¯ËÚÂ ı‡ÏÓÌËˆË. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ‰ÓÒÂÎË, Ô‡ÒË‚ÌË ËÎË ‡ÍÚË‚ÌË ÙËÎÚË, ıË·Ë‰ÌË ÙËÎÚË,
ÎËÌÂÈÌË ‰ÓÒÂÎË Ë ‰.;
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ‡Ú‡
ÚÂÏÓ„‡ÙËˇ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡ÌÌÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÂ„ˇ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ ÏÛ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌË ÓÚ ı‡ÏÓÌËˆËÚÂ.
¿Ì‡ÎËÁ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ÚÓ, ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, Á‡
‰‡ ÒÂ Û‡‚ÌÓ‚ÂÒˇÚ ÚÓ‚‡ËÚÂ Ë ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ó·‡ÚÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ËÎË
ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ
Ï‡¯ËÌË.
«‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ò ÌÓ‚Ë ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌË
ÏÓ‰ÂÎË Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ
Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰ Ò 15 ‰Ó 20%.
«‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ì‡ÔËÏÂ ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙËÎÚËÚÂ Á‡ ‚ËÒ¯Ë
ı‡ÏÓÌËˆË ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌ‡. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÌÛÊÂÌ ‰Û„
ÔÓ‰ıÓ‰, Ò‚˙Á‡Ì Ò˙Ò ÒÂËÓÁÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ.
ŒÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÊ‡Ó„‡ÒÂÌÂ. «‡ ÏÓÏÂÌÚ‡
Í‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÎÓÌ 1301 (CBrF3). ÓÌ-
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ˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÓÚ 3-6% Ì‡ ı‡ÎÓÌ‡ ‚˙‚
‚˙Á‰Ûı‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÊ‡.
ŒÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡. Õ‡ÎÓÊËÎÓ ÒÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡, Á‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ˆÂÎË.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÎÓ‚ËÚÂ
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Â

намаляване на загубите
¬ÒÂ ÔÓ-Ï‡ÒÓ‚Ó ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡‚ËÚË Ë ‡ÁˇÁ‡ÌË Ï‡„ÌËÚÓÔÓ‚Ó‰Ë
ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÓ ‚‡ÎˆÓ‚‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Ò
‰Â·ÂÎËÌ‡ 0,25 mm, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙Ò
ÒÚ˙ÍÎÓÍÂ‡ÏË˜ÌÓ ÔÓÍËÚËÂ, Ò ‰Â·ÂÎËÌ‡ 0,005 mm. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÎ‡‚ÂÌ ÔÂıÓ‰ ÓÚ
ˇ‰ÓÚÓ Í˙Ï ˇÂÏ‡ ÔÓ ÍË‚‡, Ò˙‚Ô‡‰‡˘‡ Ò Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËˇ ÔÓÚÓÍ. –‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÍˆËˇ
‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó 1,65 - 1,8 “, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‡ÁÏÂ˙Ú Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡. «‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
Â‰Ëˆ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÚÛ‰ÌÓÒÚË,
ÏÓ˘ÌÓÒÚÌËˇÚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÒÂ Ó˘Â, Â ‰ÓÒÚ‡
ÌËÒ˙Í - 300 kVA. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı
Â, ˜Â Á‡„Û·ËÚÂ ‚ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ ÌÂ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡Ú 0,1% ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡.
ÕÓ‚‡ÚÓÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ ˇ‰‡Ú‡
Ì‡ Ï‡„ÌËÚÓÔÓ‚Ó‰‡, ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÌË‡Ì ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ. ƒÛ„‡ Ì‡ÒÓÍ‡ Â ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ „Î‡‚Ì‡Ú‡, Ì‡‰Î˙ÊÌ‡Ú‡
Ë ·‡ËÂÌ‡Ú‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ ‡·ÓÚË ‚ ÔÓÒÓÍ‡
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
˜‡ÒÚË ÓÚ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡, Ì‡ÔËÏÂ Ì‡ ¯ËıÚÓ‚‡ÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚÓÔÓ‚Ó‰Ë. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ Ì‡ˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÌËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Í˙„ÎÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡
ˇ‰‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÏÓÚ˙˜ÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ. œË Ú‡‰ËˆËÓÌÌËˇ ÔÓ‰ıÓ‰
ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡
Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÍˆËˇ Û‚ÂÎË˜‡‚‡
Á‡„Û·ËÚÂ Ë ÚÓÍ‡ Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ë ÓÚ 5 ‰Ó 10% ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ
ÒÂ˜ÂÌËÂ.
œÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ Ë ‡Á‚ÓˇÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË-
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‡ÎÌ‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. »Ì‚ÂÒÚË‡ ÒÂ ‚
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÍËÒÚ‡ÎÓ„‡ÙÒÍ‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚‡ÎˆÓ‚‡Ì‡Ú‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡ ÒÚÂÏÂÊ˙Ú Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Í˙Ï Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Â‰ÌËÚÂ ÔËÏÂÒË, Ú˙È Í‡ÚÓ Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ÔÂ‰ÂÎ˙Ú
‚ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÒËÎËˆËÈ 3,5 - 4,5%.
ƒÛ„‡, Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÎÓ„Ë˜Ì‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
ÒËÎÓ‚ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Â ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ë Ï‡Ò‡Ú‡ ËÏ.

Използвани материали
¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 1900 „. ‡Ì„ÎËÈÒÍËˇÚ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÏÂÚ‡ÎÛ„ –Ó·ÂÚ ’Â‰ÙËÎ‰ ÔÓ‚ÂÎ ÒÂËˇ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË Á‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·‡‚ÍËÚÂ Í˙Ï
ÊÂÎˇÁÓÚÓ ‚˙ıÛ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. —ÎÂ‰ ÌˇÍÓÎÍÓ„Ó‰Ë¯ÂÌ ÚÛ‰ ÛÒÔˇÎ ‰‡ ‰Ó·ËÂ Ú˙ÌÍ‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ‡ Î‡Ï‡ËÌ‡ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌË Ï‡„ÌËÚÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÎÂ„Ë‡Ì‡ Ò˙Ò
ÒËÎËˆËÈ (Si). —ÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ „ÓÎˇÏÓ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Â ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 30-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ,
ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ˙Ú ÕÓÏ‡Ì œ. √ÓÒÒ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ, ˜Â
ÒÚÛ‰ÂÌÓ ‚‡ÎˆÓ‚‡Ì‡Ú‡ Î‡Ï‡ËÌ‡ ËÏ‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡„ÌËÚÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ÔÓ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚‡ÎˆÓ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌÓ Ì‡ ÌÂˇ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÓÚÍËÚËÂÚÓ, Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Â Û‚ÂÎË˜ÂÌÓ Ò 50%, Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ ıËÒÚËÂÁËÒ Ò‡ ˜ÂÚËË Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍË, ‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡
ÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÔÂÚ Ô˙ÚË. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
‚ Ë‰Â‡ÎÌËˇ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ ‚ÒË˜ÍË ÒËÎÓ‚Ë ÎËÌËË ÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓ·‡ÎÚ, Ï‡Ì„‡Ì, ÏÓÎË·‰ÂÌ, ÒËÎËˆËÈ, ·Ó,
ÍÓ·‡ÎÚ, ÌËÍÂÎ, ÏÂ‰, ıÓÏ Ë ÌËÓ·ËÈ.
ƒÛ„ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î - ÏÂ‰Ú‡, ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ ÒÂ
Ò˜ËÚ‡¯Â Á‡ ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ, ÌÓ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ·Â ËÁÏÂÒÚÂÌ ÓÚ
‡ÎÛÏËÌËˇ. œË ÔÂıÓ‰‡ Í˙Ï ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë Ì‡ÏÓÚÍË ÒÂ
Â¯‡‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ Á‡‰‡˜Ë ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ,
Ì‡ÔËÏÂ Ì‡ÏÓÚ‡‚‡ÌÂ, Á‡‚‡Í‡ Ë ‰. œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ
‚ÒË˜ÍË ÌÓ‚ÓÔÓÂÍÚË‡ÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ò‡ Ò ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë Ì‡ÏÓÚÍË.

Полупроводниковите материали
откриват нови перспективи
ŒÚÍË‚‡ÌÂÚÓ ÔÂÁ 80-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ Ì‡
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ËÏ‡˘Ë ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ Ò‚˙ıÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ, ‰‡‰Â ÌÓ‚Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë ÔÂ‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ. “Â Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÏÓ‰ÂÎË Ò Ï‡ÎÍË „‡·‡ËÚË Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌË Á‡„Û·Ë. œÂÓ‰ÓÎˇÌÓ ·Â „Î‡‚ÌÓÚÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ ÔÂ‰ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ò‚˙ıÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÍËÓ„ÂÌÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌ ıÂÎËÈ. “ÂÁË ÒËÒÚÂÏË ·ˇı‡ Á‡ÏÂÌÂÌË Ò
ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌ
‡ÁÓÚ ÔË ‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
ƒÛ„‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ì‡ÒÓÍ‡ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÂÌ ıÂÍÒ‡ÙÎÛÓË‰ Í‡ÚÓ ËÁÓÎ‡ÚÓ. “ÓÈ Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ó˘Â Í‡ÚÓ ÂÎÂ„‡Á Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌÓ ıËÏË˜ÌÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ì‡ ÙÎÛÓ‡ Ë Òˇ‡Ú‡, Ò ÙÓÏÛÎ‡ SF6.
œË ÌÓÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ·ÂÁˆ‚ÂÚÂÌ, ÌÂÓÚÓ‚ÂÌ, ÌÂÁ‡Ô‡ÎËÏ „‡Á ·ÂÁ ÏËËÒ. —ÂÌËˇÚ ıÂÍÒ‡ÙÎÛÓË‰ Â ÓÍÓÎÓ 5,1 Ô˙ÚË ÔÓ-ÔÎ˙ÚÂÌ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡ (ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ
6,13 g/L Ì‡ ÏÓÒÍÓÚÓ ‡‚ÌË˘Â), ÌÓ Â‰ËÌ ÚÓÌ SF6 Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ‚ ‡ÁÏÂ, ÍÓÈÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡
ÓÍÓÎÓ 23 900 ÚÓÌ‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ.
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≈ÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
Тенденции в развитието на двигателите, съвременни
възможности на системите

≈

‰‚‡ ÎË ÌˇÍÓÈ ·Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÔÓ‰ Ò˙ÏÌÂÌËÂ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Â ‚
ÔÓÒÓÍ‡ ÎÂÒÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Á‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ ÏËÌËÏËÁË‡,
Ú˙È Í‡ÚÓ ‚Â˜Â ÌÂ Â ÌÛÊÌÓ ‰˙Î·ÓÍÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÔÓÚË˜‡˘Ë ‚ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ. ¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÙÛÌÍˆËË, Â‡ÎËÁË‡ÌË ‚ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ, ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ. ≈‰Ì‡ ÓÚ ÚÂÁË ÙÛÌÍˆËË Â
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÔˇÏÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÁÏÂÌˇ˘Ëˇ ÒÂ ÚÓ‚‡.
«‡ ‰‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ ÍÓÂÍÚÌÓ

алгоритъмът на управление
и автоматична настройка
Â ‚‡ÊÌÓ ÚÓ˜ÌÓÚÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÌÂˆËÓÌÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ≈ƒ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï ‰‡ Â ‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ ÏÛ
Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÍÓÂÍˆËË ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ë ‚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ. »ÁıÓ‰ÌË ‰‡ÌÌË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ
Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ò‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÚÓÍ‡ Ë
ÒÍÓÓÒÚÚ‡. —ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú Ë ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ
ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ ÚËÂÌÂ ËÎË ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ‚ÂÏÂ Á‡ Ì‡·Ë‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÓÚË ËÎË
ÒÔË‡ÌÂ. –‡Á˜ÂÚÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ËÌÂˆËÓÌÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ≈ƒ Ë ÚÓ‚‡‡
ÏÓÊÂ ÒËÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ Â‡ÎÌËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ. “‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ‡Î„ÓËÚÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ‚ Ú‡ÍË‚‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË. “Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡
‰‡ ÒÂ Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡ ˙˜Ì‡ ÍÓÂÍˆËˇ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ‡Î„ÓËÚ˙Ï˙Ú Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÓÚ ‚Ó‰Â˘Ë ÙËÏË ‚ ÓÚ‡Ò˙Î‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ ÓÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ. “ÓÈ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡
Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‡Ú „Â¯ÍË ÔË ‡Á˜ÂÚ Ë ˜Ó‚Â¯ÍËˇÚ Ù‡ÍÚÓ ÔË ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ. ŒÚ
Ú‡ÁË „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇ ‡Î„ÓËÚ˙Ï
Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ‰ÓË Ë ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ. Œ·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ÒÂ ÏÌÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Í‡ÍÚÓ ÔË ÚÓ‚‡ Ò ÂÁÍË
ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ‡, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ‚ËÒÓÍÓÙËÍˆËÓÌÌË ÚÓ‚‡Ë.

Намаляване разходите
за електроенергия
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÎ‡‚Ì‡Ú‡ Ë ·ÂÁÛ‰‡Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ·ÂÁ ÔÛÒÍÓ‚Ë ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÓÍ‡ ‚ Ì‡ÏÓÚÍËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏË ‚Ó‰Ë ÌÂ Ò‡ÏÓ
‰Ó ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÌÓ Ë
ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. Õ‡
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Сервозадвижвания и сервомотори Lexium
Интелигентни и компактни, сервозадвижванията от
новата серия Lexium 15 опро стяват вашата
архитектура за автоматизация. Техните
възможности за прецизно управление на движението
ви позволяват да получите максимума от вашите
машини.
Lexium 15 сервозадвижванията са предназначени за
управление на въртящия момент, скоростта и
позицията на BDH и BSH сервомотори. Тези серво
модули са проектирани за високопроизводителни
приложения, които изискват голяма динамика и
високопрецизен мониторинг. Те се интегрират
перфектно във вашите компактни или модулни,
специални или произведени по каталог машини.

Двете серии сервомотори, предлагани със серията
Lexium 15, осигуряват още по-специфични функции:

BSH сервомотори:
Най-динамичните
в поколението си!

BDH сервомотори:
Технология,
създадена да бъде
компактна!

Още повече
въможности с нашите
планетни редуктори,
предназначени за всеки
тип сервомотор.

офис
магазини

e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡, Ó·‡˜Â, ‚ÒÂ Ó˘Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÔÓˆÂÌÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ (≈ƒ) Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 2,2 kW ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÂÁ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ë ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ Ì‡
ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ. Õ‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· Â Ó„ÓÏÂÌ, ‡ ‰ÂÎ˙Ú Ì‡
ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Úˇı ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ. œÂ‰Ë ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡
ÍÓÌ˛ÌÍÚÛ‡, Ô‡Á‡˙Ú Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ï‡¯ËÌË ·ÂÎÂÊÂ¯Â ÒÂËÓÁÂÌ
˙ÒÚ, ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ÏÛ ËÁ‡ÊÂÌËÂ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡¯Â ‚ ÏËÎË‡‰Ë ‰ÓÎ‡Ë. ¬ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ, Ô‡Á‡˙Ú Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò˙˘Ó ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡¯Â ‚˙‚ ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘‡ ÔÓÒÓÍ‡. «‡
ÏÓÏÂÌÚÌ‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ Â ÏÌÓ„Ó
ÚÛ‰ÌÓ, ‰ÓË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ô‡‚ˇÚ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÓ˜ÌË
Ó·Ó·˘ÂÌËˇ - ‚ÒË˜ÍÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ Â„ËÓÌ‡ Ë ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
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Тенденции в
конструкцията на
серводвигателите
—ÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Úˇı
ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ Â Â‰Ëˆ‡ ˜‡ÒÚË ‰‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ò ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
Õ‡ÔËÏÂ, ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ-ËÌ‚ÂÚÓ Ë ÒÂ‚ÓÛÒËÎ‚‡ÚÂÎ-‰‚Ë„‡ÚÂÎ.
“ÂıÌË˜ÂÒÍËˇÚ ÔÓ„ÂÒ Ë ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ Ò‡ ‰‚ËÊÂ˘ËÚÂ ÒËÎË ‚
‡Á‚Óˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. œË ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚË Í‡ÚÓ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ, ÔÂÚÓ‚‡‚‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ‰., ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú. ƒÛ„‡ Ì‡ÒÓÍ‡ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ‡Á-

ÎË˜ÌÓ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚÓÔÎËÌÌË ÍÎ‡ÒÓ‚Â. Õ‡ÔËÏÂ, Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÓÚ
ÍÎ‡Ò ¬ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â 130 0—, Á‡ ÍÎ‡Ò F - 155 0—, ‡ ‚Â˜Â
Â ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú Ë ÍÎ‡Ò Õ - Ò˙Ò 180 0—.
»Ì‚ÂÒÚË‡ ÒÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ÍÎ‡Ò — (230
0
—), ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌËÚÂ „‡·‡ËÚË.

Подобряване на
динамичните
характеристики
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó
¯ËÓÍ‡ ÔËÎÓÊÌ‡ Ó·Î‡ÒÚ. Õ‡ÔËÏÂ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÎËÌËË, ÓÚ‰ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Ó·ÓÚË-Ï‡ÌËÔÛÎ‡ÚÓË Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ÔÂˆËÁÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
“Â Ò‡ ‚ËÒÓÍÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ÛÌËÍ‡ÎÌË
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ÏÓ‰ÂÎË, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÚÂÊÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÍÓÌÚÓÎÂË Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ Â‡ÎËÁ‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ. —˙Í‡˘‡‚‡ ÒÂ ‚ÂÏÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡
‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ë ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ.
–‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓÏ‡ÚÂË‡ÎË ÔÓÏÂÌË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ÏÓ˘ÌË ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂË Ë
·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë
ÒËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÁËÒÚÓË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚË ÓÚ ˇ‰ÍÓÁÂÏÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰Ó·Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò Ï‡„ÌËÚË ‚ ÓÚÓ‡, Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò
ÍÓÂÚÓ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡·‡ËÚÌËÚÂ ËÏ ‡ÁÏÂË. –‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ ·Â Ë ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ. ƒÛ„‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÂıÓ‰‡ Í˙Ï ‡ÒËÌıÓÌÌË Ë
ÒËÌıÓÌÌË ≈ƒ. “ˇ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡·ÂÎÂÊËÏ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ı‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë ≈ƒ.

Безколекторни
постояннотокови
двигатели
ŒÒÌÓ‚Ì‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ
≈ƒ. –Â‰Ëˆ‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌËÚÂ
ÛÒËÎËˇ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ú.Ì‡. ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË DC ≈ƒ, ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓËÚÓ Â ‡ÁÎË˜ÂÌ ÓÚ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË.
¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌËˇ DC ≈ƒ ‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÚÓ‡ Â Ò ËÌ‰ÛÍÚÓ, ‡ ÒÚ‡ÚÓ˙Ú
Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÍÓÚ‚‡.
‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÚÓÁË
ÚËÔ ≈ƒ Ò‡ ÒËÌıÓÌÌË. ’‡‡ÍÚÂÌÓ
Á‡ Úˇı Â, ˜Â Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÓ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÂÌÍÓ‰Â Á‡ ÔÓÁËˆËˇ. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ÌËÒÍÓÚÓ
ÌË‚Ó Ì‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ˜‡ÒÚË, ‰˙ÎÊ‡˘Ó ÒÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚ-
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ÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ. œÓ ÔËÌˆËÔ,
ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ‚ ÒÚ‡ÚÓÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡
ÚÓÍ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË 60 ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË „‡‰ÛÒ‡ Ë ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡
ÓÚ ÔÓÁËˆËÓÌÂÌ ÂÌÍÓ‰Â.
ƒÛ„Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌËÚÂ DC ≈ƒ Ò‡:
 ÕËÒ˙Í ËÌÂˆËÓÌÂÌ ÏÓÏÂÌÚ,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÌ‡‚ËÚ ÓÚÓ;
 ŒÔÓÒÚÂÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ;
 œÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Á‡„Û·Ë ÓÚ ‚˙Á·Û‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡.

Развитие на
АС двигателите
œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ ≈ƒ
ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ Ì‡
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ë ‡Á‚ÓÈ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ≈ƒ
Ò Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ, ÍÓËÚÓ
¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË. —Â‰
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ Ò‡ ÌËÒÍËÚÂ ÏÛ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‡ÁıÓ‰Ë.
ƒÛ„‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ. ‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÚÓÁË ÚËÔ ≈ƒ Â ÒËÌıÓÌÂÌ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ≈ƒ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ Ò‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË Ì‡
ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ Á‡ ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË
DC ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. «‡ ‡ÁÎËÍ‡
ÓÚ Úˇı Ó·‡˜Â, ÔÓÁËˆËÓÌÌËˇÚ ÂÌÍÓ‰Â Ì‡ ÓÚÓ‡ Â ÂÁÓÎ‚Â (‰‡Ú˜ËÍ
Á‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ), ˜ÂÁ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÒË„Ì‡Î
Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌËˇÚ ÒÚ‡ÚÓÂÌ ÚÓÍ.

Честотният инвертор и
контролерът - важна
част от системата
— ·ÛÌÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Ë ÛÂ‰ÓÒÚÓÂÌÂÚÓ,
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ, ‡ Ï‡¯ËÌÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ò‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÓÔÓÒÚÂÌË Ë ÛÌËÙËˆË‡ÌË, ÌÓ Á‡
ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ - Ò ÔÓ-‰Ó·Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË. ¡Ó·‡Ú‡ Á‡

ÔÓ-„ÓÎˇÏ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ Â ‰‚ËÊÂ˘‡Ú‡
ÒËÎ‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ, ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Â Ë ÔÂ˜Í‡ Á‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·˘‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Á‡
·˙‰Â˘ÓÚÓ ËÏ ‡Á‚ËÚËÂ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â˘Ë ÙËÏË ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË - ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ≈ƒ, ·ÂÁÍÓÎÂÍÚÓÌË ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë ≈ƒ, ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò Ì‡Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌ ÓÚÓ, ÒËÌıÓÌÌË ≈ƒ Ò˙Ò ÒËÌÛÒÓË‰‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÚ‡ˆËˇ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÚËÔ, ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò ˜ÂÒÚÓÚÂÌ ËÌ‚ÂÚÓ Ë ÍÓÌÚÓÎÂ. ¬„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔÓÁ‚ÓÎË
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆËË,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ‡ıË‚ Ì‡ ‰‡ÌÌË, Á‡ÔËÒ‡ÌË ‚ ÂÌÂ„ÓÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡
Ô‡ÏÂÚ, ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡
≈ƒ.

Възможности
за дистанционна
настройка
’‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏË Â ÎÂÒÌ‡Ú‡ ËÏ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ. ŒÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡˘Ëˇ
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ Ë Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÔË·ÓË IGBT,
MOSFET Ú‡ÌÁËÒÚÓË Ë ÚËËÒÚÓË GTO, IGCT Ë SGCT. ¬ÒË˜ÍË Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇÚ Í˙Ï ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÒËÒÚÂÏË. ◊ÂÒÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ Ò Ó„ÎÂ‰ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Á‡‰‡˜Ë.
ŒÒ‚ÂÌ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÒÂ‚ÓÒËÒÚÂÏËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡
Ó·ÓÚËÁ‡ˆËˇ, ‚˙ÚÂ¯ÌÓÁ‡‚Ó‰ÒÍËˇ
Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓÚÓ˜ÌË ÎËÌËË.
¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇÚ‡ ‚
ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ë ÛÒ‚ÓÂÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÓ˘ÌË
ÍÎ˛˜Ó‚Ë Ú‡ÌÁËÒÚÓË Ë ÚËËÒÚÓË, ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ
‡Á¯Ëˇ‚‡.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

»ÌÓ‚‡ˆËË Ì‡ √≈Ã¿Ã≈ — ÔÂÁ 2008 „.
Ò˙Ò ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ë ˜ÂÒÚÓÚÌË

ËÌ‚ÂÚÓË Ì‡ OMRON-YASKAWA
”‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË, Ó·ÂÍÚ Ì‡
Ú‡ÁË ÒÚ‡ÚËˇ Â ‰‡ ÒÔÓ‰ÂÎËÏ Ì‡¯Ë ÛÒÔÂıË Ë ÌÓÛ-ı‡Û ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡. —ÎÂ‰‚‡ÈÍË ÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡ "ÓÚ‚ÓÂÌË ‚‡ÚË" Á‡ ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË Ì‡ Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË, ÒÏˇÚ‡ÏÂ ‰‡ ¬Ë ËÌÙÓÏË‡ÏÂ
Á‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË ÂÁÛÎÚ‡ÚË Ë ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ Ì‡ÚÛÔ‡ÌËˇ ÓÚ Ì‡Ò ÓÔËÚ Ì‡
¬‡¯Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
√≈Ã¿Ã≈ — ‚Â˜Â 18 „Ó‰ËÌË Ô‡Á‡ÌÓ Â‡ÎËÁË‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ì‡ OMRON-YASKAWA.
œÓ‰‡ÎË ÒÏÂ ıËÎˇ‰Ë ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ë ÒÚÓÚËˆË ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. œ˙‚Ë Û Ì‡Ò ÔËÎÓÊËıÏÂ ‚ÂÍÚÓÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ò
ÍÓÌÛÒÂÌ ÓÚÓ, Ô˙‚Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚË‡ıÏÂ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ì‡‰ 90 ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. –Â‡ÎËÁË‡ıÏÂ ËÁÌÓÒ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Á‡ Í‡ÌÓ‚Â, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‰Ó 150 Ú. »Ï‡ÏÂ ÓÔËÚ ÓÚ
‰ÂÒÂÚÍË ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌËˇ Ì‡ ÂÍÒÚÛ‰ÂË, ‚ËÒÓÍÓÏÓ˘ÌË ÔÓÏÔË Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, Ì‡‚Ë‚‡˘Ë, ‡Á‚Ë‚‡˘Ë Ë ËÁÚÂ„Îˇ˘Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÎËÌËË, Ï‡¯ËÌË, ÍÓÌ‚ÂÈÂË Ë ‰.
≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ ÓÚ 2 „Ó‰ËÌË
Â‡ÎËÁË‡ÏÂ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Á‡ Ó·ÓÚË Ì‡ YAMAHA.
—ÎÂ‰ ÔÓ˜ÚË ‰‚Â ‰ÂÒËÚÂÎÂÚËˇ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË Ë ÒÂ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÏÓ„‡ ‰‡ Ú‚˙‰ˇ, ˜Â ÔÓÎÁÛ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â
‚Â˜Â ‰˙Î·ÓÍÓ Û·ÂÊ‰ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÌË
ÍÎËÂÌÚË Í‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ-‰Ó·Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ËÏ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ

trajexia
102

ÔÓ-‰Ó·Ë Ô‡Á‡ÌË Â‡ÎËÁ‡ˆËË.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊ‡, ˜Â ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
OMRON-YASKAWA ÌÂ Ò‡ Ò‡ÏÓ ‚ ˇÔÓÌÒÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡, ÌÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ÚÓ‚‡ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌË ÂÊËÏË; ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÌËˇ ËÁÓ·ËÎÒÚ‚Û‚‡˘
Ì‡ Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÙÛÌÍˆËË, PID
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÏÌÓÊÂÒÚ‚ÓÚÓ "ÛÏÌË"
ÙÛÌÍˆËË ÒÓÙÚÛÂ; Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
·Ó„‡ÚË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ Device net, Profibus-DP, RS485,
‚„‡‰ÂÌ PLC, Mechatrolink II. ÓÌÍÛÂÌÚÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Á‡ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡
Ò‡ Ò˙˘Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ „‡·‡ËÚË Ë ‰Ó·‡Ú‡ ÚÂÏË˜Ì‡ ËÁ‰˙ÊÎË‚ÓÒÚ. ÕÂ
Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ Â ÎÂÒÌÓÚÓ ·Ó‡‚ÂÌÂ Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ÌËÒÍËˇÚ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÂÌ ¯ÛÏ.
¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ OMRONYASKAWA ÔÓÒÚË„Ì‡ı‡ Ó˘Â ÔÂÁ 2006 „.
‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘ËÚÂ 24.5% Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ
Í‡ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ π 1 ‚ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ. ƒ‡ ÒË ÔÓ-‰Ó·ËˇÚ ‚
Ú‡Í‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡˘ ÒÂ ‰ˇÎ ÓÚ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡Ú‡, Í‡Í˙‚ÚÓ Â Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡, Â Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ „Ó‰ÓÒÚ. ÕÓ OMRON-YASKAWA ÒË ÔÓÒÚ‡‚Ëı‡ ˆÂÎÚ‡ ‰‡ Ò‡ Ì‡È-‰Ó·ËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ë ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÌË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. œÓ‰ÛÍÚ Ì‡ ÚÓÁË ÒÚÂÏÂÊ ·Â ÌÓ‚‡Ú‡ ÒÂËˇ ËÌ‚ÂÚÓË
V1000. “Â ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, „‡‡ÌÚË‡˘‡ Â‰ËÌ ÓÚÍ‡Á Ì‡
‰ÂÒÂÚ ıËÎˇ‰Ë ‡·ÓÚÂ˘Ë ËÌ‚ÂÚÓË.

«‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ‡
ÌÓ‚‡ ÙÓÏÛÎ‡ - 10 ı 100 = 1, ÍÓˇÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ 10 „Ó‰ËÌË ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ ÔË 100% Á‡‰Ó‚ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡. “Ó‚‡ Â ÏÓÚÓÚÓ Ì‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÌÓ ËÁ‰ÂÎËÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡. —‡ÏÓ ‚ËÊÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË!
ÕˇÏ‡ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÍÓÏÂÌÚ‡, Ì‡ÎË!

V1000 от OMRONYASKAWA - най-новото
поколение инвертори
ïÃËÌËÏÛÏ 10 „Ó‰. ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
ï¬„‡‰ÂÌ ÙËÎÚ˙
ï¬ÂÍÚÓÂÌ ÍÓÌÚÓÎ
ï—Ú‡ÚÓ‚ ÏÓÏÂÌÚ: 150% ÔË 0,6Hz
ï¬„‡‰ÂÌ‡ Safety stop ÙÛÌÍˆËˇ
ï‘ÛÌÍˆËˇ Á‡ „‡ÒÂÌÂ Ì‡ ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ
ï¡ÂÁ¯ÛÏÌ‡ ‡·ÓÚ‡
ï50% ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
ï40% ÔÓ-Ï‡Î˙Í ‡ÁÏÂ
ïœÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË
ï4 Ô˙ÚË ÔÓ-·˙ÁÓ ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡
‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ
ïÀÂÒÌÓ Ô‡‡ÏÂÚË‡ÌÂ Ë on line Ì‡ÒÚÓÈÍË
ï—ÂËÈÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ
ï”Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌË Ë ÒËÌı-
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ÓÌÌË ÏÓÚÓË
ï‘ÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÎÓÍÓ‚Â - 70% ÔÓ-Í˙ÒÓ ‚ÂÏÂ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
—‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó Ì‡
OMRON-YASKAWA Ú˙ÊÂÒÚ‚Û‚‡ Ë
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡ Ë ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÒÂ
ÔÓ-‚˙ıÓ‚Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. ’ËÚ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ·Â JUNMA
ÒÂ‚Ó ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.

Отново най-точно в
целта! JUNMA позициониращата
система в джобен
формат
ïœÂÒÚË ÏˇÒÚÓ, ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ‚ÂÏÂ
ï¡ÂÁÚÛÌËÌ„Ó‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
ï¬„‡‰ÂÌ mechatrolink-II ÔÂÒÚË Í‡·ÂÎË Ë ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ô˙ÎÌ‡ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ
ÓÚÍ˙Ï host‡
ï¬ËÒÓÍ ÒÚ‡ÚÓ‚ ÏÓÏÂÌÚ - 300% Á‡ 3
sek JUNMA ML-II + CJ1W- NCF ÏÓ‰ÛÎ¸Ú ÔÓÁËˆËÓÌË‡Ú ÔÓ 16 ÓÒË Ò ÎËÌÂÈÌ‡ Ë Í˙„Ó‚‡ ËÌÚÂÔÓÎ‡ˆËˇ
ïœ˙ÎÌ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò Omron
smart platform
Ó„‡ÚÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡¯ Ò Ì‡È-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Â¯ÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Í‡ÚÓ ÒÂËËÚÂ SIGMA
II, JUNMA ËÎË SMART STEP, Ì‡ÔËÏÂ, Â ‚Â˜Â ÎÂÒÌÓ Â‡ÎËÁÛÂÏÓ ‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÎÓÊÌË Ë ÔÂˆËÁÌË Ó·ÂÍÚË.
»ÒÚËÌÒÍË ‡ÔÓÚÂÓÁ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
OMRON-YASKAWA ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
·Â ‡Á‡·ÓÚÂÌÓÚÓ ÓÚ √≈Ã¿Ã≈ — ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ Ì‡ˇÁ‚‡ÌÂ Ì‡

Фиг. 1 Управление на машина за
нарязване на секрет на ключове
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ÒÂÍÂÚ Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚Â, ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡ ÙË„. 1.
≈‰Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡, ÓÚÎË˜‡‚‡˘‡ ÒÂ Ò
ÔÂˆËÁÌÓÒÚ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏËÒÚ‡ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Ë SCADA.
Ó„‡ÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡¯ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË
˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Í‡ÚÓ ÒÂËËÚÂ
J7, V7, L7, F7, V1000 Ë J1000, ÚÓ‚‡
ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÏËÌËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÒÍ‡ ÔË ‚ËÒÓÍÓÒÚÓÈÌÓÒÚÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. ≈ÚÓ Á‡˘Ó
√≈Ã¿Ã≈ — ·Â ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÚÂÌ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÏÓ˘ÌË ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË

Фиг. 2 Завод на БИОВЕТ АД
Á‡ ÚË Á‡‚Ó‰‡ Ì‡ ¡»Œ¬≈“ ¿ƒ, ÍÓÈÚÓ
Â‡ÎËÁË‡ Â‰Ì‡ Ó·ÂÏËÒÚ‡ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ (ÙË„. 2).
Ó„‡ÚÓ ÒË ÎË‰Â Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË¯ Ë Ì‡È-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ÒËÒÚÂÏË
Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡. ≈ÚÓ Í‡Í OMRON YASKAWA Á‡‚Ó˛‚‡ı‡ ÎË‰ÂÒÍ‡ ÔÓÁËˆËˇ Ò ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÛÌËÍ‡ÎÌËˇ ÍÓÌÚÓÎÂ TRAJEXIA, ÍÓÈÚÓ
ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡ËÒÚËÌ‡ Ô˙ÎÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËˇÚ‡. “ÓÈ
ÔÓÍË‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰Ó 16 ÓÒË ÔÓ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡ Mechatrolink II ËÎË Device
net Ë Profibus-DP. œÓ ≈thernet ÍÓÏÛÌËÍË‡ Ò PLC, ÚÂÏËÌ‡ÎË, PC Ë ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ. Õ‡‰ÓÎÛ ‚ ÈÂ‡ıË˜ÂÌ ÔÎ‡Ì
ÏÓÊÂ ‰‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÒÂ‚Ó‰‡È‚ÂË Á‡
ÒÂ‚Ó- Ë ÎËÌÂÈÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ë ‰Û„Ë ¬/» ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ≈‰ËÌ ËÒÚËÌÒÍË ÏÌÓ„ÓÁ‡‰‡˜ÂÌ
ÍÓÌÚÓÎÂ ‰Ó 14 Á‡‰‡˜Ë Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ ÎÂÒÌÓ ‡Á·ËÂÏ
ÂÁËÍ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó. ÕÓ‚ËÚÂ
TRAJEXIA ‰Ó 32/ 64 ÓÒË Ò‡ ‚Â˜Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡. ¬ÒˇÍ‡ ÓÒ ÏÓÊÂ ‰‡
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÒÎÓÊÌË ËÌÚÂÔÓÎ‡ˆËÓÌÌË
‰‚ËÊÂÌËˇ, Â-ÂÍÒˆÂÌÚËÍ Ë Â-ÒÍÓÓÒÚÌ‡ ÍÛÚËˇ. ¬ ÒÓÙÚÛÂÂÌ ÔÎ‡Ì ÔÂ‰Î‡„‡ ‡‚‡Ì„‡‰ÌË ÙÛÌÍˆËË Í‡ÚÓ Ú‡ÒË‡ÌÂ Ë ÓÒˆËÎÓÒÍÓÔ.
TRAJEXIA e Ô‡Ì‡ˆÂˇ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡
‰‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡Ú ‰‚ËÊÂÌËˇ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ÔËÏÂ ‚ Ô‡ÍÂÚË-

Фиг. 3 Етикираща машина за поставяне
на два етикета за ампули

‡˘Ë Ë ÂÚËÍËË˘Ë Ï‡¯ËÌË, ‚ ÔÂ˜‡Ú‡ÒÚ‚ÓÚÓ ÔË ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ Ì‡
‚‡ÎÓ‚Â Ë ‰. ŒÚ ÒÍÓÓ OMRON ÔÂ‰Î‡„‡ TRAJEXIA ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚
Ó·Ë˜‡ÈÌÓ PLC ÓÚ ÚËÔ‡ CJ. √≈Ã¿Ã≈ — ‚Â˜Â ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÎ‡„‡ Ë ÔÓ‰‡‚‡ ÚÓÁË ÔÓ‰ÛÍÚ Û Ì‡Ò Ë ÒÔÓ‰ÂÎˇ
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ
ÒË. Õ‡ ÙË„. 3 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÂÚËÍË‡˘‡
Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‰‚‡ ÂÚËÍÂÚ‡ Á‡ ‡ÏÔÛÎË, ÍÓˇÚÓ Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡ Ò TRAJEXIA. «‡ Ì‡¯ËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓË Â ÌÛÊÌÓ ‰‡ ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â ÚÓ‚‡ Â ÔÂÙÂÍÚÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ô‡ÍÂÚË‡˘Ë Ï‡¯ËÌË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 600 ÓÔ‡ÍÓ‚ÍË Á‡ ÏËÌÛÚ‡, Ì‡ÔËÏÂ.

Фиг. 4 Учебен център за сервозадвижвания и програмируеми контролери
”‚‡Ê‡ÂÏË ÍÓÎÂ„Ë, ‰‡ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡¯
Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌË Â¯ÂÌËˇ Ì‡ OMRONYASKAWA ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ
Ë √≈Ã¿Ã≈ — Ò Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ ˘Â ‚Ë
ÔÓÏÓ„ÌÂ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂÚÂ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ
ÂÁÛÎÚ‡ÚË Á‡ ‚‡¯ÂÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. —
Ú‡ÁË ˆÂÎ Ò˙Á‰‡‰ÓıÏÂ Û˜Â·ÂÌ ˆÂÌÚ˙
Á‡ ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË ( ÙË„. 4), Í˙‰ÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‰ÓÍÓÒÌÂÚÂ ‰Ó Ï‡„ËˇÚ‡ Ì‡
OMRON ÚÂıÌËÍ‡Ú‡. ¬ıÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ!

ÃÅÌÀÌÅÊÑ
1421, София, ул. Лозенец 4
тел./факс: (02) 963 11 44, 963 11 41,
963 17 28, 963 00 69
e-mail: gemamex@dir.bg, www.gemamex.com
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¬Ë ÒÂÍÚÓ˙Ú
Колко крачки и милиарди ни делят от европейско водоснабдяване
и канализация?

¬

Ë ÒÂÍÚÓ˙Ú ˜ÂÒÚÓ Â ‚ ÂÔËˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. » ÚÓ‚‡ ÌËÍ‡Í ÌÂ Â ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ.
œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ - ‚ÒÂÍË
„‡Ê‰‡ÌËÌ Â ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ ÏÛ. œ˙Í Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÒÂ ÍÓÏ·ËÌË‡
Ò ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡ È Á‡ ·ËÁÌÂÒ‡. ¬ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒÂÍÚÓË (Í‡ÚÓ ÚÛËÁÏ‡,
Ì‡ÔËÏÂ) ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡˘‡Ú‡ ¬Ë ÏÂÊ‡ ËÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘
‰ˇÎ ‚˙‚ ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡. ‡ÍÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡
·ÎËÁÍÓÚÓ ÌË ÏËÌ‡ÎÓ Ó·‡˜Â, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÍÛÓÚËÚÂ, Ï‡ÎÍËÚÂ Ë ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡ ÌÂ ·Â ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ÓÚÓ È ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ¬Ë ÏÂÊ‡Ú‡. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â Ó˜Â‚Ë‰ÂÌ Ë ÔÓÚ˙ÔÂ‚¯Ë
ÓÚ ÌÂ„Ó ÒÏÂ ‚ÒË˜ÍË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ¡˙Î„‡Ëˇ Â ÔÓÂÎ‡ ÒÂËÓÁÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Í˙Ï Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒË
Ô‡ÚÌ¸ÓË. œÂ‰‚Ë‰ ‚Â˜Â Ì‡‰ ‰‚Â„Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÌË Ô‡ÍÚËÍ‡ Í‡ÚÓ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ≈—, ‡ÍÓ ÌÂ ËÁÔ˙ÎÌËÏ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓÒÚËÚÂ ËÎË ÔËÂÏ‡ÏÂ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ì‚‡Ú‡ Ì‡ÒÂ‰ ÔÓÎÂÚÓî,
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ËÏ‡ Ò‡ÌÍˆËË Â
„ÓÎˇÏ‡. » Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚ ÒËÌıÓÌ Ò ÚÂÏ‡Ú‡, ìÒÔ‡Ú ÎË ÌË Í‡Ì˜ÂÚÓî Ì‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ Ô‡Ë, ˘Â ‚Ë‰ËÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ìÔÂÁ ÍË‚ Ï‡Í‡ÓÌî. «‡ ‰‡ ‡Á·ÂÂÏ Í‡Í‚Ó Ô‡‚Ë Ë ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡
Ì‡Ô‡‚Ë ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÌË‚Ó, ÒÂ Ó·˙Ì‡ıÏÂ Í˙Ï ËÌÊ.
œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
‰ËÂÍˆËˇ ¬Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ (Ã––¡). –Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÏÛ
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·Î‡„Ó‰‡Ë Á‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÌÓÒÚÚ‡, Ò
ÍÓˇÚÓ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ì‡¯Ë
‚˙ÔÓÒË.

Средствата за ВиК от
ЕС до 2 млрд. евро
Œ˜Â‚‡‰Ì‡ ËÒÚËÌ‡ Â, ˜Â Á‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ë Á‡
‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÏ ÔÓÂÚËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Í˙Ï ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ Ò˙˛Á, Ò‡
ÌÛÊÌË ÏÌÓ„Ó Ë ÒÂËÓÁÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚˙‚ ¬Ë ÒÂÍÚÓ‡. ¬ ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Ì‡ —‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‡
ÓˆÂÌÂÌË Ì‡ ÓÍÓÎÓ 9 ÏÎ‰. Â‚Ó. ì“Ó‚‡
Â ‚ÌÛ¯ËÚÂÎÌ‡ ÒÛÏ‡ Á‡ Ï‡˘‡·ËÚÂ
Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ Ë Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â
Á‡ Ï‡˘‡·ËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ. “ˇ ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÓÒË„ÛÂÌ‡ Ò‡ÏÓ ÓÚ ÙÓÌ‰Ó‚ÂÚÂ Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Áî, ÍÓÏÂÌÚË‡
ËÌÊ. œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚. ì—Â‰ÒÚ‚‡Ú‡, ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÔÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÔÓ„‡ÏË, ‚˙ÁÎËÁ‡Ú Ó·˘Ó Ì‡
ÓÍÓÎÓ 1,5 ÏÎ‰. Â‚Ó. œÓ ÎËÌËˇ Ì‡
ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ìŒÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡î, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡ ÓÚ ÓıÂÁËÓÌÌËˇ ÙÓÌ‰ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á,
Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 2007 „. - 2013 „. ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ ÓÍÓÎÓ 1 ÏÎ‰. Ë 200 ÏÎÌ.
Â‚Ó. Õ‡·Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ
Ú‡ÁË ÔÓ„‡Ï‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡. √ÓÎˇÏ
·ÓÈ Ó·˘ËÌË Ò‡ Á‡ˇ‚ËÎË ÊÂÎ‡ÌËÂ ‰‡
Û˜‡ÒÚ‚‡Ú ‚ ÌÂˇ. »Ï‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ Ë
ÓˆÂÌËÚÂÎÌ‡ ÍÓÏËÒËˇ Í˙Ï ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë
‚Ó‰ËÚÂî, ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.
¬ÂÏÂÌÌÓ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓË, Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ Á‡ ‰‡
ÌË ÒÚËÏÛÎË‡Ú ‰‡ ÔËÂÏÂÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, Â ÓÚÏÂÌÂÌÓ. ì—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Á‡ÍÓÌ˙Ú ·Â
‚ÌÂÒÂÌ ‚ œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡, ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓË ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ Á‡ Ó‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÂÍÚË ÔÓ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÔÓ-

„‡Ï‡ ìŒÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡î ÓÚÌÓ‚Ó ÒÚ‡ÚË‡. “‡Í‡ ˜Â ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË
Ï‡Ì‰‡Ú Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÁË ÔÓÂÍÚË
˘Â ·˙‰‡Ú ‰Ó„Ó‚ÓÂÌË. Œ˜‡Í‚‡Ï ÚÂ
‰‡ ·˙‰‡Ú Â‡ÎËÁË‡ÌË ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ 4-5 „Ó‰ËÌËî, Û‚ÂË „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚. ìœÓ ÓÔÂ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡
Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂÎÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË,
ÍÓˇÚÓ Â Í˙Ï ÙÓÌ‰ ì«ÂÏÂ‰ÂÎËÂî, Ò‡
ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÓÍÓÎÓ 250 - 300 ÏÎÌ.
Â‚Ó. «‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ
ÔÓ„‡Ï‡ »—œ¿ Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡ ‘¿–, Ó·˘‡Ú‡
ÒÛÏ‡ ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ·ËıÏÂ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÏ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ‚˙ÁÎËÁ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÓ 2 ÏÎ‰.
Â‚Óî, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.

Финансиране по линия на
ЕБВР
ì”ÒÔÓÂ‰ÌÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú Ë ÔÓ„‡ÏË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú ÓÚ
ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË. œÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË ·ˇı‡
‰Ó„Ó‚ÓÂÌË ÌˇÍÓÎÍÓ Á‡ÂÏ‡ Ò ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ (≈¡¬–). —Â‰ÒÚ‚‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔÓ ÎËÌËˇ Ì‡
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ÚÂÁË Á‡ÂÏË, ÒÂ ÔËÂÏ‡Ú Í‡ÚÓ Ò˙ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡ ÔÓ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÔÓ„‡ÏËî, Á‡ˇ‚Ë ¯ÂÙ˙Ú Ì‡ ‰ËÂÍˆËˇ ¬Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ.
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ ÔÓ„‡Ï‡ »—œ¿,
ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò˙ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡. “Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÍÎ˛˜‡Ú ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡.
Œ·ı‚‡˘‡Ú ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡, ƒËÏËÚÓ‚„-
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‡‰ Ë ’‡ÒÍÓ‚Ó. œÎ‡ÌË‡ÌÓ Â Ë ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ –ÛÒÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ‰Û„Ë
Ó·ÂÍÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Í‡È‰ÛÌ‡‚ÒÍËˇ „‡‰,
ËÌÙÓÏË‡Ú ÓÚ Ã––¡.

Проекти със средства на
Световната банка
¬ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Â ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Ò˙Ò —‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡,
ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÔÂÁ

ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË. —ÔÓÂ‰ ÍÎ‡ÛÁËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡ ‰ÓËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË ˇÁÓ‚Ë‡ Á‡
ÔËÚÂÈÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ÚË
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Í˙Ï
Úˇı. ì»Á„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˇÁÓ‚ËËÚÂ
ÒÚ‡ÚË‡ ÔÂ‰Ë ‰ÂÒÂÚËÌ‡ „Ó‰ËÌË,
ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÌÂ ·Â
‰Ó‚˙¯ÂÌÓ. —Ú‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ˇÁÓ‚Ë œÎÓ‚‰Ë‚ˆË - Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‰Ó‚ÂÚÂ Ã‡‰‡Ì Ë –Û‰ÓÁÂÏ,
ˇÁÓ‚Ë ÕÂÈÍÓ‚ˆË - Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‰ “ˇ‚Ì‡, Ë ˇÁÓ‚Ë ÀÛ‰‡
ﬂÌ‡ - Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡‰
œ‡Ì‡„˛Ë˘Âî, ÔÓˇÒÌË „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌË: ì—˙Ò —‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡
·‡ÌÍ‡ ·Â ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Á‡ ‰Ó‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂÁË Ó·ÂÍÚË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË.
—˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÓÚ Á‡ÂÏ‡ ˘Â ÒÂ
ÙËÌ‡ÌÒË‡ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÒÚÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ˇÁÓ‚Ë —ÚÛ‰ÂÌ‡, ÍÓÈÚÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ „‡‰ œÂÌËÍ.
—ÚÂÌ‡Ú‡ Â ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 60 „Ó‰ËÌË Ë ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ, ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÈÌ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÚÓ È
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂî.
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ЕК изисква
разработването на
генерални планове
¡‡Á‡ Á‡ ÓÚÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÂÏ‡ ÓÚ
—‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡ Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ „ÂÌÂ‡ÎÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË
‡ÈÓÌË Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú ÓÚ ¬Ë ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ.
ì“Ó‚‡ Ò‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏËÒËˇ (≈ ) Ò Ó„ÎÂ‰ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡
Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ. »Á·Ë‡Ú ÒÂ
ÔËÓËÚÂÚÌË Ó·ÂÍÚË, ÍÓËÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡
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Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ú.Ì‡.
ËÍÓÌÓÏËˇ ÓÚ Ï‡˘‡·‡î,
ÍÓÏÂÌÚË‡
‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ ‰ËÂÍˆËˇ
¬Ë . –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
‚ÁÂÏÂ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
Â‰Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ ‰‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡
„ÛÔ‡ ÓÚ Ó·˘ËÌË, ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÍÓÂÚÓ ÌˇÏ‡ Í‡Í ‰‡ ÒÂ
ÓÚ˜ÂÚÂ ÔË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Ó·˘ËÌ‡, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú
ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ.
ì≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ ÔÓËÒÍ‡
‰‡ ‡Á‡·ÓÚËÏ ÒÔÂ¯ÌÓ Ú‡ÍË‚‡ „ÂÌÂ‡ÎÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â. »ÏÂÌÌÓ Ì‡ ÚˇıÌ‡ ·‡Á‡ ˘Â ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡Ú ÔÓÂÍÚËÚÂ. ŒÚ‰ÂÎÂÌË Ò‡ ÓÍÓÎÓ 20 ÏÎÌ. Â‚Ó
Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ ËÏ, ‡ ÒÓÍ˙Ú Ì‡
ÚˇıÌÓÚÓ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Â Â‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡î, ‰ÓÔ˙ÎÌË ËÌÊ. œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚.
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÂ˜Â ÔÓˆÂ‰Û‡Ú‡
ÔÓ ËÁ·Ó Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ‰‡

‡Á‡·ÓÚˇÚ „ÂÌÂ‡ÎÌËÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚Â.
—˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Â Á‡ÎÂ„Ì‡ÎÓ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Â ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË. ìŒ˜‡Í‚‡ÏÂ ‚ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ‰‡ Ò‡ „ÓÚÓ‚Ë Ô˙‚ËÚÂ „ÂÌÂ‡ÎÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ‰‡
·˙‰‡Ú Ó·Ò˙‰ÂÌË Ë ÔËÂÚË ÓÚ Ó·˘ËÌËÚÂ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‰˙Ê‡‚‡Ú‡,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ËÁÏÂÌÂÌËˇÚ‡ ‚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
‚Ó‰ËÚÂ. Õ‡ ÚˇıÌ‡ ·‡Á‡ ˘Â ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ë Ì‡˜ËÌ˙Ú Ì‡ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ Ë
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ
˘Â ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Úî, Á‡ˇ‚Ë œÎ‡ÏÂÌ
ÕËÍËÙÓÓ‚.

Финансиране на проекти
и от бюджета
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡
Ò˙ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ Ï‡˘‡·ÌË ÔÓÂÍÚË ÔÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÔÓ„‡ÏË ˘Â
ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ ÓÚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ ·˛‰ÊÂÚ. —Â‰ÒÚ‚‡ ÓÚ ÌÂ„Ó ˘Â ·˙‰‡Ú
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ë Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚‡ÊÌË Ë ÒÔÂ¯ÌË ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË Ë
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË Ó·ÂÍÚË Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú ÓÚ Ã––¡.
ì“‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÂÍÚË
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Ò‡ ÓÒË„ÛÂÌË ÓÍÓÎÓ 40 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ó·‡˜Â Ò‡
ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â. ŒÍÓÎÓ 75% ÓÚ ÚÂÁË
40 ÏÎÌ. ‚Â˜Â Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÂÁ
Ô˙‚ËÚÂ ÚË ÏÂÒÂˆ‡ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡.
«‡ÚÓ‚‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ÌË Ò‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Û‚ÂÎË˜ÂÌË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡. œÓ‰Ó·ÌË ÔÓÂÍÚË ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú Ë ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó. –‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Â Ë
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË Ó·ÂÍÚË. ‘ËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ
ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ë ÔÓ ÎËÌËˇ Ì‡ œ”ƒŒ—
Í˙Ï ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂî, Á‡ˇ‚Ë ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚.

Реализация на проекти
чрез публично-частни
партньорства
œÓÂÍÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ¬Ë ˘Â
ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú Ë ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡
ÔÛ·ÎË˜ÌÓ-˜‡ÒÚÌËÚÂ Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚‡ ‚ ÒÂÍÚÓ‡, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌË Ò‡ ÓÚ
Ã––¡.
ì¬ ÌÓ‚ÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ò‡
ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÚÂÍÒÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ‰‡-
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‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú
ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÂÍÚË. ÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡ ÔË‚ÎÂ˜ÂÏ ˜‡ÒÚÌËˇ ÒÂÍÚÓ, Á‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ò Ó„ÎÂ‰ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÔÓÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÔÓ‰Ó·ˇÚ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¬Ë ÛÒÎÛ„ËÚÂî, ÍÓÏÂÌÚË‡ „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚.

Трудно ще изпълним
поетите ангажименти,
твърдят от МРРБ
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í‚Ó
Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡Ô‡‚Ë ¡˙Î„‡Ëˇ, Á‡ ‰‡
ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ, ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡ ‰ËÂÍˆËˇ ¬Ë ‚ Ã––¡
Á‡ˇ‚Ë: ìÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ¡˙Î„‡Ëˇ ‰‡
Ò˙Á‰‡‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÓÒË„ÛË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ë ‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÏÂı‡ÌËÁÏË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú
‚ÒË˜ÍË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌË ÔÓÂÍÚËî.
√ÓÒÔÓ‰ËÌ ÕËÍËÙÓÓ‚ ËÁ‡ÁË Ò‚ÓËÚÂ ÒÂËÓÁÌË ÓÔ‡ÒÂÌËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÚËÚÂ ÓÚ ‰˙Ê‡-

‚‡Ú‡ ÌË ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ‚ ‰Ó„Ó‚ÓÂÌËˇ ÒÓÍ. ì¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÏÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎË Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËˇ Ô‡‡‰ÓÍÒ. ¡˙Î„‡Ëˇ Â
ÔÓÂÎ‡ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ ‰Ó Í‡ˇ Ì‡ 2010
„. ‰‡ ËÁ„‡‰Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡ Ò Ì‡‰ 10 ıËÎ.
ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË. ÕÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ó·‡˜Â Ô‡‚ÂÌ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ÍÓÈÚÓ
‰‡ Á‡‰˙ÎÊË Ó·˘ËÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡
·ÂÌÂÙËˆËÂÌÚË ÔÓ ÚÂÁË ÔÓÂÍÚË, ‰‡
ËÁÔ˙ÎÌˇÚ ÔÓÂÚËˇ ÓÚ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡
‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚ. œ‡‚Ó Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Ó·˘ËÌ‡ Â ‰‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡
Á‡ ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÔÓÂÍÚ. ¿ÍÓ Úˇ ÌÂ
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡, ÚÓ ÌˇÏ‡ Í‡Í ÚÓÁË
ÔÓÂÍÚ ‰‡ ·˙‰Â Â‡ÎËÁË‡Ìî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÓÈ.

Някои общини нямат
интерес да изграждат
пречиствателни станции
ÕÂËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÚËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â
Ë ‰Ó Ì‡Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
Ò‡ÌÍˆËË. —ÔÓÂ‰ „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Â‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚
Í‡ˇ Ì‡ 2010 „. ‰‡ ÌÂ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ Ò Ì‡‰ 10 ıËÎ. ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ
ÊËÚÂÎË. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Â
‰‡ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ‰Û„Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË - ‚ ÔÓ-Ï‡ÎÍË Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡, Á‡ ÍÓËÚÓ ÒÓÍ˙Ú Â 2014
„. ì“Ó‚‡ Â ‰Ó·Â, ÌÓ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡
ÔÓÂÚËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡
·˙‰‡Ú Á‡‰˙ÎÊÂÌË Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒ-
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Ú‡, ÍÓËÚÓ ÔÓÔ‡‰‡Ú ‚ ‡ÏÍ‡Ú‡, ‰‡
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇÚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÂÍÚË.
“ÓÁË ‚˙ÔÓÒ ÒÔÂ¯ÌÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ì‡ÏÂË Ò‚ÓÂÚÓ Â¯ÂÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ
Í‡ˇÚ Ì‡ 2010 „. ÌÂ Â ‰‡ÎÂ˜. ¿ ‰ÓË
Ë ÒÂ„‡ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÔÓÂÍÚËÚÂ Â ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ‰‡ÎË
ÚÂ ˘Â ÏÓ„‡Ú ·˙‰‡Ú Á‡‚˙¯ÂÌË ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ ÒÓÍî, ‡„ÛÏÂÌÚË‡ ÒÂ
ÚÓÈ.
ŒÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ Û‚ÂËı‡, ˜Â „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÔÓÂÍÚËÚÂ Ò‡ Á‡ÔÓ˜Ì‡ÚË. —Â‰
ÔË˜ËÌËÚÂ, ‰Ó‚ÂÎË ‰Ó ‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡
ÒËÚÛ‡ˆËˇ ‚ÒÂ Ó˘Â ‰‡ ËÏ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÎË Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ, Â, ˜Â ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, Í‡ÍÚÓ
Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ Â ÔÓ‚Â˜Â ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ.
“ÓÈ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÂÍËÚÂ Ë Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ ·‡ÒÂÈÌË, ÌÓ
ÌÂ Â Ò‚˙Á‡Ì ÔˇÍÓ Ò ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ·Î‡„ÓÒ˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌÓ ÏˇÒÚÓ. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÏÓ‰ÂÌ‡ ÔÂ˜Ë-
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ÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ‚ËÒÓÍË ‡ÁıÓ‰Ë, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë Ë ‰Ó
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌËÚÂ Ì‡ ÛÒÎÛ„ËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ì‡ÒÂÎÂÌÓ ÏˇÒÚÓ, ‡ ÚÓ‚‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
Ò˙ÔÓÚË‚‡ Û Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÚÓ.

Очаква се приемането на
Закона за ВиК
¬Â˜Â ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÂ‰ÌË „Ó‰ËÌË
ÚÂ˜Â ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡
Á‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡ ‡ÏÍ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ‰ËÂÍÚË‚Ë.
œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Á‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡
Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ·‡Á‡ ‚Â˜Â ·Â ÔËÂÚ‡. ŒÒÚ‡‚‡ «‡ÍÓÌ˙Ú Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÒÂ
‡·ÓÚË ‚Â˜Â ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË. œÂÁ
ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ÚÓÈ ·Â¯Â ‚ÌÂÒÂÌ
‚ ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ, ÌÓ ÌÂ ÒÂ
ÒÚË„Ì‡ ‰Ó ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ìƒ‡,
Á‡ÍÓÌ˙Ú Â „ÓÚÓ‚, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ Ï‡Ì‰‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ, Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ ÌË‚Ó ·Â ‚ÁÂÚÓ Â¯ÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÓÏˇÌ‡ ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó, ‡ ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ÌÓ‚
Á‡ÍÓÌ. Î‡ÛÁËÚÂ ÓÚ ÌÓ‚Ëˇ Á‡ÍÓÌ
ÔÓ˜ÚË ËÁˆˇÎÓ ·ˇı‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË Í‡ÚÓ

ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËˇ Í˙Ï «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‚Ó‰ËÚÂ. ≈‰Ì‡ Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚÂ ‚ÎˇÁÓı‡ ‚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ - ÒÚ‡‚‡
‚˙ÔÓÒ Á‡ ÌÂ˘‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò Ó‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÎÌËÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚Â Á‡
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÌˇÍÓË ÔÓÏÂÌË ‚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡
ÍÓÌˆÂÒËËÚÂî, ÍÓÏÂÌÚË‡ „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚.
«‡ÍÓÌ˙Ú Á‡ ¬Ë ‚Â˜Â ÏËÌ‡ ÔÂÁ
œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡ Ô˙‚Ó ˜ÂÚÂÌÂ. ŒÚ
Ã––¡ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡Ú, ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡
Ï‡Ì‰‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË œ‡Î‡ÏÂÌÚ Á‡ÍÓÌ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â ÔËÂÚ Ë ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÍÚÓ‡, Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
œÂ‰‚ËÊ‰‡ ÒÂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ Â ‚ Ú˙„Ó‚ÒÍËÚÂ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡, ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ ÔÛ·ÎË˜Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ. œÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÍËÚÂËË ‚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒË ˜‡ÒÚ Úˇ ˘Â
·˙‰Â ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ó·˘ËÌËÚÂ Ë
‚ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡.
œÛ·ÎË˜Ì‡ ‰˙Ê‡‚Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ
˘Â ÓÒÚ‡Ì‡Ú ˇÁÓ‚ËËÚÂ Á‡ ÔËÚÂÈÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ÌˇÍÓË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË,
ÍÓËÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ Ó·˘ËÌË ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ Â‰Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ.
¬ÒË˜ÍË ‰Û„Ë Ó·ÂÍÚË Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎË˜ÌÓ-Ó·˘ËÌÒÍ‡
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ.

Ще се създадат
регионални асоциации по
ВиК
ì¬ Á‡ÍÓÌ‡ ÒÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌË ‡ÒÓˆË‡ˆËË ÔÓ ¬Ë , ÍÓËÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚÓËÁË‡ÌË ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÂÍÚÓ‡,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ ‚˙ÁÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ Ì‡ ¬Ë ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ë ÍÓÌÚÓÎ

Системи за дистанционен мониторинг и контрол на водоеми. Изграждане
на централизирани системи за диспечерски контрол във ВиК дружества

Внедрени системи във ВиК Варна,
Внедрени системи във ВиК Варна,
ВиК Хасково и ВиК Монтана с
ВиК Хасково значителни
и ВиК Монтана
с
реализирани
икономии
на
реализирани значителни икономии на
ел.енергия и вода
ел.енергия и вода

• Реализиране на енергоспестяващи режими с цел
икономия на eлектроенергия и питейна вода
• Постоянно следене нивото на водата във водоема
• Захранване с акумулаторна батерия
и преминаване в режим на ниска консумация
• 24-часово предаване на данните по радиоканал и управление
на помпите, захранващи водоема
• Визуализация на измерените във водоема параметри
• Възможност за настройка режима на пускане и спиране на помпите
• Контрол на комуникационния процес в реално време
• Изграждане на йерархични диспечерски
системи за централизиран контрол на водоснабдяването
• Възможност за сигнализиране при аварийни ситуации

София
София 1618,
1618, ул.
ул. Любляна
Любляна 46,
46, тел.(02)
тел.(02) 81
81 80
80 384,
384, тел./факс:
тел./факс: (02)
(02) 81
81 80
80 385,
385, GSM:
GSM: 0888
0888 706
706 240,
240, e-mail:
e-mail: atis_ood@abv.bg
atis_ood@abv.bg

112

май 2009



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Office Eastern Europe
Burkard Schwarz
Phone: +49-34602-282-14, Mobil: +49 171 17 414 74
mailto: schwarz@herborner-pumpen.de
Dipl. Ing. Dr. Dieter Pfennig
Phone: +49-34602-282-17, FAX: +49 34602 282 22
Mobil: +49 160 90 108 929
mailto: pfennig@herborner-pumpen.de
Homepage: http://www.herborner-pumpen.de
Herborner Pumpenfabrik, J. H. Hoffmann GmbH & Co. KG
Branch Landsberg, D-06188 Landsberg
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Представителство България Сервиз България
инж. Христо Дюлгеров
4003 Пловдив, ул. Ибър 31
тел: +359 32 963420
мобил: +359 888 849548
факс: +359 32 946100
е-мail: hdg@consultant.bg
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Димитър Андонов
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мобил: +359 32 888 992282
факс:+359 32 960440
е-мail: eltech@abv.bg

Дистрибутор
Арт Вижън ООД
Бургас, к-с Лазур 123
тел.: 056/838 838
факс: 056/838 839
e-mail: art_vision@mail.bg
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¬Ë
ÔÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÙÛÌÍˆËË. “ÂÁË Â„ËÓÌ‡ÎÌË ‡ÒÓˆË‡ˆËË ˘Â
ËÏ‡Ú Ô‡‚ÓÏÓ˘ËˇÚ‡ Ë ‰‡ ÒÏÂÌˇÚ
¬Ë ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ Â
Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ˘Â ‡ÁÍË‚‡Ú ÔÓˆÂ‰Û‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÌÓ‚
¬Ë ÓÔÂ‡ÚÓ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÓ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÍÓÌˆÂÒËËÚÂ ËÎË ÔÓ «‡ÍÓÌ‡
Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓ˙˜ÍË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ë ÙÛÌÍˆËË ˘Â
·˙‰‡Ú ‚˙ÁÎÓÊÂÌË Ì‡ ÚÓÁË ¬Ë ÓÔÂ‡ÚÓî, Á‡ˇ‚Ë œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚.
ì¬ Á‡ÍÓÌ‡ Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ë Ô‡‚ÓÏÓ˘ËˇÚ‡ Ì‡ ÏËÌËÒÚ˙‡ Ì‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ·Î‡„ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Í‡ÚÓ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ Ó„‡Ì, ÍÓÈÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÍÚÓ‡. ƒÂÙËÌË‡ÌË Ò‡
Ò˙˘Ó ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ Ó·˘ËÌËÚÂ, Ì‡
ÍÏÂÚÓ‚ÂÚÂ, Ì‡ Ó·˘ËÌÒÍËÚÂ Ò˙‚ÂÚË ÔÓ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ¬Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÚˇıÌ‡ ÚÂËÚÓËˇ. «‡Ô‡Á‚‡ ÒÂ «‡ÍÓÌ˙Ú Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ¬Ë ÛÒÎÛ„ËÚÂ, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ˆÂÌËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌËÚÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÛÒÎÛ„Ë. Õ‡‰ˇ‚‡Ï ÒÂ, ˜Â ‚ Ú‡ÁË ÒÎÂ‰‚‡˘‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ ÓÚ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ˘Â
ÒÂ ‚˙‚Â‰Â ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Â‰ Ë ÚÓ˜ÌË
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Ô‡‚ËÎ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ, ÒÚÓÔ‡ÌËÒ‚‡ÌÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌËÚÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ‡ ‚˙ıÛ
‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¬Ë ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂî,
‰ÓÔ˙ÎÌË „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚.

Проблемът с
канализацията на
курортите
≈‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË,
ÔÂ‰ ÍÓËÚÓ Â ËÁÔ‡‚ÂÌ ¬Ë ÒÂÍÚÓ˙Ú ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, Â
·˙ÁÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÍÛÓÚÌËÚÂ
ÒÂÎË˘‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ÒÔÂ¯ÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ ËÎË ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡
‚ Úˇı. ì ‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÍÛÓÚËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Â ÚÂÊ˙Í ÔÓ·ÎÂÏ. Œ˘Â ÔÓ‚Â˜Â, ˜Â ÓÒ‚ÂÌ Ò ÌÂˇ,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË Ë Ò ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ. ¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÍÛÓÚÌËÚÂ ÁÓÌË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ
‡Á‚Ëı‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ, ÌÓ Ò‡ÏÓ ÓÚ
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÓ‚Ë ıÓÚÂÎÒÍË ÍÓÏÔÎÂÍÒË. ÕÂ ·ˇı‡
ÔÂ‰ÔËÂÚË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡,

Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ, Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, Ô˙ÚË˘‡ Ë Ú.Ì. ‡ÍÚÓ
‚ÒË˜ÍË ÁÌ‡ÂÏ, ÚÓ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÒÂËÓÁÌË ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ËÏî, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚. “ÓÈ Ò˙Ó·˘Ë, ˜Â ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÏÂÍË Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË
ÔÓ·ÎÂÏ. ‡ÚÓ ÔËÏÂ ÔÓÒÓ˜Ë ËÁ„‡‰ÂÌËˇ ‚ ¡‡ÌÒÍÓ ‚Ó‰ÓÂÏ, ÍÓÈÚÓ
ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ·Â ‚˙‚Â‰ÂÌ Ò˙‚ÒÂÏ
ÒÍÓÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. œÂ‰‚ËÊ‰‡
ÒÂ ÚÓÈ ‰‡ ‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÓÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÌÓÌÓ˘Ì‡Ú‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ ‚ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘‡ ÒÂ Ò ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚ ÔËÍÓ‚ËÚÂ ˜‡ÒÓ‚Â, Ë ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÊËÏ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.

Нов язовир за Южното
Черноморие
¬ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ◊ÂÌÓÏÓËÂÚÓ, ÓÒ‚ÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰‡, Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ë
ÌÓ‚Ë ‚Ó‰ÓËÁÚÓ˜ÌËˆË. Õ‡ÎË˜ÌËÚÂ
Í˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·ÂÁÔÂ˜‡Ú ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÎÂÚÌËˇ ÒÂÁÓÌ, ÍÓ„‡ÚÓ
ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËˇÚ ÔÓÚÓÍ Û‚ÂÎË˜‡-
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‚‡ ‚ ‰ÂÒÂÚÍË Ô˙ÚË ·Óˇ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ‚Ó‰ÓËÁÚÓ˜ÌËÍ Á‡ ﬁÊÌÓÚÓ ◊ÂÌÓÏÓËÂ Â ˇÁÓ‚Ë ﬂÒÌ‡ ÔÓÎˇÌ‡ Ë Ò‚˙Á‡ÌËˇ Ò ÌÂ„Ó ÔÓ-Ï‡Î˙Í ˇÁÓ‚Ë ÕÓ‚Ó
œ‡ÌË˜‡Â‚Ó, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ
Í‡ÚÓ ÒÍ‡˜ÂÌË Ò˙‰Ó‚Â. Õ‡ÒÂÎÂÌËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ ‰Ó —ÓÁÓÔÓÎ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡Ú
ÓÚ ˇÁÓ‚Ë ‡Ï˜Ëˇ. œÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡
‰ËÂÍÚÓ‡ Ì‡ ‰ËÂÍˆËˇ ¬Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ Ó˘Â
Â‰ËÌ ˇÁÓ‚Ë.
ìŒ·Ò˙Ê‰‡Ú ÒÂ Â‰Ëˆ‡ ‚‡Ë‡ÌÚË,
ÌÓ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌˇÏ‡ÏÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ. “ÓÁË ‚˙ÔÓÒ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Â¯ÂÌ ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ˘Â ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ ÂÊËÏ
ÔÓ‡‰Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰‡. ‘ËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÍËÁ‡, ÍÓˇÚÓ ËÁÊË‚ˇ‚‡
ˆÂÎËˇÚ Ò‚ˇÚ, ‚ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÏËÒ˙Î
‚ÎËˇÂ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚˙ıÛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â, ˜Â
ÔÓ‡‰Ë ËÁ‚ÂÒÚÌÓÚÓ Á‡·‡‚ˇÌÂ ‚ ‡Á‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÓÚËÚÂ ˘Â
ËÏ‡ÏÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ì„Î˙ÚÍ‡
‚˙Á‰Ûıî ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË ‰‡
ÔÂ‰ÔËÂÏÂÏ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡
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ÒÂ ÔÓ‰Ó·Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ‚
ÚÂÁË ‡ÈÓÌËî, Á‡ˇ‚Ë ÚÓÈ.

Пречиствателни
станции в големите
курорти
–Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ ◊ÂÌÓÏÓËÂÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ÌÓ‚Ë
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË ‚ Ì‡È„ÓÎÂÏËÚÂ ÍÛÓÚÌË ÍÓÏÔÎÂÍÒË,
Ú˙È Í‡ÚÓ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Á‡ ÔÓÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ ÔÂÁ ÎÂÚÌËˇ ÒÂÁÓÌ.
ìÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÒÔÂ¯ÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇÚ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË ‚ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÍÛÓÚÌË ÒÂÎË˘‡ Û Ì‡Ò - «Î‡ÚÌË
ÔˇÒ˙ˆË Ë —Î˙Ì˜Â‚ ·ˇ„. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ì‡ «Î‡ÚÌË ÔˇÒ˙ˆË Â ÒÚÓÂÌ‡
ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË Ë ËÏ‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 17
ıËÎ. ÎÂ„Î‡. —Â„‡ ÍÛÓÚ˙Ú ÒÂ Â
‡Á‡ÒÌ‡Î ‚ Ô˙ÚË Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ‚Â˜Â Ò‡ Ì‡‰ 60 ıËÎˇ‰Ëî, ÍÓÏÂÌÚË‡ œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚. ì»Ï‡
‡Á‡·ÓÚÂÌË ÔÓÂÍÚË, ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚË ÒÏÂ Ò ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÛÓ-

Ú‡ «Î‡ÚÌË ÔˇÒ˙ˆË. «‡Â‰ÌÓ Ú˙ÒËÏ
ÒÔÂ¯ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë
‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÓÂÍÚî, Û‚ÂË ÚÓÈ.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÛÓÚ‡
—Î˙Ì˜Â‚ ·ˇ„, „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚ Á‡ˇ‚Ë: ì¬ ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Â ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ‚ «Î‡ÚÌË ÔˇÒ˙ˆË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ Ò. –‡‚‰‡ ËÏ‡ ‚ Ô˙ÚË
ÔÓ-Ï‡Î˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ, ‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ
—Î˙Ì˜Â‚ ·ˇ„, ÌÓ Ë ÕÂÒÂ·˙ Ë —‚ÂÚË ¬Î‡Ò. ‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ó·˘ËÌ‡ ÕÂÒÂ·˙ Í‡ÚÓ
·ÓÈ Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ ÔÂÁ ÎˇÚÓÚÓ Â
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ Ó·˘ËÌ‡ ¡Û„‡Ò, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ Â, ˜Â Ú‡Ï Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ ËÁ„‡‰Ë ÌÓ‚‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ. “ˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡
ÍÛÓÚ‡ —Î˙Ì˜Â‚ ·ˇ„î. ìŒÒ‚ÂÌ
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë,
ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ‚ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰ˇÚ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰‡î, ‰ÓÔ˙ÎÌË „-Ì
ÕËÍËÙÓÓ‚.
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Често се забравя
отсъствието на
канализационна мрежа
œÓ ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Û
Ì‡Ò ÌÂ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÔÛÒÍ‡ Ë
ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ È ‚ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡, ‰ÓË ‚ ‡ÈÓÌ‡
Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡. ì«‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, „Ó‚ÓËÏ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË,
·ÂÁ ‰‡ ÓÚ˜ËÚ‡ÏÂ, ˜Â Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú ÚÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ËÏ‡ ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —‚Ë‰ÂÚÂÎË
ÒÏÂ Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÔÓÂÍÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
ÏÂÊ‰Û 30 Ë 50%, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÂÎË˘‡Ú‡, Á‡ ÍÓËÚÓ ÚÂ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË,
ÌÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏËî, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚. ìŒ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ ÔÓ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ
ÔÓ„‡ÏË ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ë ÍÓÎÂÍÚÓ˙Ú,
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‚Ó‰ËÚÂ ‰Ó ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡. ÕÓ Ò‡Ï‡Ú‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ÒÂÎË˘‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙·ÂÂ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ë ‰‡ „Ë ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
ÍÓÎÂÍÚÓ‡, ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡.
¬ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‚ —ÓÙËˇ ÌˇÏ‡ ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “Ó‚‡ Â ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÈÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ÂÏÂ,
ÌÓ Ë ÒÂËÓÁÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. ◊ÂÒÚÓ
ÒÂ Á‡·‡‚ˇ, ˜Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ‰Ó‚ÂÊ‰‡˘Ë Ë
ÓÚ‚ÂÊ‰‡˘Ë ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ë
ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ,
Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ Á‡ Ò‡Ï‡Ú‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇî, ÔÓˇÒÌË ÚÓÈ.

Водоснабдителната ни
система - над 70 хил. кв. км.
˙Ï Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ ¡˙Î„‡Ëˇ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 72
- 73 ıËÎ. ÍÏ. Ó·˘‡ ‰˙ÎÊËÌ‡, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡
‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡. ‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ò ‰˙ÎÊËÌ‡, ÔÓÏ‡ÎÍ‡ ÓÚ 10 ıËÎ. ÍÏ., ÓÚ ÍÓˇÚÓ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Â ‚ „ÓÎÂÏËÚÂ „‡‰Ó‚Â.
ìÕ‡ Ô˙‚Ó ‚ÂÏÂ, ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Â ‡Á‰ÂÎÂÌ‡ Ì‡
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·ˇÚ, ‡ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂÎË˘‡Ú‡
ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ ÂÊËÏ.
¬˙ÔÓÒ˙Ú ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯Ë Ë ‚
ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú
‰‡ ÒÂ Ú˙ÒˇÚ Ë ‰‡ ÒÂ Á‡‰ÂÎˇÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚Ë ‚Ó‰ÓËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÌÓ Ë Á‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡î, Û‚ÂË ‰ËÂÍÚÓ˙Ú Ì‡
‰ËÂÍˆËˇ ¬Ë ‚ Ã––¡.
‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡. œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ Úˇ·‚‡
‰‡ ÒÂ Â¯Ë ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ‚ ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡ Ò Ì‡‰ 10 ıËÎ. ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË. ¬ÚÓËˇÚ ÂÚ‡Ô
Ó·ı‚‡˘‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ Ò ÓÚ
2000 ‰Ó 10 000 ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚ ÊËÚÂÎË,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Ì‡ÒÂÎÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ Â Ë ÂÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ ÛÎ‡‚ˇÌÂÚÓ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ, ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡
ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„Ëˇ Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËÚÂ
‚Ó‰Ë ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡î, Á‡ˇ‚Ë œÎ‡ÏÂÌ
ÕËÍËÙÓÓ‚. ì“ÓÔÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ Ë „ÂÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Â Ú‡ÍÓ‚‡, ˜Â Ì‡‰ 95% ÓÚ
ÂÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÙÓÏË‡Ú Â˜ÌËˇ
ÔÓÚÓÍ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, ËÁ‚Ë‡Ú ‚
¡˙Î„‡Ëˇ Ë Á‡ ˜‡ÒÓ‚Â Ì‡ÔÛÒÍ‡Ú
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ - Í˙Ï Ò˙ÒÂ‰ÌË ÒÚ‡ÌË
ËÎË ‚ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ Ë . ƒÛÌ‡‚. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ÓÚË‚‡Ú ‚ ÂÍËÚÂ, Â
ÌÂ Ò‡ÏÓ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ. “ÓÈ
ËÏ‡ Ë Ú‡ÌÒ„‡ÌË˜ÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï˙ÒÌË ‚Ó‰Ë ‚
Ò˙ÒÂ‰ÌË ‰˙Ê‡‚Ë ËÎË Â˜ÌË ‚Ó‰ÌË
·‡ÒÂÈÌË Ò˙Á‰‡‚‡ Ë Â‰Ëˆ‡ ÔÓ·ÎÂÏË
Ò ÚÂÁË ‰˙Ê‡‚Ëî, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.

Работи се по над 60
обекта в областта на
водоснабдяването
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ, Ã––¡ Â ‚ ÔÓˆÂÒ
Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ì‡‰ 60 Ó·ÂÍÚ‡, Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÂÎË˘‡, Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ. ¬ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒË ˜‡ÒÚ ÚÂÁË ÔÓÂÍÚË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË
Ò Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË. √ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡‰ 70 ıËÎ. ÍÏ. ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡ ÏÂÊ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÔÂ‰Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 30, Ë ‰ÓË 50
„Ó‰ËÌË, Ë Â ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌÓ ‡ÏÓÚËÁË‡Ì‡. «‡„Û·ËÚÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ Ò‡ „ÓÎÂÏË.
ì“Ó‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓ·ÎÂÏË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚
ÎÂÚÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ „Û-

През май среща на
високо ниво на ООН у нас
ì¬ Í‡ˇ Ì‡ Ï‡È ¡˙Î„‡Ëˇ Â ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ „Ó‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÒÂ˘‡ Ì‡ ¡Ó‰‡
Ì‡ Ò˙‚ÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÎÌËˇ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡ ŒŒÕ ÔÓ ‚˙ÔÓÒËÚÂ Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡.
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÌÂ„Ó‚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Â ıÓÎ‡Ì‰ÒÍËˇÚ ÔËÌˆ ”ËÎˇÏ-¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙, ‡ ÒÂ‰ ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ·Ó‰‡
Â ÃË¯ÂÎ ‡Ï‰ÂÒ˛, ÍÓÈÚÓ Â ·Ë‚¯ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ‚‡ÎÛÚÂÌ ·Ó‰î, Ó·ˇ‚Ë „-Ì
ÕËÍËÙÓÓ‚. ì“‡ÁË ÒÂ˘‡ Â
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡Ì‡ Ë Ò ÏËÌËÒÚÂÒÍ‡
ÍÓÌÙÂÂÌˆËˇ Ì‡ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ˜ÂÌÓÏÓÒÍËˇ Â„ËÓÌ. ”˜‡ÒÚ‚‡Ú 12
ÒÚ‡ÌË Á‡Â‰ÌÓ Ò ¡˙Î„‡Ëˇ. –‡ÁËÒÍ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏ‡ Â ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÂ‰ËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ‚ ◊ÂÌÓÏÓÒÍËˇ Â„ËÓÌ. “Ó‚‡ Â ÒÂËÓÁÂÌ
ÔÓ·ÎÂÏ, Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ú˙ÒˇÚ „ÎÓ·‡ÎÌË Â¯ÂÌËˇ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ‡‚ÌË˘Â, ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ‰˙Ê‡‚‡î,
ÍÓÏÂÌÚË‡ œÎ‡ÏÂÌ ÕËÍËÙÓÓ‚.
œÓ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡ „-Ì ÕËÍËÙÓÓ‚ ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔËÂÏÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡
‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ ‰‡‰Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‚Â˜Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Á‡ Â„ËÓÌ‡
Ò ˆÂÎ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ.
ìÕ‡ ÚÂÁË ÒÂ˘Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË, Í‡ÍÚÓ
Ë ‰Û„Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ Ì‡‰ˇ‚‡ÏÂ
ÙÓÛÏ˙Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰‡ ÓÚ‡ÁË ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ë ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Á‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Â„ËÓÌ‡, ÌÓ Ë ‰‡
‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ·˙‰Â˘Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. œÓ‰Ó·Ì‡ ÒÂ˘‡ Ì‡ ·Ó‰‡ Ì‡
Ò˙‚ÂÚÌËˆËÚÂ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÎÌËˇ ÒÂÍÂÚ‡ ÒÂ Ó„‡ÌËÁË‡ Á‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú ‚
ﬁ„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡. œÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡
·Â ‚ —‡Û‰ËÚÒÍ‡ ¿‡·Ëˇ. ¡˙Î„‡Ëˇ
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡,
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ‰Û„Ë ‰˙Ê‡‚Ë. «‡
‡‰ÓÒÚ ·Â Ó‰Ó·ÂÌ‡ Ì‡¯‡Ú‡ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡î, ‰ÓÔ˙ÎÌË ÚÓÈ.
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»ÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡
·ËÓ‰ËÁÂÎ Ì‡ «˙ÌÂÌË
’‡ÌË ¡˙Î„‡Ëˇ
Съвременна платформа с разпределена интелигентност
управлява процесите в завода

¬

края на миналата година официално бе открита инсталацията за
биодизел на Слънчеви лъчи Провадия.
Мащабната инвестиция на Зърнени
Храни България безспорно е не само
сред най-големите в страната, но е
напълно сравнима като капацитет с
подобни заводи в Централна и Западна Европа. За контрол на качеството на произведения продукт е изградена специализирана лаборатория.
Предвид нефункциониращият пазар
на биодизел в България, за момента
производствената мощност работи
за износ.
Условно инсталацията се състои
от две части - производствена и
складово стопанство, управлението на които се базира на платформата ControlLogix на Rockwell
Automation (официален дистрибутор
на американската компания у нас е
фирма Ротек). Инженеринговата
дейност, включваща проектиране,
изграждане и пуск на системата за
контрол и управление на складовото стопанство, е изпълнена от
Партнърс Мейнт Къмпани. Трудно е
да се систематизират най-характерните черти на внедрените автоматизирани системи. Сред спецификите им е разпределена логика на
управление, определена степен на
резервираност, специално взривозащитено изпълнение на част от оборудването, практически неограничени възможности за разширение и
усъвършенстване. Използваното
полево оборудване е от доказани
производители, като APC, Danfoss,
Draeger, Giacomini, Endress&Hauser,
Emerson Process Management, RTK,
Samson, WIKA и др. Повече информация за параметрите на изпълнения
проект, и по-специално за автоматизацията му, бихте могли да на-
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мерите в следващите редове.

Инсталацията
е с капацитет
300 тона на
денонощие
Инсталацията за
биодизел на Слънчеви
лъчи Провадия е с капацитет от 300
тона на денонощие,
т.е. около 100 000
тона годишно. Производственият процес е Фиг. 1. Инсталацията за биодизел
напълно автоматизиран и непрекъснат (работи се на четири
смени за денонощие).
Складовото стопанство също е автоматизирано и разполага
с възможност за едновременно товарене
на три цистерни. Найобщо, производствената част обхваща
три реактора, в които последователно
Фиг. 2. Складовото стопанство на завода
протича производственият процес. Инсталацията пре- Ballestra. Веднага след това стартиработва сурови масла до биодизел и рахме проектните работи на сградатехнически глицерин (има чистота та, в която е цехът, паралелно със
85%). Както вече бе посочено, каче- складовото стопанство. Оборудванеството на произвежданите продук- то пристигна в края на 2006 г. Реалити се контролира от заводска лабо- зацията ни отне близо две години, а
от края на 2008 г. цехът произвежда
ратория.
редовна продукция“, коментира инж.
Добромир Цанков, технически дирекПроизводственото
тор на Слънчеви лъчи Провадия. „Биооборудване е на Desmet
дизелът е предназначен основно за
Ballestra
„Идеята за изграждане на инстала- външния пазар по обясними причини.
цията за производство на биодизел Складовото стопанство бе проективъзникна в края на 2005 г. В началото рано и изпълнено изцяло от български
на следващата година сключихме до- фирми. Главен изпълнител е Енергопговор за доставка на оборудването с роект, който бе проектант и изиталианската компания Desmet пълнител и на ел. частта от проек-
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та. Механичната част бе възложена
на варненски фирми, включително и
на фирми от Провадия, които произведоха резервоарите на складовото
стопанство. Радваме се, че можахме
да конфигурираме инсталацията според изискванията на Desmet Ballestra,
пуснахме я успешно и в момента тя
работи с проектната си производителност.

Биодизелът съответства
на европейската норма
EN14214
което именно ни дава възможност
да реализираме продукцията на европейските пазари“, допълва той.
Маслодобивният завод в Провадия
е напълно интегрирана технологична
система за производство на растителни масла. Активите на завода са
100% собственост на Слънчеви лъчи
Провадия, което е част от структурата на Зърнени Храни България АД.
Технологичните процеси в завода обхващат всички етапи на преработка
– от маслодайните семена до готовата продукция. Производството се
осъществява в четири основни и два
спомагателни цеха. Основните от
тях са: цех Маслодобив и екстракция,
цех Рафинерия, цех Биодизел и цех
Бутилиране. В момента се извършва
цялостна модернизация на оборудването за маслодобив и екстракция.
Целта на инвестицията е увеличаване на капацитета на цеха от 230 t.
слънчогледово семе на денонощие на
600 t. за същия период, повишаване на
ефективността и намаляване на
енергоемкостта на производството,
уверяват от Слънчеви лъчи Провадия.
Относно производството на биодизел, от компанията посочват, че
рандеманът е 100%, като от един
тон суровина се добива 1 тон биогориво.

Обхват и период на
внедряването
Автоматизираните системи,
мониториращи и управляващи инсталацията за биодизел и складовото
стопанство, обхващат цялото полево оборудване, включително всички
арматури, помпи, подгреватели, измервателни прибори за ниво, налягане, разход и температура. През периода от април 2007 г. до октомври
2008 г. е изготвен проектът на системата за контрол и управление на
складовото стопанство. Също така
е доставено заложеното оборудване,
извършен е монтажът на техническите средства и системата и са
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Фиг. 3. Шкафовете с автоматизационното оборудване

проведени необходимите изпитания.
„Проектът в максимална степен се
основава на контролери ControlLogix
и изнесени Flex I/O модули, в стандартно и EEx изпълнение. Оборудването
е абсолютно съвместимо с измервателните средства и изпълнителните
механизми, включително разходомери,
нивомери, преобразуватели на налягане и термосъпротивления. Използваните елементи на системата за автоматизация са от доказани производители, взаимозаменяеми са и позволяват автоматична настройка с
цел лесно обслужване и бърза замяна“,
коментират от Партнърс Мейнт
Къмпани.

Функционалност на
системата
Автоматизацията на складовото
стопанство се реализира от цифрова система за управление и система
за защити и блокировки. Основното
й предназначение е да обезпечи надеждно управление на системите и
свързаното с тях спомагателно оборудване - във всички експлоатационни режими. Сред основните функции,
реализирани от системата, са:
 Автоматичното и дистанционно
управление на системите, механизмите и арматурата;
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• За петролни, химически
и хранителни продукти
• За леснозапалими и гъсти
(до 1 000 000 ср) флуиди
• За тръбопроводи до 2500 мм (100“)
• За малки дебити – от 0,5 л/час
• За нафтови и мазутни горелки
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Фиг. 4. Операторските станции
 Автоматичното управление на непрекъснатите процеси (автоматично регулиране) в диапазона на зададените технологични параметри;
 Автоматична защита на оборудването в аварийни
ситуации;
Функция на системата е и обезпечаване на непрекъснат контрол на състоянието на оборудването и технологичния процес. За целта се предава съответна информация на щита за управление, на оператора, на приборите и видеотерминалните устройства. Системата, също
така, автоматично регистрира основните текущи параметри и техните отклонения. Изпълнява предупредителна и аварийна сигнализация при отклонение на параметрите от допустимите граници, а също така и разполага с програмен интерфейс за сигнализация на състоянието на технологичното оборудване. Системата по-

Фиг. 5. Лабораторията на завода

зволява бърза разработка и внедряване на нови рецепти,
в зависимост от изискванията на пазара, заявяват от
фирма Ротек.

Структура на внедрената система
Системата за контрол и управление на складовото
стопанство е структурирана в следните нива:
Връзка с процеса. Осъществява се посредством измервателни устройства, преобразуватели (трансмитери),
блокове за галванично развързване и повторители, блокове за приоритетно управление на изпълнителни механизми.
Програмируеми контролери, мониторинг на процеса,
автоматично управление, регулиране и защити. Осъществява се визуализация и управление, изградена е система за осигуряване на човеко-машинен интерфейс, връзка
към компютърната мрежа на други звена и др.
Подсистема за осигуряване на човеко-машинен интерфейс с цел мониторинг и управление на технологичния
процес. Реализира се в щит за управление и в местен
щит за управление по място на определени изпълнителни механизми. Целта е запазване на приемственост със
системата за управление на инсталацията за биодизел.
Операторски станции. Командната зала в цех Рафинерия е комплектована с четири операторски станции, две
от които са за мониторинг и контрол на процесите в
складовото стопанство. „Както е добре известно, те
са основният инструмент, чрез който се осъществява
интерфейсът човек-машина. Операторските станции
предоставят на оператора всички необходими за изпълнение на функционалните изисквания към системата средства: мониторинг; управление (само от операторската
станция на щита за управление); контрол на автоматични защити; диагностика и други“, допълват от инженеринговата фирма.

Възможности за бъдещо развитие и
усъвършенстване
Използването на модулната архитектура ControlLogix,
съвместно с Flex I/O модули в EEx изпълнение и отворена
мрежова комуникация Ethernet/IP и ControlNet, предлага
редица базови предимства, допълват от фирма Ротек.
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Човешкият фактор
в управлението е сведен
до минимум
Инж. Добромир Цанков, технически
директор на Слънчеви Лъчи Провадия
Избрахме Desmet Ballestra, защото е водеща
компания - в световен мащаб. Компанията разполага с над 40 монтирани инсталации, подобни
на нашата, по целия свят. Преди да се спрем на
тях, направихме задълбочено проучване, обиколихме подобни цехове в Европа и се убедихме в предимствата на технологията. Водещото в технологията, предлагана от Desmet Ballestra, е непрекъснатостта на процесите. Технологиите на други компании са прекъснати, т.е.
много е трудно да се гарантират качествата на отделните партиди. Характерно за непрекъснатия процес е, че веднъж установени, параметрите са
постоянни, с което се гарантира високото качество на продукцията.
Експлоатационният персонал е от осем човека - по двама на четири смени.
Инсталацията е автоматизирана и човешкият фактор е сведен до минимум. Операторите просто следят процесите и коригират евентуално възникнали отклонения. Имали сме периоди, в които по три, четири дни не е била
необходима никаква операторска намеса. Заслугата е на процесорите на
Rockwell Automation. Софтуерът на цеха е дело на италианските специалисти, а на складовото стопанство - на български специалисти. Двете системи работят много добре. До момента не сме имали проблеми с автоматичното управление на инсталацията.
Качеството на продукта е на световно ниво, доказателство за което е
реализацията му извън България. Разполагаме с модерна лаборатория, която
окачествява всички параметри, обхванати от спецификацията на биодизела. След известно време ще я акредитираме.
В момента се подготвя нов стандарт, който ще дефинира качествата
на биодизела. Вероятността той да бъде приет като международен стандарт през следващата година е много голяма. Миналият месец при нас бяха
специалисти от Desmet Ballestra, с които обсъдихме необходимостта от
леки модификации на различните възли от инсталацията с оглед съответствие на биодизела с новите показатели.
Операторите са доволни от системата, приеха я добре. Що се касае до
поддръжката на системата, в лицето на Милен Милев от Ротек и Радостин Донев от Партнърс Мейнт Къмпани виждаме партньори, на които
можем да разчитаме своевременно.

Сред тях са възможностите за разширяване с допълнителни процесори,
комуникационни и I/O модули под захранване „online“, без прекъсване на
работата на системата. „Един процесор може да има до 4000 аналогови и 128 000 цифрови входа/изхода.
Сред възможностите за бъдещо развитие и усъвършенстване на системата е автоматично добавяне на
нови софтуерни функционални модули за управление на непрекъснати
процеси, при това без да е необходимо да се прекъсва работата на системата“, заявяват от Партнърс
Мейнт Къмпани.
Друга посока за развитие на вече
изградената система е разширение
на HMI интерфейса с нови екрани, реализиране на отдалечен мониторинг
на процеса чрез използване на безжични устройства, като PDA, GSM,
Notebook и др. Би могло да се инвестира и в посока реализация на „safety“
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функции до ниво SIL3 и резервираност чрез разширение на съществуващата система.

Специфики на
платформата за
автоматизация
Както вече бе подчертано, системите за управление на складовото
стопанство и на инсталацията за
биодизел са изцяло изградени на базата на оборудване, технологии и
софтуер на фирма Rockwell
Automation. Освен най-мощните контролери ControlLogix и изнесени Flex
I/O модули в стандартно и EEx изпълнение, са използвани универсален
език за програмиране на непрекъснати и дискретни процеси RSLogix
5000 и SCADA софтуер за визуализация и управление на процеса RSView
32. Те са в комбинация с RSView Active
Display Server/Client технологията на
Rockwell Automation. Софтуерът за

май 2009



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

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

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2009

127

‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Платформата се отличава
с лесно конфигуриране
Инж. Радостин Донев,
управител на Партнърс
Мейнт Къмпани
Реализираният проект е сравнително голям за България. С техниката на Allen-Bradley процесът
на конфигуриране е лесен. Интегрираните модули EEx изпълнение
позволяват съвместяване на
взривозащитена среда с не EEx.
Автоматизираната платформа, управляваща цялото складово стопанство, е с разпределена архитектура. По един
кабел цялата налична информация достига до ядрото на
системата. При разработването на операторския интерфейс за складовото стопанство сме имали стремежа да
се доближим максимално до HMI на двете операторски
станции на производствения цех. Идеята ни бе да улесним максимално операторите в мониторирането и контрола на процесите, протичащи в производството и в
складовото стопанство. Стандартно, във възможностите на системата е архивиране и последващо обработване на събраната информация, както и проследяване на историята на процесите с цел оптимизация. Също така тя
има способността да открива дефектирал прибор, което улеснява поддръжката.

контролера е валидиран и емулиран
чрез фирмен системен софтуер.
Интегрираната платформа за управление ControlLogix осигурява висока производителност и сигурност
при управлението на различни типове процеси - поточни линии (последователно управление), технологични
непрекъснати процеси, управление на
задвижвания и позициониращи (роботизирани) системи, реализация на
„safety“ функции за безопасност на
персонал и оборудване - във всички
комбинации. „Модулният характер на
платформата дава възможност за
проектиране, изграждане и модификации с голяма ефективност и със значително по-малко средства за обучение и инженеринг. Ефективността от инженерингова гледна точка, е увеличена със съвременни софтуерни инструменти за конфигуриране, организация на паметта и символно програмиране, които изискват по-малко програмиране и памет“, заявяват от
фирма Ротек.
Инвестицията в ControlLogix осигурява редица предимства като обновяване на фърмуер. Гъвкавата
платформа позволява едновременна
работа на няколко процесора, различни мрежи и входно-изходни модули да
бъдат монтирани и да работят в
едно шаси без ограничения.
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Сред възможностите за разширение
е визуализация през Интернет
Инж. Милен Милев,
съуправител на Ротек официален дистрибутор на
Rockwell Automation за
България
Внедрената система практически
онагледява възможностите на интегрираната платформа на Rockwell
Automation за управление на непрекъснати производствени процеси и складово стопанство. Тя би могла да бъде
разширена с допълнителни функции, например с оглед постигане по-високо ниво на безопасност, резервираност на
системата, управление на софтстартери, честотни регулатори и др.
Философията на интегрираната технология е, че тя е
информационно разрешена. Цялата информация - от всички прибори, е напълно „прозрачна“ и „тече“ в обща среда
с общ протокол. За мониториране и управление на процеса системата е оборудвана с четири операторски станции, от които се следят всички контролирани параметри. Системата би могла да се допълни с визуализация през
Интернет. Това би означавало, че присъствието на локални оператори в Провадия не би било задължително.
Неограничени са възможностите за разширение, които
предлага системата.

Средата за програмиране RSLogix
5000 предлага лесен за употреба,
съвместим с IEC 1131-3 интерфейс,
символно програмиране със структури и масиви за по-голяма продуктивност и набор от инструкции за различни приложения. Отворената мрежова архитектура NetLinx разполага
с комуникационни инструменти за
използване в различни мрежи, като
Ethernet/IP, ControlNet и DeviceNet.

Оборудване индустриално
изпълнение
Сред предимствата на платформата от инженеринговата фирма
изтъкват лесната интеграция със
съществуващите системи. Характерна специфика е и високоскорост-

ният трансфер на данни по комуникационната шина на шасито на програмируемия логически контролер.
ControlLogix5550 контролерът осигурява платформа за управление с голяма бързина на реакция, категорични са от Партнърс Мейнт Къмпани.
„Възможно е да се добавят толкова програмируеми контролери и комуникационни модули, колкото са необходими, както и да се монтират няколко контролера на едно шаси. Размерът на паметта се избира в зависимост от нуждите на съответното приложение. Хардуерната платформа е проектирана да устои на вибрации, термични стресове и електромагнитни смущения, характерни за
промишлените условия на приложение. Сред възможностите на платформата, които, за съжаление, не бяха
реализирани в завода, е и възможността за интегриране на различни
технологии, включително последователно управление, управление на движение, управление на задвижвания и
на процеси. Не на последно място,
ControlLogix5550 отговаря на нуждите на много приложения, в които управлението е разпределено във висока степен и свободното пространство в таблата и панелите е ограничено“, твърдят от компанията доставчик на оборудването.
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Част II. Принцип на работа и основни характеристики
на прецизния климатик

œ

рецизните климатици условно
се отнасят към категорията на промишлени климатици. Както е добре
известно, прецизните климатици са
предназначени да поддържат точно
параметрите на микроклимата в
дадено помещение с много малък интервал на изменение. Причина да се
класифицират към категорията на
промишлените климатици е фактът,
че компонентите, използвани при
конструирането им, са промишлени,
а не битови. Основна разлика с битовите е предварително заложената продължителност на работа,
както и наличието на заменяеми и
ремонтнопригодни части за всеки
от тях. Производителите на прецизни климатици гарантират наличието на части и компоненти за климатика в продължение на няколко години след спирането им от производство. Срокът на работа на компонентите, съответно и на всички прецизни промишлени системи, обикновено
е над 10 години, което е значително
по-дълъг период от експлоатационния срок на битовите климатици.

Взаимозаменяемост на
частите на климатика
Конструктивно, прецизният климатик се състои от носеща конструкция, върху която са монтирани
топлообменник, вентилатор, въздушен филтър, елементи на хладилния
контур, електрооборудване и управляваща автоматика. Отвън климатикът е покрит с топло- и шумоизолационни панели. В качеството на
външен блок, в зависимост от вида
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на вътрешното тяло, могат да се
използват изнесени кондензатори с
въздушно охлаждане, компресорнокондензаторни блокове или охладители на течност. Най-често се използва прецизен климатик, който е с
основни елементи на хладилния контур компресор, хладилна автоматика, изпарител, кондензатор с водно
охлаждане и система за управление,
намиращи се във вътрешния блок.
Климатикът, също така, е снабден с
големи, лесно свалящи се панели, които позволяват свободен достъп до
всички елементи на конструкцията.
Благодарение на тях се осигурява
удобство за ремонт и обслужване на
климатика, по всяко време на годината. Повишената ремонтнопригодност на оборудването е обусловена
и от факта, че по-голямата част от
елементите на климатика, като компресор, вентилатор, елементи на
хладилната автоматика и електрическите компоненти, се отличават
с широко пазарно предлагане. Следователно, намирането им или на техни аналози в случай на необходимост
не би следвало да е проблем. Затова,
жизненият цикъл на една система за
прецизно климатизиране на практика е ограничен само от периода на
експлоатация на обслужваното помещение. Изключение правят единствено контролерите и електронните
платки за управление, които са на
конкретна фирма, и в случай на повреда могат да бъдат заменени само
със същото изделие.

По-ниски експлоатационни
разходи
Климатизирането на сървърни

помещения чрез използването на
прецизен климатик е добро техническо решение. Причината е, че той
успешно изпълнява основните изисквания към климатично оборудване.
Прецизните климатици поддържат
постоянна температура, а понякога и влажност, и чистота на въздуха, денонощно и целогодишно. Сигнализират за възникване на неизправности или отклонения на температурата извън допустимия диапазон. Точността, с която поддържат
зададената температура, е 1 °С.
Могат да работят при температура на външния въздух средно до -35
°С. Позволяват всякакъв тип управление и стабилно поддържат влажността и чистотата на въздуха.
Относително по-високата цена
на системата за прецизна климатизация, в сравнение с комфортната,
не се явява техен недостатък, тъй
като общите разходи за експлоатация обикновено са по-ниски, а експлоатационният срок - по-дълъг. Добре е да се има предвид, че използването на полупромишлени климатици в сървърни помещения е компромисно решение. Причината подобно
решение да се среща често е пониската им първоначална цена в
сравнение с прецизните климатици,
при пренебрегване на редица други
техни недостатъци. Все пак, като
рационално се приема решението да
се използват полупромишлени климатици в сървърни помещения с
топлоизлишъци от 2 до 5 kW. Недопустимо е в помещения с високотехнологично оборудване да се поставят битови системи за климатизация.
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Фиг. 1. Принципна схема на работа на прецизен климатик.
Легенда: 1 – компресор; 2 – изпарител; 3 – кондензатор; 4 - дроселиращ вентил;
5 – вентилатор; 6 – филтър.

Проблеми с обтичането
на оборудването
Използването на битови климатици 24 часа в денонощието, предви-
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дени да работят през лятото в
продължение на 8 часа, води до бързо
изразходване на ресурса им. Също
така за намаляване на шума битови-

те климатици са снабдени с вентилатор, с малък разход на въздух.
Кратността на въздухообмен на
една прецизна система превишава
три пъти характерния за битовите
системи. Подобно студопроизводство при битовите системи би
могло да се достигне за сметка на
увеличаване на разликите в температурата, т.е. чрез намаляване на
изходящата температура на въздуха от изпарителя. Резултатът е
вредно влияние върху топлоотделящото оборудване. На първо място,
заниженият разход на въздух не позволява да се обтича напълно цялото оборудване. Във връзка с това
възникват топлинни бариери в отдалечените ъгли на помещението,
както и в отделни възли на оборудването. Вследствие на неголямата
кратност на рециркулационния въздухообмен в помещението се явява
невъзможност за точно поддържане
на параметрите на въздуха. Другият негативен фактор са понижените параметри на изходящата температура (с по-ниски стойности от
точката на роса), което води до
постоянно изсушаване на въздуха в
помещението. Резултатът е нару-
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шаване на техническите условия.
Сред причините, поради които се препоръчва да се
използва прецизна климатична система, е и фактът, че
производителите на прецизна техника следят и се съобразяват с изискванията за много точно поддържане на
параметрите на микроклимата. Също така разработват изделията си с оглед спазване на изискванията за
компактност, управление на системите и генерирания
от тях шум.

Как работи прецизният климатик?
При работа в режим на охлаждане системите за прецизно климатизиране използват стандартния цикъл на
хладилна машина. Работата по пренасянето на топлината се извършва от специален компресор, явяващ се
задължителна част от всеки климатик. Излишната
топлина се пренася с помощта на работно вещество
(хладилен агент), намиращо се в паро- или газообразно
състояние. Обикновено в качеството на работно тяло
се използва специална нискокипяща течност. Студът се
предава непосредствено към охлаждания обект чрез
междинен топлоносител (въздух или течност).
Прецизните климатици се конструират в различни
модификации. Отделните модели включват устройства,
различаващи се по вид и функционалност. Обикновено се
използват няколко базови схеми на работа и технически
решения.

Система с непосредствено изпарение с
въздушен кондензатор
При тях топлинната енергия се отвежда от помещението за сметка на въздухоохлаждаем кондензатор, поместен във външното тяло. Във вътрешния блок се разполагат компресор, изпарител, вентилатор и управляващ панел. Вътрешният блок и кондензаторът са съединени чрез херметичен фреонов контур.
Този тип системи са едни от най-разпространените.
Сред причините са лесният монтаж и широкият диапазон на производителност.

Система с непосредствено изпарение с
воден кондензатор
Представлява моноблоков климатик, при който водоохлаждаемият кондензатор е вграден в основния блок.
Подаването на охладената вода се осъществява по различни начини, например с охладителна кула. Също така е
възможно кондензаторът да се охлади със смес от вода
и гликол, циркулиращи по затворен контур през външен
топлообменник, наричан сух охладител.
Предимство на този климатик е възможността да се
експлоатира при много ниски външни температури.
Прецизният климатик с водно охлаждане на кондензатора няма термопомпа, но работата в режим на отопление би могла да се обезпечи чрез използване на вградени
електронагреватели. Тези климатици са с по-елементарна конструкция и са по-мобилни по отношение на позиционирането им, тъй като могат да се поставят във всяка точка на помещението.

Система с използване на охладена вода
Тази система се отличава с по-елементарна конструкция в сравнение със системите с непосредствено
изпарение. За да изпълнява функцията охлаждане на
въздуха, е необходимо да разполага със захранваща сис-
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тема, осигуряваща охладена вода. За
тази цел може да се използва, например, чилър. Вграденият воден топлообменник с голяма топлообменна
повърхност осигурява висока ефективност на охлаждане на въздуха, а
триходовият клапан регулира разхода на охладена вода през топлообменника. Това позволява температурата на въздушната среда в помещението да се регулира с висока
точност.

Система с двойно
охлаждане
Прецизните климатици от този
тип обхващат две независими системи за охлаждане:
 топлообменник за охладена вода,
подавана от чилъра;
 фреонов изпарител с кондензатор,
с въздушно или водно охлаждане.
Системите с двойно охлаждане се
използват, когато подаването на
захранващата охладена вода от чилъра или от системата за водоснабдяване се осъществява неравномерно.
Вграден микропоцесорен контролер
автоматично задейства фреоновия
контур при прекратяване подаването на вода.
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Система с
енергоспестяващ режим
Съчетава предимствата на система с двойно охлаждане и системата с непосредствено изпарение в
гликоловия контур. В него допълнително е включен топлообменник –
економайзер. При високи външни
температури климатикът използва
само системата за непосредствено
изпарение, като пропуска гликоловата смес покрай економайзера.
В прохладно време, охлаждащата
течност чрез триходов клапан преминава през економайзера.
При понижаване температурата
на външния въздух до стойности,
достатъчни да покрият топлопритоците, системата за непосредствено изпарение напълно се изключва.

Системите се
резервират
Поддържането на подходящи параметри на микроклимата и недопускане на големи отклонения в техните стойности е от особена важност в центровете за данни. За да
се осигури необходимата надеждност на работа на системата с цел

поддържане на зададените параметри на микроклимата, обикновено тя
се резервира. Възможните варианти
са осигуряване на 100% резерв или
резерв N+1, когато един от използваните климатици е в състояние на
резерв, а останалите работят. Също
така конструкцията на прецизния
климатик позволява да се провеждат
ремонтни работи, без да се изключва оборудването.
Хладилният контур при прецизните климатици е конструиран с оглед
осигуряване на надеждната им работа при температура на външния
въздух до около -35 °С. Някои производители посочват и много по-ниски
стойности в техническата документация на изделията. Обикновено в
конструкцията на климатиците са
включени пароовлажнител - за овлажняване на подавания въздух, и въздухонагревател, който се използва в
режим на изсушаване на въздуха.
Подаването на въздух от прецизния климатик може да се осъществява по различни начини, например през
предния панел на климатика. При
дейта центровете, поради високата
плътност на поместеното оборудване и голямото топлоотдаване, се
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предпочита схемата на подаване на
въздух през пода.
Когато дейта центърът е с местоположение в район с плътно застрояване - в непосредствена близост до жилищни сгради, се препоръчва да се поставят външни блокове
с понижено ниво на шум. Към недостатъците на тези блокове могат
да се отнесат по-големите им размери в сравнение със стандартните.
При определяне на

необходимата мощност
на системата
е необходимо да се вземат предвид
следните изходни данни:
 препоръчителен температурновлажностен режим за електронните системи, компютърното и телекомуникационното оборудване, системите за непрекъснато електрозахранване. Важно е да се отчетат
и предвидените съвместно с тях
акумулаторни батерии, изискващи
температура на въздуха +22 ±2 °С
и влажност 50 ±10% (в някои модели ±20%).
 сумарното топлоотдаване от цялата електронна апаратура, разпо-

138

ложена в охлажданото помещение.
Практиката сочи, че то обикновено
е в границите на паспортните данни на устройството. Често сумарното топлоотдаване на електронната апаратура е в диапазона от 10
до 90% от тяхната употребявана
мощност.
Също така всяко помещение се
характеризира с геометричните си
размери, включително площ, обем,
височина на тавана, наличие на прозорци и други характеристики, които е необходимо да се вземат под
внимание.

Енергийно ефективни
решения
Съвременните решения за прецизна климатизация използват възможностите на автоматизирани системи за диспечеризация и управление.
Съществуват системи, специално
предназначени за централизирано
управление и мониторинг на климатичните системи в дейта центровете. Това не толкова гарантира
създаване на оптимални климатични
условия в помещенията и надеждно
функциониране на всички инженерни
системи, включително системата за

безопасност, но обезпечава съществено намаляване на енергопотреблението.
Чрез системите за управление се
осигурява автоматичен анализ на
десетки параметри (от промени в
налягането и запрашеността на
филтърните системи до параметрите на електрическата мрежа и температурата на корпуса на автоматите за защита на захранващите
трансформаторни подстанции). Освен че контролира, системата предупреждава операторите и специалистите по поддръжката за достигане или приближаване до критичен
режим на работа. При отсъствие на
реакция от страна на обслужващия
персонал системата може сама да
предприеме мерки, в съответствие
с предварително програмиран алгоритъм за действие. Работата на
климатичната система обикновено
се контролира от подсистема за
мониторинг, която се грижи за управление и контрол на инженерното
оборудване в центъра.
Уважаеми читатели, очакваме допълненията и коментарите ви за статията „Прецизна климатизация на центрове за данни“.
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Топлообменни апарати
Разглобяеми
топлообменни
апарати
Приложение: за охлаждане,
загряване и пастьоризация в хранително вкусовата промишленост, индустрията и енергетиката.

Споени топлообменни
апарати
Приложение: подходящи за подгряванеи охлаждане на вода в
отоплителни и хладилни инсталации в енергетиката и бита.

Топлообменни апарати за
високи температури и
налягания APV Hybrid

office@epsbulgaria.com

Сферична спирателна
арматура

Приложение: за охлаждане, загряване,
кондензиране и изпарение. Обикновено
се използват при висики налягания и
температури в енергетиката, химическата и захарната промишленост.

за пара, топла вода, природен газ и пропан-бутан,
неръждаема за специални течности, вентили за
управление NAVALTRIM и др.

NEW! ÍÎÂÎ!

Абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване

Топлообменни апарати за високи температури и налягания APV ParaShell

На базата на изброените по горе топлообменни апарати фирма И Пи Ес България ЕООД проектира, изгражда и реконструира абонатни станции за отопление и битово горещо водоснабдяване. Като топлоносител може да се използва пара или гореща вода.

Приложение: подходящи там където е невъзможно използването на уплътнения, като кондензатори или
изпарители. Здравата конструкция позволява използването на този вид топлообменни апарати при работна среда пара.

Система за врязване
на вентили
подналягане NAVAL Hot
Tapping Valves, без
необходимост от
спиране на работата
на преносната мрежа
и нарушаване на
подаването към
клиентите!

Системи за събиране и последващо използване на
дъждовната вода за битови и индустриални цели!

www.epsbulgaria.com
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ƒÂÈÚ‡ ˆÂÌÚ˙ - ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë
ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÓÚ Rittal
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÌÛÊ‰‡Ú‡ ÓÚ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌ‡ ÏÓ˘ ‚ Ú.Ì‡. "ƒÂÈÚ‡ ˆÂÌÚÓ‚Â"
‡ÒÚÂ Ò ‚ÌÛ¯ËÚÂÎÌË ÚÂÏÔÓ‚Â. —˙‚˙ËÚÂ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‡ÁÏÂËÚÂ ÒË, ÌÓ Ô˙Í ÒÚ‡‚‡Ú
‚ÒÂ ÔÓ-·˙ÁË Ë ÔÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË. “‡Í‡ ÔÓ‚Â˜Â Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚ Â‰ËÌ Ò˙‚˙‡Í Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‚Â˜Â ÏÓÊÂ
‰‡ Â Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ. ƒÓ ÚÛÍ Ò ıÛ·‡‚ËÚÂ ÌÂ˘‡.
¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ‚ ‰ÂÈÚ‡ ˆÂÌÚÓ‚ÂÚÂ, ‡ Ú‡ÁË ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÒÚ‡‚‡ "ÚÓÔÎËÌ‡". œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË IT ˆÂÌÚÓ‚Â Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ë ÏÌÓ„Ó
‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ·Óˇ Ò˙‚˙ÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â, ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ Ë ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ÔÓ‰Ó‚Ó ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. ÕÓ
‰ÓË Ë ‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÏÂ Ò Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ ÍÎËÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò ÔÓ‰Ó‚Ó ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ,
ÍÓÎÍÓÚÓ Ë ‰‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÏÂ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ
ÒÂ ‰ÓÒÚË„‡ Â‰ËÌ Ï‡ÍÒËÏÛÏ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ,
ÍÓÈÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡‰ÏËÌ‡Ú - Ú.Â. ÌÂ
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 4 - 5 kW Ì‡ Í‚‡‰‡ÚÂÌ ÏÂÚ˙. ¿
ÚÓ‚‡ Ò˙‚ÒÂÏ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔË Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ·ÎÂÈ‰ Ò˙‚˙ÌË ‡ÍÓ‚Â.
»Á‚Ó‰‡ Â, ˜Â ‰ÓÒÂ„‡¯ÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ‚Â˜Â ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÚÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË, ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ÌÓ‚ËÚÂ ‰‚Ûˇ‰ÂÌË Ò˙‚˙Ë. œË ÔÓ‰Ó‚ÓÚÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ÏÓ‰ÛÎ˙Ú Ì‡ RimatriX5 Á‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Â Á‡ ‰‡ÌÌË Ò „ÓÎˇÏ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ
Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ¯Í‡ÙÓ‚Â. — RimatriX5, Rittal ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚‡ ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ
Ò 5 Ë‰Â‡ÎÌÓ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌË IT ÏÓ‰ÛÎ‡: –‡ÍÒËÒÚÂÏ‡, «‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, —Ë„ÛÌÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ÃÓÌËÚÓËÌ„ Ë ŒÚ‰‡ÎÂ˜Â-
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ÌÓ ”Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ÃÓ‰ÛÎËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë IT Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÒÂ ·‡ÁË‡Ú ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÍÓ‚Â, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ, ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡.
ÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ˜ÂÁ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
—ÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÓÚ
Rittal Á‡ Ú‡Í˙‚ ÚËÔ IT ˆÂÌÚÓ‚Â, Í˙‰ÂÚÓ
ÚÓÔÎÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ 20 Ë ‰ÓË 40 kW
Ì‡ Í‚‡‰‡ÚÂÌ ÏÂÚ˙ Â LCP ÏÓ‰ÛÎ ËÎË Liquid
Cooling Package, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÓıÎ‡Ê‰‡˘ ¯Í‡Ù Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ ‚Ó‰‡/ ‚˙Á‰Ûı. »‰ÂˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ‡Í‡. “Ó‚‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ò
ÔÓÏÓ˘‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË ËÎË ÍÎËÏ‡ÚËˆË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Á‡
ÚÓ‚‡ ÒÂÍˆËˇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò Â‰Ì‡ ËÎË ‰‚Â Ò˙‚˙ÌË ‡Í-ÒËÒÚÂÏË. ¬ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ÏÓ‰ÛÎËÚÂ ‚ Ú‡ÁË ÒÂÍˆËˇ, Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ËÁÎËÁ‡˘Ëˇ Á‡ÚÓÔÎÂÌ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‚˙Á‰Ûı ‚ Á‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‡Í‡, ÓıÎ‡Ê‰‡ „Ó Ë „Ó ÓÚ‚ÂÊ‰‡
‚ ÔÂ‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ. “ÂÁË LCP ÏÓ‰ÛÎË Ò‡ ÔËÎÓÊËÏË ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÔÓ‡‰Ë
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÌÂ ÒÂ ‚ÎË‡ˇÚ ÓÚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡,
Á‡˘ÓÚÓ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı Â Ò‡ÏÓ ‚ ‡Í‡.
ƒÓÍ‡ÚÓ ‚ ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ÌË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË Ë ‚Ó‰ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ëˇ ÙÎÛË‰,
˜ÂÁ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË,
ÚÓ ÔË LCP ËÏ‡ÏÂ Ô˙ÎÌÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ ÏÂÊ‰Û
ÙÎÛË‰‡ Ë ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ˆËÍÛÎË‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰Ë ÚÓ‚‡ Â ·ËÎ ÓıÎ‡‰ÂÌ ÓÚ ‚Ó‰‡Ú‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÂÎËÏËÌË‡ ËÒÍ‡ ÔË ÔÓ·Ë‚ ‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ ‰‡ ÒÂ
Á‡ÒÂ„ÌÂ ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘ÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. —‡ÏËÚÂ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ¯Í‡ÙÓ‚Â ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ‚ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ - LCP Standard
Ë LCP Plus. œ˙‚ËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ ËÏ‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÚ 20 kW Ì‡ ‡Í, ÍÓÈÚÓ ÒÂ

ÔÓÒÚË„‡ Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
ÏÓ‰ÛÎ ‚ LCP-ÚÓ, ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ ‰ÓÒÚË„‡
‰Ó 3000 Ï3 /˜‡Ò. œË LCP Plus ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‡Í Â ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ‰Ó 40 kW Á‡ Â‰ËÌË˜ÂÌ Ë 60 kW ‡ÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ ‰‚Â LCP Plus
ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡ Â‰ËÌ ‡Í. ¬˙Á‰Û¯ÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ
Ò˙˘Ó Â Û‚ÂÎË˜ÂÌ Ì‡ 4800 Ï3 /˜‡Ò.
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ IT ˆÂÌÚ˙ ÓÚË‚‡Ú ÒÂ‰ÌÓ ÓÍÓÎÓ 60% ÓÚ Ó·˘ÓÚÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
»ÎË Ò ‰Û„Ë ‰ÛÏË ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ËÌ Ò˙‚˙ ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ÏÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ˆËÍ˙Î ˘Â Ò‡ ÔÓ‚Â˜Â, ÓÚ ˆÂÌ‡Ú‡
Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ.
— ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒË ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Rittal
ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ˆˇÎÓÒÚÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÒË„ÛÌ‡, Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡, ÎÂÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡, ÌÓ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÏÓ„ÌÂ ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰Ë Ò 50 ‰Ó 60%. ◊ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
LCP ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ ‚ IT ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡
ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÂÊÂÏÂÒÂ˜Ì‡ ËÍÓÌÓÏËˇ ÓÚ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì ˘Â ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ‰‡ÒÚË˜ÌË ‡ÁÏÂË. “ÂÁË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÏ‡Ú
‰˙Î·ÓÍÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ - ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÔÓÎÁË Á‡ ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ë ÍÎËÂÌÚËÚÂ Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ ÓÔ‡Á‚‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.

Ритал ЕООД
1592 София, бул. "Искърско шосе" №7
жк. "Дружба"-1, Търговски комплекс „Европа"
тел/факс. +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983
е-mail: office@rittal.bg
Web: www.rittal.bg
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

»ÁÏÂ‚‡ÈÚÂ ÚÓ˜ÌÓ
ÛÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ¬‡Ò ÂÌÂ„Ëˇ
“ÓÔÎÓÏÂË Ì‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ
Лесно измерване и дистанционно
отчитане
ÕÂÓ„‡ÌË˜ÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡
SONOMETERTM „Ó ÔÂ‚˙˘‡Ú ‚ ÔÂÙÂÍÚÂÌ ÛÂ‰ Á‡ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ: œÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ ÔÓ ÎËÌËˇ ËÎË ˜ÂÁ ‡‰ËÓ‚˙ÁÍ‡ ‰Ó ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÏÓ‰ÛÎ M-BUS,
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒ Ú‚ËÂ Ò EN 1434-3 ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‰‡ÌÌË, ÍÓÂÚÓ ˘Â Â ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ë Ì‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ. ÕÂ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÔÓÏÂÌË ËÎË
ÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Á‡ ‡‰‡ÔÚË‡ÌÂ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ.

Първокласна точност на измерване:

SONOMETERTM 1000

œ‡ÚÂÌÚÓ‚‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ Î˙˜ ÂÎËÏËÌË‡ ¯ÛÏÓ‚ËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË
Ë „Â¯ÍËÚÂ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ. »ÁÏÂ‚‡Ú ÒÂ Ò‡ÏÓ ÒË„Ì‡ÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ËÁÏÂ‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡. SONOMETERTM Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓ˜ÂÌ
Ë ÔË ‰Â·ËÚË Ì‡‰ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ qs (ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÔÓÚÓÍ).
ÃÓÊÂ ‰‡ ËÁÏÂ‚‡ ‰Â·ËÚ ‰Ó 2 Ô˙ÚË qs.

‡ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ÚÓÔÎÓÏÂ SONOMETERTM1000 ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË:
ï”ÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ÒÂÌÁÓ Á‡ ÔÓÚÓÍ;
ï ‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ Ò ËÌÚÂ„Ë‡Ì ı‡‰ÛÂ Ë
ÒÓÙÚÛÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ;
ï—ÂÌÁÓË Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.

Дълготрайна надеждност не
изискваща поддръжка:
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡, Ò˙Á‰‡‚‡˘‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÔÓÚÓÍ,
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Í‡Í‚ÓÚÓ
Ë ‰‡ Â ÓÚÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë ˜‡ÒÚËˆË. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ "ÔËÌˆËÔ Ì‡ ıË‰ÓÍËÎÓÚÓ" Ì‡ ÂÙÎÂÍÚÓËÚÂ
Ò˙Á‰‡‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ - SONOMETERTM Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ Ò‡Ï ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡!

Отличителни особености на
топломерите SONOMETERTM
ïÕˇÏ‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ·ÂÁ ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ˜‡ÒÚË;
ï1-‚ÓÚÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ÚÓÔÎÓÏÂ Ò
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ qp/qi 1:250 ‚ ÍÎ‡Ò 2;
ïŒ‰Ó·ÂÌËÂ ÔÓ EN 1434 Á‡ ÍÎ‡Ò 2
ï—ÏˇÌ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ·ÂÁ ‡Á„ÎÓ·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‰‡Ú˜ËˆËÚÂ
ï«‡ı‡Ì‚‡ÌÂ: ·‡ÚÂËˇ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÓÚ
ÏÂÊ‡ 230 V AC ËÎË 24 V AC
ïƒËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ ÔÓ M-Bus, ‡‰ËÓ, RS 232 ËÎË
ÓÔÚË˜ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ
ïƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÏÓ‰ÛÎ Ò ËÏÔÛÎÒÂÌ ‚ıÓ‰ Ë ËÏÔÛÎÒÂÌ ËÁıÓ‰
ï–‡‰ËÓ ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ÎÂÒÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË
ï¡‡ÚÂËˇÚ‡ ËÁ‰˙Ê‡ ‰Ó 16 „Ó‰ËÌË.
ïMID ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡
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SONOMETERTM2000
SONOMETER TM2000 ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ:
ï”ÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ÒÂÌÁÓ Á‡ ÔÓÚÓÍ, ÚËÔ SONO 1500 CT
ËÎË SONO 2500 CT
ï“ÓÔÎËÌÂÌ Í‡ÎÍÛÎ‡ÚÓ,
ÚËÔ INFOCAL 6
ï—ÂÌÁÓË Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.

Ние препоръчваме!
«‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ¬‡¯‡Ú‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡
Ë ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ƒ‡ÌÙÓÒÒ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÓÔÎÓÏÂ Ò ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â„ÛÎ‡ÚÓ ECL Comfort,
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÒÂÌÁÓË Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÏÓÚÓ-‚ÂÌÚËÎË. “Ó‚‡ ÔÓÒÚÓ ÒË ÒÚÛ‚‡ Ô‡ËÚÂ!

Данфос ЕООД, Направление "Топлофикационна автоматика"
1510 София, ул. Резбарска 5 тел.: 02/942 49 15, факс: 02/942 49 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com, www.bg.danfoss.com
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“Ë„ÂÌÂ‡ˆËˇ
Възможности за повишаване ефективността на
когенераторните инсталации

¬

ъзможностите на когенерацията за повишаване на
ефективността и намаляване на производствените разходи са добре познати на специалистите, работещи в
областта на индустрията. В страната вече има изградени и функциониращи инсталации за комбинирано производство на електро- и топлоенергия. Предимствата и
реалните ползи от изграждането им - в икономически и
екологичен аспект, са факт, когато са направени задълбочени и коректни предварителни анализи. При тях следва да се отчете характерното за когенерационните
инсталации ограничение, изразяващо се във факта, че
едновременното производство на топлина и електричество е целесъобразно предимно през студените месеци
в годината. Това е така, защото в този период от годината има потребност от топлинна енергия. Съответно, през топлите месеци необходимостта от производство на топлина значително намалява, което съответно води и до силно ограничаване на възможностите за
когенерация. Именно значително по-малките възможнос-

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 Бултерм,
• Дозиращо оборудване
Интер Експо Център, София
• Обратна осмоза
26 - 29 май, зала 3, щанд А11

"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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Фиг. 1. Принципна схема на разпределението на енергията при тригенерация

ти за утилизация на топлината в когенерационните инсталации през лятото обяснява изграждането на инсталации с много ниска мощност.
Съвсем логично, през топлите месеци се появява необходимост от производството на студ. Възможността за

комбинирано производство на топлина,
електроенергия и студ
е позната като тригенерация. От технологична гледна
точка, това означава присъединяване на абсорбционен
охладител към когенерационната инсталация. За задвижване на хладилната машина се използва топла вода и
пара, регенерирани от когенерационния агрегат.
Възможността топлинната енергия да се използва за
производство на студ (с цел климатизиране на помещения или за технологични нужди) обезпечава натоварването на инсталацията през цялата година. Също така
осигурява рентабилно изгаряне на газовото гориво и ускорява възвращаемостта на инвестициите.

Какво обхваща тригенерационната
система?
Системата за тригенерация се състои от когенерационна инсталация за комбинирано производство на топлинна и елекроенергия, към която се присъединяват един
или няколко хладилни агрегата. Топлинната част представлява парогенератор с рекуперация на топлина. За
захранването му се използват газовете, изхвърляни от
първичния двигател, който обикновено е снабден с газова турбина. Също така към него е присъединен генератор на променлив ток, обезпечаващ производството на
електрическа енергия. С оглед на осигуряване на безопасност на работа, в системата допълнително се предвижда авариен контур, към който при необходимост (в случай на прегряване или преохлаждане) може да се пренасочи парата.
За производство на студ се използват предимно абсорбционни хладилни машини, които се захранват с
топла вода, пара или газ. В това се изразява едно от
основните предимства на абсорбционното охлаждане в
сравнение с компресорното, тъй като използваната
топлинна енергия е по-евтина в сравнение с електроенергията. Сред предимствата на абсорбционното охлаж-
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дане е и фактът, че нивото на отделяния шум е много
по-ниско от характерното за компресорното. Недостатъците му са свързани с по-високите капитални
вложения и по-големите габарити и маса на агрегата.

Функциониране на абсорбционна
хладилна машина
Абсорбционната хладилна машина се приема като
икономически ефективна и екологично безвредна алтернатива на традиционните технологии за производство
на студ. Както вече бе споменато, основната й специфика е, че за охлаждане на водата към нея се подвежда
топлинна, а не механична енергия.
Функционирането на абсорбционните хладилни машини се основава на прилагането на бинерна система. За
целта се използват две вещества, намиращи се в термично равновесие. Едното представлява работно тяло,
нарича се още хладилен агент, и абсорбент. Изискванията към бинерния разтвор включват: голяма разлика
между температурата на кипене на чистия хладилен
агент и чистия абсорбент при едно и също налягане;
отсъствие на опасност от разлагане на компонентите;
малка топлина на разтваряне и възможност за неограничено смесване на двете компоненти, без да се образуват азеотропни разтвори. Съответно, към елементите на бинерната система също се поставят изисквания.
Сред основните от тях са: използваните хладилни агенти да притежават висока топлина на изпарение, а разликата между наляганията на кондензация и изпарение
да бъде минимална. Основно изискване към използваните
абсорбенти е да притежават способността, при достатъчно висока скорост на абсорбция, да абсорбират

максимално хладилния агент.
Сред най-широко използваните бинерни разтвори в
промишлеността са: амоняк - хладилен агент, вода - абсорбент, както и вода като хладилен агент и литиев
бромид в качеството на абсорбент. За производството на студена вода с температура в диапазона от 6 до
12 °С обикновено се използва вода (хладилен агент) и
литиев бромид (абсорбент). С цел производството на
нискотемпературен студ до -60 °С се използва амоняк
(хладилен агент) и вода (абсорбент).

Принцип на работа на хладилната машина
Добре известно е, че при изпарението си, една течност поглъща топлина от всичко, което я заобикаля.
Именно теорията за изпарението стои в основата на
функционирането, а следователно и на проектирането
на охладителните системи. Известно е, че в условия на
нормално налягане, водата се изпарява при 100 °С. При
понижаване на абсолютното налягане пада и температурата на кипене на водата. А в условия на вакуум,
водата се изпарява при много ниски температури. Действието на абсорбционната хладилна машина се базира именно на принципа, че при понижаване на абсолютното налягане намалява и температурата на кипене на
водата.
Основни елементи на една абсорбционна хладилна
машина са: генератор, кондензатор, абсорбер и изпарител, помпа и блок за управление. В генератора се намира бинерният разтвор. При подаване на топлинна енергия към него се изпарява част от хладилния агент. Полученият концентриран бромисто-литиев разтвор се
стича в абсорбера. От генератора парите на хладилния агент постъпват в кондезатор, където се охлаждат. Резултатът е кондензацията им. Логично, процесът протича с отделяне на топлина. От кондензатора течният хладилен агент попада в изпарителя, където се изпарява при ниско налягане и в условия на подвеждане на топлина от охлажданата вода или друга
работна среда. Цикълът се затваря с абсорбиране на
парите на хладилния агент от бинерния разтвор в абсорбера. Разреденият бромисто-литиев разтвор се изпомпва отново в генератора.

Три контура са характерни за
абсорбционното охлаждане
В абсорбера и изпарителя се поддържат ниско налягане и температура, докато в генератора и кондензатора - съответно високо налягане и висока температура.
За повишаване ефективността на топлообмена в изпарителя и абсорбера тръбите се оросяват, съответно с
вода и концентриран разтвор на бром-литий. Цикълът
се осъществява непрекъснато през времето на експлоатацията на машината. Също така поставянето на допълнителен топлообменник между генератора и абсорбера повишава ефективността на процеса.
Характерни за абсорбционното охлаждане са три
контура, между които протича обмен на топлина.
Първият се явява контурът на отоплителната вода,
която действа в качеството на носител на вътрешния топлообмен. Този контур е включен към източника
на топлина – когенератора. Вторият контур – на студената вода, е включен директно в охладителния контур, по аналогичен начин на централното отопление.
Вместо с гореща вода, той е пълен със студена, която
е предназначена за охлаждане на въздуха в помещения-
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Фиг. 2. Принципна схема на система за тригенерация

та и за отвеждане на топлината.
Третият контур е на охлаждащата
вода. Логично, тя е предназначена за
охлаждане на топлата вода. Често
охлаждането се осъществява чрез
охладителна кула.
Обикновено температурата в
контура на водата, изпълняваща функцията на топлоносител, е в диапазона от 90 °С до 135 °С. Контурът
на студената вода е с температура, необходима за отвеждане на
топлината от помещението, и обикновено се движи в границите от 7
до 15 °С. Контурът на охладителната вода, отвеждаща топлината от
охладителя, работи при температура от 20 до 45 °С.

Тригенерацията - с
широка приложна област
Областта на приложение на тригенерацията е много широко. Тя се
използва както в промишлеността,
така и за климатизация на жилищни
сгради, търговски обекти и административни сгради.
В случаите, при които се прилага
за климатизация на сгради с различно предназначение, обикновено се
използва абсорбционен охладител
(чилър), който лесно се интегрира
към когенерационното оборудване. С
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него се задоволяват летните потребности от климатизация, чрез
което се повишава икономическата
целесъобразност от инвестицията
в когенерация. От друга страна,
чилърът е по-екологичен, тъй като
работи с хладилен агент вода.
Съществува възможност, чилърите да се разполагат централизирано, заедно с когенерационните системи или отделно на територията
на конкретния потребител. Ограничението в приложната им област е
свързано с прага на мощност на абсорбционните чилъри, който позволява ефективно да се използват за
помещения с обща площ, равна и поголяма от 300 - 400 м2 .
Студът, получен при тригенерацията, може да се използва и в различни отрасли на промишлеността, при
които има целогодишна потребност
от студена вода.

Предимства на
тригенерационните
системи
Основните предимства на тригенерационните системи в сравнение
с традиционните системи за охлаждане могат да се систематизират
в няколко групи, а именно:
 Оползотворява се „излишната топ-

линна енергия“, което е икономически и екологично ефективно;
 Произведената електрическа енергия може да се подава в общата електроенергийна система или да се използва за собствени нужди;
 По време на отоплителния сезон,
топлината се използва за покриване
собствените потребности от топлинна енергия;
 Отсъствие на подвижни детайли
в абсорбционната хладилна машина,
което означава, че няма износване и
следователно се минимизират разходите за обслужване;
 Безшумна работа на абсорбционната система;
 Ниски експлоатационни разходи и
ниски загуби през цялата експлоатация;
 Вместо вещество, разрушаващо
озоновия слой, в качеството на хладилен агент се използва вода, което
е много благоприятно от екологична
гледна точка.
Всички описани предимства обясняват растящата приложна област
на децентрализираните комбинирани източници на електро- и топлоснабдяване. Подобни енергийни инсталации се характеризират с кратки
срокове на строителство, повишена надеждност на топлоснабдяването на потребителите, намаляване
на инертността на топлинното
регулиране и загубите в топлоснабдителната мрежа. Недостатъците
са свързани с трудности при решаването на въпроса с предаване на
излишната електроенергия към общата мрежа. Разбира се, тук е мястото да се подчертае, че както няма
универсално и най-ефективно техническо оборудване, и тригенерацията
е оптимално решение, когато са изпълнени всички необходими условия и
е направен предварителен задълбочен анализ.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ Â„ÛÎË‡˘
‚ÂÌÚËÎ "Cocon Q" ÓÚ OVENTROP
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ OVENTROP Â ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂÁ 1851 „Ó‰ËÌ‡, ‡ ‰ÌÂÒ Â
Â‰ËÌ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ‚ÂÌÚËÎË, Â„ÛÎ‡ÚÓË Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡.
‘ËÏ‡Ú‡ Â ÂÍÒÔÂÚÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó
Ì‡ Ú˙„Ó‚ˆË, ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚË Ë ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎË ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡.
«‡‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ OVENTROP Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË ‚ ÔÓ‚ËÌˆËˇ —Â‚eÂÌ –ÂÈÌ,
√ÂÏ‡ÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÙËÏ‡Ú‡ Ë„‡Â ‚‡ÊÌ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÓÎˇ. ƒ˙˘ÂÌË ÙËÏË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ËÏ‡
‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ, ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ,
»Ú‡ÎËˇ, œÓÎ¯‡, ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ Ë ”Ì„‡Ëˇ, ‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚‡ - ‚ Ì‡‰ 30 ÒÚ‡ÌË.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
OVENTROP Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ì‡ÏË‡
‚ „. —ÓÙËˇ Ì‡ ·ÛÎ. ‰- √. Ã. ƒËÏËÚÓ‚ π 58.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ò‡:
ï“ÂÏÓÒÚ‡ÚÌË ‚ÂÌÚËÎË Ë
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË „Î‡‚Ë.
ï–‡‰Ë‡ÚÓÌË ‚ÂÌÚËÎË.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ Œ¬Ë
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ï¬ÂÌÚËÎÌË „ÛÔË Á‡
ÍÓÚÎË, ÔÓÏÔË Ë ÒÓÎ‡ÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
ï‘ËÎÚË,
‰Â‡Â‡ÚÓË
Ë ‚ÂÌÚËÎË Á‡
Ì‡ÙÚÓ‚Ó ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ „‡Á.
ï¬ÂÌÚËÎË Á‡ ‚Ó‰‡.
ïœÓ‰Ó‚Ó ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
ï“˙·Ë ÓÚ PEX-AL Ë ÙËÚËÌ„Ë
Á‡ Úˇı.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ OVENTROP Ò‡
ÓÚÎË˜ÂÌË Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÂÒÚËÊÌË Ì‡„‡‰Ë Á‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÙÓÛÏË Ë Ô‡Ì‡ËË.
ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡,
Á‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎË ‚ËÒÓÍËÚÂ
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ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Á‡‡.
≈‰ËÌ ÓÚ ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡
Oventrop Â Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ
"Cocon Q", ÍÓÈÚÓ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ‰‚‡
Â„ÛÎË‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ ‚ Â‰ÌÓ ÚˇÎÓ.
ŒÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ÚÓÈ Â„ÛÎË‡
‰Â·ËÚ‡ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œË
‡ÁÎË˜ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ‚ Â‰Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ (Ì‡Ô. ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË) ÚÓÈ
ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚Ë¯Ë ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ‚ Â„ÛÎËÛÂÏËˇ Û˜‡ÒÚ˙Í. —ÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ l/h ˜ÂÁ
˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡, ÍÓˇÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
·ÎÓÍË‡ Ë ÔÎÓÏ·Ë‡ ÒÂ˘Û ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ ÔÂÌ‡ÒÚÓÈÍ‡.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ‚„‡‰ÂÌËˇ ÒÔË‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡,
"Cocon Q"
ÏÓÊÂ ‰‡ Â„ÛÎË‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡ ÓÚ 0 l/h ‰Ó ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Á‡‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ. “Ó‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Â
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ÈÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ ‡ Ë ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡
˜ÂÁ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
ËÎË ˜ÂÁ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚÌË
‚ÂÌÚËÎË.
–Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ
"Cocon Q" ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚˙‚
‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ËÎË ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‚
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ Ë ÔÓ‰Ó‚Ó
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ.
ÓÔÛÒ˙Ú Ì‡ "Cocon Q" Â ÓÚ ÏÂÒËÌ„ (DZR). ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÓÚ
EPDM Ò˙ÓÚ‚. PTFE, ‡ ‰ËÒÍ˙Ú - ÓÚ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.

œÂ‰ËÏÒÚ‚‡:
- Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË;
- ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË Ë Â„ÛÎ‡ÚÓË
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ (M 30 x 1,5)
Ì‡ Oventrop;
- ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
Ë ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓ ‚ÒˇÍÓ
‚ÂÏÂ Ë ÔË ÏÓÌÚË‡ÌÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó;

- ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ [l/h] ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ;
- ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ·ÎÓÍË‡ Ë ÔÎÓÏ·Ë‡
ÒÂ˘Û ÌÂÊÂÎ‡Ì‡ ËÎË ÒÎÛ˜‡ÈÌ‡ Ì‡ÏÂÒ‡.

За допълнителна информация:
Представителство в България:
бул. д-р Г. М. Димитров 58
София 1172
Тел.: (02) 961 57 10
Факс: (02) 962 44 65
Internet http://www.oventrop.bg
E-Mail: mail@oventrop.bg
Централа в Германия :
F.W. Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Telefon: (0 29 62) 82-0,
Telefax: (0 29 62) 82 400
Internet http://www.oventrop.de
E-Mail: mail@oventrop.de
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Нов двойно-регулиращ вентил: "Cocon Q"

Представяне на системата
Регулиращ вентил с корпус от месинг за регулиране на дебита и стайната температура.
Предимства:
- настройката на максималната стойност
на дебита (l/h) се извършва директно чрез
ръкохватка;
Двойно-регулиращият вентил "Cocon Q" е
отличен със Златен Медал и Диплом 2008
от Международен Технически Панаир Пловдив.

- максималният дебит се настройва на желаната номинална стойност и след това се
поддържа постоянен в рамките на пропорционалната константа.
- предварителната настройка може да се
блокира и пломбира срещу нежелана или случайна намеса;

Златен медал
Международен технически панаир
Пловдив 2008

- в комбинация със задвижващи устройства
или термостати регулира температурата
в отделни помещения;
- малки размери.

За допълнителна информация:
Търговско представителство
София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ 58
тел.: (02) 961 57 10, (02) 961 57 11
факс: (02) 962 44 65
e-mail: mail@oventrop.bg
www.oventrop.bg

F.W.OVENTROP GmbH&Co.KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59939 Olsberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 29 62 82-0
Fax: +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.de

Фирма Oventrop ще вземе участие на специализираната изложба Булконтрола, която ще се проведе в
Интер Експо Център - София от 26 до 29 май 2009г. - зала 3, щанд В4. Очакваме ви!
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

¿…Ã≈ √–”œ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ Ë ÔÂˆËÁÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„
¿…Ã≈ »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÚ 2003 „Ó‰ËÌ‡, Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ
¿…Ã≈ √–”œ, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂÁ 1997„.
‚ „. ¿ÌÍ‡‡, “ÛˆËˇ.
‘ËÏ‡Ú‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ô˙ÎÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Œ¬Ë , ¬Ë Ë œÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÒËÎÓ‚Ë Ë ÒÎ‡·ÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÒËÒÚÂÏË
Á‡ Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ „ÓÎÂÏË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË
Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·ÂÍÚË.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔËÌˆËÌ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡
Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„ ˜ÂÁ Ò‚Óˇ ‚ËÒÓÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì
ÂÍËÔ, ÍÓÈÚÓ Â Û˜‡Ú‚‡Î ‚ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó Ó·ÂÍÚË Í‡ÍÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ˜ÛÊ·ËÌ‡ ( ‡Á‡ıÒÚ‡Ì, ”Í‡ËÌ‡, √ÛÁËˇ, –ÛÒËˇ Ë ‰.). œÂÒÓÌ‡Î˙Ú Ì‡ ¿…Ã≈ Ì‡·Óˇ‚‡ Ì‡‰ 100 ‰Û¯Ë, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ,
ÏÓÌÚ‡ÊÌË „ÛÔË Ë 26 ÓÔËÚÌË ËÌÊÂÌÂË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒËÚÛË‡ÌË ‚ Ó·˘Ó 4
ÓÙËÒ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ - —ÓÙËˇ, ¬ÂÎËÍÓ “˙ÌÓ‚Ó, ¬‡Ì‡ Ë —Ú‡‡ «‡„Ó‡, Í‡ÍÚÓ Ë
¿ÌÍ‡‡ Ë »ÒÚ‡Ì·ÛÎ - “ÛˆËˇ.
÷ÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ Ì‡ “ÛˆËˇ - ¿ÌÍ‡‡, Í˙‰ÂÚÓ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡Ì
ÂÍËÔ ÓÚ ËÌÊÂÌÂË ‡·ÓÚË Ô‡‡ÎÂÎÌÓ ‚˙ıÛ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË Ë Ò˙ÚÛ‰ÌË˜Ë Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ·˙Î„‡ÒÍË ÍÓÎÂ„Ë Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ Ú‡ÍË‚‡.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓÂÍÚ, ÓÚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ “ÛˆËˇ, Ò ÍÓÈÚÓ ¿…Ã≈ ÒÂ
„Ó‰ÂÂ Â ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë 38 ÏÂÚÓ ÒÚ‡ÌˆËË Ë 2 ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË
Ò„‡‰Ë, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ Ã‡Ï‡‡È,
ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÛÌÂÎ
ÔÓ‰ ¡ÓÒÙÓ‡ Ë ˘Â Ò‚˙Á‚‡ ¿ÁËˇ Ë ≈‚ÓÔ‡ ÔÓ‰ ÏÓÂÚÓ. ¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ Ì‡ ¿…Ã≈
‚ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ Â ˇÔÓÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
"MARUBENI CORPORATION". — ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÂ¯Ë ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËËÚÂ ‚ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ Ë ‰‡ ÒÂ Ó·ÎÂÍ˜Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ú‡ÙËÍ˙Ú ‚ ÏÌÓ„ÓÏËËÓÌÌËˇ „‡‰.
Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â
ÔÓÁÌ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÔÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌËÍ‡ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ „ÓÎÂÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÔÓÂÍÚË, Í‡ÚÓ:
- 5 «¬≈«ƒÕ»ﬂ ’Œ“≈À
’ŒÀ»ƒ≈… »Õ, Ì‡ÏË‡˘ ÒÂ ‚ ¡ËÁÌÂÒÔ‡Í —ÓÙËˇ. ÃÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
ıÓÚÂÎ‡ Â Ò˙Ó·‡ÁÂÌÓ Ò˙Ò ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ‡ ‰‡ ‡Á‚Ë‚‡ ÍÓÌ-
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ÒÎÂ‰ ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ˇ‰ÂÌË
Â‡ÍÚÓ‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ˘Â ÔÓÏÓ„ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡‚Ë Ò ‰ÂÙËˆËÚ‡. ŒÚ ÚÛÍ ÔÓËÁÚË˜‡ Ë Ó„ÓÏÌ‡Ú‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓÂÍÚ. »Ì‚ÂÒÚËÚÓ Â ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ
≈ÌÂ„ËÂÌ √Ë„‡ÌÚ "AES", ‡ „Î‡‚ÂÌ ËÁ-

ÙÂÂÌÚÌËˇ Ë ÍÓÌ„ÂÒÌËˇ ÚÛËÁ˙Ï.
œÂÁ 2006 „ ıÓÚÂÎ˙Ú ÔÓÎÛ˜Ë ÔËÁ Á‡
Ì‡È-Í‡ÒË‚‡ Ò„‡‰‡ ‚ Í‡ÚÂ„ÓËˇ
"√‡‰ÒÍË ıÓÚÂÎË".
- ¡»«Õ≈— —√–¿ƒ¿ - ≈ —œŒ 2000,
Ì‡ıÓ‰ˇ˘‡ ÒÂ Ì‡ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ·ÛÎÂ‚‡‰
Õ. ¬‡Ôˆ‡Ó‚. “‡ÁË Ò„‡‰‡ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡
‚ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ Ì‡ Ô˙‚ÓÍÎ‡ÒÌË ÓÙËÒ ÔÎÓ˘Ë.
¬ ÌÂˇ ÒÂ ÔÓÏÂ˘‡‚‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË Í‡ÚÓ
"ERICSSON", "HP", "LOREAL",
"MICROSOFT", "RAIFFEISEN BANK" Ë
‰Û„Ë „ÓÎÂÏË ËÏÂÌ‡ ‚ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË
·ËÁÌÂÒ ÒÙÂË.
- √–¿Õƒ ÃŒÀ ¬¿–Õ¿ - Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ Â ÒËÚÛË‡Ì
‚ ÃÓÒÍ‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡. Grand Mall ˘Â
·˙‰Â ÔÓÒÚÓÂÌ ÔÓ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. Œ·˘‡Ú‡ ‡Á„˙Ì‡Ú‡ Á‡ÒÚÓÂÌ‡ ÔÎÓ˘ Ì‡‰ı‚˙Îˇ
215,000 Í‚.Ï, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ì‡‰
50,000 Í‚.Ï Ú˙„Ó‚ÒÍË ÔÎÓ˘Ë Ë 3 ÍÛÎË,
ÓÚ ÍÓËÚÓ - ‰‚Â ÓÙËÒ Ò„‡‰Ë Ë ıÓÚÂÎ.

¬˙ÁÎÓÊËÚÂÎ ÔÓ ÚÓÁË ‰Ó„Ó‚Ó Â »Á‡ÂÎÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ "AFCON INDUSTRIES
GROUP". Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ Ú˙„Ó‚ÒÍËˇ ˆÂÌÚ˙ ‰‡ ÓÚ‚ÓË ‚‡ÚË Á‡ Ò‚ÓËÚÂ ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ÔÂÁ Ï‡Ú, 2010 „.
- “≈÷ Ã¿–»÷¿ »«“Œ 1 - “Ó‚‡ Â
Ô˙‚‡Ú‡ ÌÓ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ˘Â Á‡‡·ÓÚË

Ô˙ÎÌËÚÂÎ Â ÙÂÌÒÍÓ-ÌÂÏÒÍËˇ ÍÓÌÒÓˆËÛÏ "ALSTOM POWER". ¿…Ã≈
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‡·ÓÚËÚÂ ÔÓ ˜‡ÒÚ ÃÂı‡ÌÓ Ë ≈ÎÂÍÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍËÚÂ 31 ÌÓ‚ÓËÁ„‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ Ò„‡‰Ë.
”˜‡ÒÚËÂÚÓ ‚ „ÓÎÂÏË Ë ÁÌ‡˜ËÏË
ÔÓÂÍÚË Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÙËÏÂÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÏÂÌË‰Ê˙ËÚÂ. ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ ÒÚÂÏË
Í˙Ï ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ, Í‡ÚÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ ‚
Ú‡ÁË ÔÓÒÓÍ‡ Ò‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë
‰ÂÈÌÓÒÚË Í‡ÚÓ Ú˙„Ó‚Ëˇ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ Ò˙Ò ‚ÒˇÍ‡ ÒÎÂ‰‚‡˘‡
„Ó‰ËÌ‡.
¿…Ã≈ »Õ∆≈Õ≈–»Õ√ ‡·ÓÚË Ò
‚ËÒÓÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË Ô‡ÚÌ¸ÓË Ë
Â Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÒËÒÚÂÏË Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Á‡ ÚˇıÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ.
œ‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó Ò ˜ÛÊ‰Ë ÙËÏË:
ïAL-KO Therm - ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÍÎËÏ‡ÚË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡;
ïINKA FIXING SYSTEMS - ÍÂÔÂÊÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË;
ïODE - ÒÚÓËÚÂÎÌË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ËÁÓÎ‡ˆËË.
ïRUCK √ÂÏ‡ÌËˇ - ¬ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Ë
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË

София
бул. България 58, бл. А, ет. 1, офис 5
тел.: 02/ 958 58 32, факс: 02/ 958 58 32
май 2009



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ƒ»¬¿— »ÌÊÂÌÂËÌ„
изключителен представител на AL-KO Therm - водеща немска фирма
в областта на продажбите на климатична техника за широкoспектърно приложение, оборудвана с най-високо качествена немска автоматика, с множество опции за селектиране, разнообразен дизайн и
възможност за енерговъзвращаемост.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ AL-KO Therm ÒÂ
ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÂÌÂ„Ó
ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë ÏÌÓ„Ó ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
ƒ»¬¿— »ÌÊÂÌÂËÌ„ ÔÂ‰Î‡„‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ Ì‡ AL-KO
Therm, Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó·Ó·˘ÂÌË ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Í‡ÚÂ„ÓËË:

Климатични камери
ÓÚ 1000 Ï3/˜ ‰Ó 110 000 Ï3/˜ Ò ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÂÌ ‚Ë‰ ‡ÁÏÂË Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌË
‚ Úˇı ÓÔˆËË Í‡ÚÓ:
–ÂÍÛÔÂ‡ÚÓË ÚËÔ Cross Flow ËÎË
–ÓÚ‡ˆËÓÌÌË Ò ËÌ‚ÂÚÓÌÓ
Â„ÛÎË‡ÌÂ Á‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÚËÔ;
 ÷ˇÎÓÒÚÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡;
 ÿËÓÍ‡ „‡Ï‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌË Ï‡ÍË
Í‡ÚÓ Siemens, Danfoss, ATB Kaiser;
 –‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡ „‡Ï‡ ÓÚ ÙËÎÚË Ò
‡ÁÎË˜ÂÌ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ Á‡
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‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ;
ŒÔˆËË Á‡ ıË‰Ó Ë ıÎ‡‰ËÎÌË ÏÓ‰ÛÎË;

‡ÍÚÓ Ë ÓÔˆËˇ Á‡ ‚˙Ì¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê
Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Í˙Ï
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÏˇÒÚÓÚÓ ËÏ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ.


Прецизни климатизатори
Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ:
 œÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ± 0,1 - 0,2 C∞;
 »ÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ ËÎË Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ô‡‡ÏÂÚË;
 Õ‡È-‚ËÒÓÍ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ Ë
ÒÚÂËÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ (Á‡ ·ÓÎÌË˜ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË Ë
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡);
 ¬ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡ ÓÚ
Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡Ú‡ Ï‡Í‡
Carrel.

Топловъздушни апарати
‚ ‰‚‡ ÍÎ‡Ò‡ ÚËÔ Comfort Ë ÚËÔ
Industrial Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ‚˙Á‰Û¯ÌË Á‡-

‚ÂÒË Í‡ÚÓ Á‡ ‡ÁÎË˜Ì‡Ú‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡ „‡Ï‡ ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚‡Ë‡ÌÚË ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚÌË ÍÎ‡Ò‡:
 “ËÔ Comfort
ÓÚ 5,1 kW ‰Ó
18,8 kW Ì‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë
ÓÚ 19,4 kW ‰Ó 49 kW Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ;
 “ËÔ Industrial Ò‡ ‚ 3 ‡ÁÎË˜ÌË ÍÎ‡Ò‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ Á‡ ÚËÔ N ÓÚ 15,9 kW ‰Ó 86 kW Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ,
ÚËÔ Õ - ÓÚ 22 kW ‰Ó 88 kW Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ÚËÔ D - ÓÚ 24 kW ‰Ó 99 kW
Ì‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ;
 ¬˙Á‰Û¯ÌËÚÂ Á‡‚ÂÒË ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÓÚ 15 kW ‰Ó 75 kW Ò Ô˙ÎÂÌ Ì‡·Ó
‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Á‡ Úˇı.

София, бул. България 58 Вх. А ет.1 Ап.5
телефон: +359 2 917 39 88
факс: +359 2 958 58 32
мобилен: + 359 885 61 77 12
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Ã‡„ÌËÚÌË
Î‡„ÂË
Отличават се с редица предимства пред традиционно
използваните лагерни опори в някои индустриални приложения

Õ

‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Î‡„ÂÌË ÓÔÓË, Í‡Í‚ËÚÓ Ò‡ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ Î‡„ÂË (magnetic bearing).
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ï‡¯ËÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡Ú ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÚÓ‚‡Ë (Î‡„ÂÌË Â‡ÍˆËË) ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÙËÁË˜ÂÌ
ÂÙÂÍÚ, ‡ ËÏÂÌÌÓ Ï‡„ÌËÚÌ‡Ú‡ ÎÂ‚ËÚ‡ˆËˇ. ‡ÍÚÓ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡
ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÁÌ‡ˇÚ, ÎÂ‚ËÚ‡ˆËˇÚ‡ Â ÙËÁË˜ÌÓ ÔÓÌˇÚËÂ Á‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‚
„‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓÎÂ ·ÂÁ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ‰Û„Ë Ó·ÂÍÚË.

‰ÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ÎÂ‚ËÚ‡ˆËˇ ˜ÂÁ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Á‡Â‰ÂÌË ÚÂÎ‡ ËÎË
Ï‡„ÌËÚË. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒËÎËÚÂ, ‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ „‡‚ËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ
ËÎË Ï‡„ÌËÚÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓÎÂ, ÒÂ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡ ÎÂ‚ËÚ‡ˆËˇ.
Õ‡ÔËÏÂ ˜ÂÁ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÂÌ ÊËÓÒÍÓÔ (ÎÂ‚ËÚÓÌ), Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÌˇÍÓË ‰Ë‡Ï‡„ÌÂÚËˆË. œÓÌˇÚËÂÚÓ Â ‚˙‚Â‰ÂÌÓ ÓÚ
Ã. ‘‡‡‰ÂÈ ÔÂÁ 1845 „.

Магнитна левитация
ËÎË Ï‡„ÌËÚÌÓ ÓÍ‡˜‚‡ÌÂ Â ÏÂÚÓ‰,
˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ Â‰ËÌ Ó·ÂÍÚ Â ÓÍ‡˜ÂÌ Ì‡‰
‰Û„ Ó·ÂÍÚ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ. ƒÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡ ÒËÎ‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓÚË‚Ó‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡
„‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÎ‡. “ÂÁË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÔË Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ
Î‡„ÂË, Á‡ ÍÓËÚÓ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ, ˜Â
Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚‡ÎÓ‚ÂÚÂ Ë
‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÓÒË Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ·ÂÁ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ. ŒÒË„Ûˇ‚‡ ÒÂ ‚˙ÚÂÎË‚Ó ËÎË
‰Û„ ‚Ë‰ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÂÁ ÚËÂÌÂ. Ã‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË „ÂÌÂ‡ÚÓË,
ÍÓÏÔÂÒÓË, ÔÓÏÔË, ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë Ë
‰Û„Ë Ï‡¯ËÌË.
“ÂÓÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ⁄Ì¯ÓÛ (‡Ì„ÎËÈÒÍË ÙËÁËÍ Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ ÓÚ 19 ‚ÂÍ)
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Кои вещества са
диамагнетици?
ƒË‡Ï‡„ÌÂÚËˆË Ò‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡„ÌËÚ‚‡Ú ÒÂ˘Û Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌÓÚÓ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ. œË ÎËÔÒ‡ Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡
ÔÓÎÂ, ÚÂÁË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò‡ ÌÂÏ‡„ÌËÚÌË. ƒË‡Ï‡„ÌÂÚËˆË Ò‡ ËÌÂÚÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â, Si, P, Bi, Zn, Cu, Au, Ag Ë
‰Û„Ë Ó„‡ÌË˜ÌË Ë ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ◊Ó‚Â¯ÍÓÚÓ ÚˇÎÓ ‚ Ï‡„ÌËÚÌÓ ÔÓÎÂ ÒÂ ‰˙ÊË Í‡ÚÓ ‰Ë‡Ï‡„ÌÂÚËÍ.
Ã‡ÚÂË‡Î, ÍÓÈÚÓ Â ‰Ë‡Ï‡„ÌËÚÂÌ, ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡ Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ ÔÓÎÂ.
“ÂÓÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ⁄Ì¯ÓÛ ÌÂ Â ‚‡ÎË‰Ì‡ Á‡ ‰Ë‡Ï‡„ÌÂÚËˆË. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ËÏ‡Ú ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ
Ì‡ ÚÓ‚‡ Ì‡ ÚËÔË˜ÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚË
ÔÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚˇıÌ‡Ú‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡ ÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚ
Â µr < 1. ¬ÒˇÍ‡ ÒÛ·ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ‰Ë‡-

Ï‡„ÌËÚÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ·Ë‚‡ ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡Ì‡ ÓÚ Ï‡„ÌËÚ‡. ¬˙ÁÌËÍÌ‡Î‡Ú‡ ÒËÎ‡ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌËÚÂ
ÔÓÎ˛ÒË Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚË.

Свръхпроводниците идеални диамагнетици
ÀÂ‚ËÚ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË
Ò‚˙ıÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˜ËÚ‡ÌË Á‡ Ë‰Â‡ÎÌË ‰Ë‡Ï‡„ÌÂÚËˆË (µr = 0), Ú˙È Í‡ÚÓ
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡Ú Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ
ÔÓÎÂ. “Ó‚‡ ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ò Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËˇ ÂÙÂÍÚ Ì‡ Ã‡ÈÒÌÂ, ÍÓÈÚÓ
Â ÔÓÁÌ‡Ú ÓÚ ÙËÁËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÌËÒÍËÚÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ë ‚‡ÊË Á‡ Ò‚˙ıÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ ÓÚ Ô˙‚Ë Ó‰.
œË Ò‚˙ıÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ ÓÚ ‚ÚÓË Ó‰, ÎÂ‚ËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚ‡
Â ÒÚ‡·ËÎËÁË‡Ì‡ ÔÓ‡‰Ë "Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂÚÓ" Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËˇ ÔÓÚÓÍ. “ÓÁË
ÔËÌˆËÔ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ÂÎÂÍÚÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ ÓÍ‡˜‚‡ÌÂ (≈ƒŒ) Ì‡ ÎÂ‚ËÚË‡˘ËÚÂ ‚Î‡ÍÓ‚Â.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂÚÓ‰‡
Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌ‡ ÎÂ‚ËÚ‡ˆËˇ Á‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ˆÂÎË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÂ‰ Úˇı Ò‡ ÒÂ‚ÓÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓ ÓÍ‡˜‚‡ÌÂ (≈ÃŒ), ÂÎÂÍÚÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ ÓÍ‡˜‚‡ÌÂ (≈ƒŒ) Ë ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ »Ì‰ÛÍÚ‡Í.

Магнитната
транспортна система
Индуктрак
»Ì‰ÛÍÚ‡Í (Inductrack) Â ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ï‡„ÌËÚÌ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ (‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
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‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡Ú‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ
Lawrence Liwermore), Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ
ÔÓ‰Â‰ÂÌË ÔÓ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ Ì‡˜ËÌ (ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ’‡Î·‡ı) ÔÓÒÚÓˇÌÌË
Ï‡„ÌËÚË ÓÚ ÌÂÓ‰ËÏ-ÊÂÎˇÁÓ-·Ó
(Nd-Fe-B). “‡ÁË ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë „‡‰ÒÍË Ú‡ÌÒÔÓÚÌË ÒËÒÚÂÏË, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ NASA
Á‡ ÒÚ‡ÚÓ‚Ë ÛÒÍÓËÚÂÎË Ì‡ ‡ÍÂÚË.
Ã‡„ÌËÚÌË ÓÔÓË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌË
Ï‡„ÌËÚË ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚ ‚˜Â‡
‚ ÛÂ‰ÓÒÚÓÂÌÂÚÓ Á‡ Ï‡ÎÍË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ. “Â ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ ËÎË ÓÚ·Î˙ÒÍ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ï‡„ÌËÚ‡ Ò
Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰Ì‡ ËÎË ˆËÎËÌ‰Ë˜Ì‡
ÙÓÏ‡. œ˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡Ï‡„ÌËÚÂÌË
‡ÍÒË‡ÎÌÓ ËÎË ‡‰Ë‡ÎÌÓ. œË ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒıÂÏ‡, ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÍÓˇÚÓ Â ‰‚‡Ú‡
Ï‡„ÌËÚ‡ ‰‡ Ò‡ ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÌË Ë ‰‡
‚ÎËÁ‡Ú Â‰ËÌ ‚ ‰Û„. —˙Á‰‡‰ÂÌ‡Ú‡
Ï‡„ÌËÚÌ‡ ÒËÎ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡Ë˘‡Ú‡
Ì‡ Ï‡„ÌËÚËÚÂ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË
Ò „ÓÎˇÏ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò
ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌÓ ·‡ÁË‡Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡˘‡
(ÎÂ‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡) ÒËÒÚÂÏ‡. “ˇ Â ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ Ú. Ì‡. Maglev ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË Ô‡ÚÂÌÚË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ »Ì‰ÛÍÚ‡Í.

Магнитните лагери са
активни
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÒÂ‚Ó
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ÒÚ‡·ËÎËÁË‡˘‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÔÓ‰Â‰ÂÌË ÔÓ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ Ì‡˜ËÌ
(ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ’‡Î·‡ı) Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË
ÍÓÌÚÛÌË Ì‡ÏÓÚÍË.
—Ú‡·ËÎËÁË‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÎÛÊË Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÓÒ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÒÂ ‚‡Î ‚ ÒÚ‡·ËÎÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. “‡ÁË ÒËÒÚÂÏ‡
ÍÓÌÒÛÏË‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ Î‡„ÂË ‰‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ‡ÍÚË‚ÌË. œÓ‡‰Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÓÚÓ‡, ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÓÚÍ‡Á ÚÂÁË
Î‡„ÂË ËÁËÒÍ‚‡Ú Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë ÂÎÂÏÂÌÚË, ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡
Í‡Í‚ËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË Î‡„ÂË.

История на магнитния
лагер
—‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÒÓ˜‡Ú Á‡
Ô˙‚ÓÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ Ï‡„ÌËÚÂÌ Î‡„Â Ô‡ÚÂÌÚ‡ Ì‡
ƒÊÂÒ ¡ËÈÏÒ (Jesse Beams) oÚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ Ì‡ ¬ËÊËÌËˇ, —¿Ÿ.
—ÔÓÂ‰ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÚÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ
ÚÓÈ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁÓÚÓÔË ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Ô˙‚‡Ú‡ ‡ÚÓÏÌ‡ ·ÓÏ·‡. œÂËÓ‰˙Ú
Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ¬ÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡ ‚ÓÈÌ‡. —ÂËÓÁÂÌ ÔËÌÓÒ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚˙‚ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡ Ë ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ·‡ÁË‡ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ, ËÏ‡Ú
‡Á‡·ÓÚÍËÚÂ Ì‡ ’‡·ÂÏ‡Ì
(Habermann, H) Ë ÿ‚‡ÈˆÂ
(Schweitzer, G).
œÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË ÒÚ‡ÚË‡ Ò „‡ÁÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡

NOVA Gas Transmission (NTGL), ‡Ì‡‰‡, ÍÓˇÚÓ Â ÒÂ‰ ÔËÓÌÂËÚÂ ‚ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË. œÂÁ 1992 „.
ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ì‡ NTGL
ÒÂ ÙÓÏË‡ Í‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ
- Revolve Technologies Inc. »ÒÚÓËˇÚ‡ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Úˇ Á‡ÔÓ˜‚‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡Ú‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ˆËÙÓ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. œÓ-Í˙ÒÌÓ Úˇ Â
ÔË‰Ó·ËÚ‡ ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËˇ ÍÓÌˆÂÌ
SKF. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ Á‡
ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ Î‡„ÂË
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚‡Ú, ˜Â ÙÂÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ S2M, ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ÔÂÁ 1976 „.,
Ô˙‚‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ‡ÍÚË‚ÌË
Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË.

Как работят тези
лагери?
ŒÔÓÒÚÂÌ‡ ÔËÌˆËÔÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡
‡ÍÚË‚ÂÌ Ï‡„ÌËÚÂÌ Î‡„Â (¿ÃÀ)
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰Ë Ì‡ ÙË„. 1. ¿ÃÀ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚË, ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ,
ÍÓËÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡Ú Ò ÚÓÍ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚËÚÂ, ÍÓÌÚÓÎÂ (ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏ‡) Ë ÒÂÌÁÓË Á‡ ıÎ‡·ËÌ‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡. —
Úˇı ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë ÒÂ Â„ÛÎË‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡ Ì‡ Î‡„Â‡. œË ‡‚ÌÓÏÂÌË ıÎ‡·ËÌË ÏÂÊ‰Û ÓÚÓ‡ Ë Î‡„Â‡, ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎËÚÂ
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Â‰Ì‡Í‚Ë
ÚÓÍÓ‚Â Á‡ ‰‚ÓÈÍËÚÂ ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌË
ÔÓÎ˛ÒÌË Ì‡ÏÓÚÍË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚËÚÂ. ŒÔËÒ‡ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ÒÂ
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Фиг.1 Принципна
схема на магнитен лагер

ÔÓÏÂÌˇ ÓÚ ÍÓÌÚÓÎÂ‡, ‡ÍÓ ÓÚ
ÒÂÌÁÓËÚÂ Á‡ ıÎ‡·ËÌ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë
ÒË„Ì‡Î, ˜Â ÓÚÓ˙Ú ÒÂ Â ËÁÏÂÒÚËÎ
ÓÚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ÓÚ‚Ó‡. œÂ‰ÔËÂÏ‡ÌËÚÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ò‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÓÍÓ‚ÂÚÂ - Ò Â‰Ì‡Í‚‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÌÓ Ò ‡ÁÎË˜ÂÌ ÁÌ‡Í (Á‡
Â‰Ì‡Ú‡ Ì‡ÏÓÚÍ‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡, Á‡
‰Û„‡Ú‡ - Ì‡Ï‡Îˇ‚‡), ‰ÓÍ‡ÚÓ ÒÂÌÁÓËÚÂ ÔÓÍ‡Ê‡Ú, ˜Â ÓÚÓ˙Ú Â
ÍÓÌˆÂÌÚË˜ÂÌ Ò Î‡„ÂÌËˇ ÓÚ‚Ó.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂÌÁÓËÚÂ Á‡ ıÎ‡·ËÌ‡ Ò‡ ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌË, Ò ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÂÌ ÚËÔ. ¬
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÛÒËÎ‚‡ÚÂÎË Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ‡-
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·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ¯ËÓ˜ËÌÌÓ-ËÏÔÛÎÒÌ‡ ÏÓ‰ÛÎ‡ˆËˇ (ÿ»Ã).

Област на приложение
Õ‡È-Ó·˘Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
Ï‡„ÌËÚÌÓÚÓ Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ
„ÛÔË:
 ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ Ë ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓ ÚËÂÌÂ (Ò‡ÏÓ ÓÚ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡);
 ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ·ÂÁ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË;
 ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Î‡„Â‡ ‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏ;
 ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ.
œË Ô‡‚ËÎÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
ÚÂÁË Î‡„ÂË ËÏ‡Ú ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ
Ì‡‰ 20 „Ó‰ËÌË.

Ã‡„ÌËÚÌËÚÂ Î‡„ÂË Ì‡ÏË‡Ú
‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ï‡¯ËÌË Í‡ÚÓ ÍÓÏÔÂÒÓË, ÚÛ·ËÌË,
ÔÓÏÔË, ÏÓÚÓË Ë „ÂÌÂ‡ÚÓË. œÓ‰Ó·ÌË Î‡„ÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‚ ÏÌÓ„Ó ÚÓ˜ÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ ÌˇÍÓË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë, Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÏÂË,
Ì‡ÔËÏÂ. »Á‚ÂÒÚÌË Ò‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ËÏ ‚ Ï‡¯ËÌË Ë ÛÂ‰Ë, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏ, Ì‡ÔËÏÂ ‚ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë Ï‡ıÓ‚ËˆË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â
‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÒÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚‡ÍÛÛÏ Ï‡ıÓ‚ËÍ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò
ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍË Á‡„Û·Ë ÓÚ Á‡‚ËıˇÌÂ
Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡, ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Î‡„ÂË ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú, Á‡˘ÓÚÓ ÒÂ
ËÁÌÓÒ‚‡Ú Ú‚˙‰Â ·˙ÁÓ, ÔÓ‡‰Ë
ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ. Ã‡„ÌËÚÌË
Î‡„ÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡Ú‡ Ë ·ËÓÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡.
—Ú‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (‰Ó 220 ∞C). «‡
ÌˇÍÓË ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ - 180
‰Ó 480 ∞C.

Видове магнитни лагери
¬Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË, ÔÂ‰Î‡„‡Ú Í‡ÍÚÓ ÏÓ‰ÂÎË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Ú‡Í‡ Ë Î‡„ÂË, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡. —Ú‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ‡ÁÏÂË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡
¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. À‡„Â-
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Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì ÔÓˆÂÒ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÓ
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡.
œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ‡‰Ë‡ÎÌË Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË, Ò ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ
ÓÚ 50 ‰Ó 25 000 N, Á‡ ‚‡ÎÓ‚Â Ò ‰Ë‡ÏÂÚË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 9 mm ‰Ó 230
mm (3/8 ‰Ó 9 ËÌ˜‡). “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ì‡ Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ
ËÏ‡Ú ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 1800 Ó·/ÏËÌ ‰Ó 100 000
Ó·/ÏËÌ.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‡ÍÒË‡ÎÌË Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË, Ò ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ÓÚ
130 ‰Ó 24 500 N, Á‡ ‚‡ÎÓ‚Â Ò ‰Ë‡ÏÂÚË ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 9 mm ‰Ó 130 mm
(3/8 ‰Ó 5 ËÌ˜‡). “Â Ò˙˘Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú Ì‡ Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ
ËÏ‡Ú ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 1800 Ó·/ÏËÌ ‰Ó 100 000
Ó·/ÏËÌ.
œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ Ë ‡‰Ë‡ÎÌÓ-‡ÍÒË‡ÎÌË (ÍÓÌÛÒÌË) Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË.
“Â ÔÓÂÏ‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‡‰Ë‡ÎÌË
ÒËÎË ‰Ó 8900 N Ë ‡ÍÒË‡ÎÌË ÒËÎË ‰Ó
17 800 N. — ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÏÓÊÂ
‰‡ ÒÂ ÒÔÂÒÚË ˆÂÌÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.

Приложение на
магнитните лагери в
компресори
Ã‡„ÌËÚÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡ ÏÌÓ„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÚÛ·ÓÍÓÏÔÂÒÓË Á‡ Ò„˙ÒÚÂÌË „‡ÁÓ‚Â, Ì‡ÔË-
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ÏÂ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ËÎË ‚Ó‰ÓÓ‰. “ËÔË˜ÌË ÔËÎÓÊÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÚÂÁË
Î‡„ÂË Ò‡ „‡ÁÓ‰Ó·Ë‚Ì‡Ú‡ Ë „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚË, ÌÂÙÚÓ‰Ó·Ë‚˙Ú, ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ë ÍËÓ„ÂÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËË, ‚ ıÎ‡‰ËÎÌË Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÔÓˆÂÒË. —ËÒÚÂÏËÚÂ Ò
Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË Ò‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë
ˆÂÌÓ‚Ó ÂÙÂÍÚË‚ÌË, ÒÔÓ‰ÂÎˇÚ ÂÍÒÔÂÚË ‚ ·‡Ì¯‡. — ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
ËÏ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ò˙Ó·‡ÁÌË Â¯ÂÌËˇ, ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÒÂ Ï‡ÒÎÓ
Á‡ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ Ë ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ. —ËÒÚÂÏËÚÂ
Ò Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË Ò‡ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË,
ÓÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ, ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë
ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË, Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍ‡ ˆÂÌ‡, ‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ, ÏËÌËÏ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ, ‰Ó·Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Á‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ.

Приложение на
магнитните лагери във
вакуумна техника
Ã‡„ÌËÚÌËÚÂ Î‡„ÂË Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏ, ‚‡Ë‡˘ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓ‚‡ÍÛÛÏÌ‡ ÒÂ‰‡ ‰Ó
‡ÚÏÓÒÙÂÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬‡ÍÛÛÏÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ËÏ‡ ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙
ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË,
‡Ì‡ÎËÚË˜Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë „‡ÁÓ‚Ë
Î‡ÁÂË. »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Á‡ ÔÓˆÂÒË ÔÓ‰ ‚‡ÍÛ-

ÛÏ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ‚ËÒÓÍË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ë Á‡„ˇ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰ÌËÚÂ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎÌË.
— ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌËÚÂ
Î‡„ÂË ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Î‡„Â‡, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇÚ ˜‡ÒÚËˆË ÓÚ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ. œÓÒÚË„‡ ÒÂ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
ıÂÏÂÚË˜ÌÓÒÚ Ë ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓÒÚ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡; ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ; Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚˙‚ ‚‡ÍÛÛÏÌ‡ ÒÂ‰‡. ƒÛ„Ë ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË Ò‡ ÛÎÂÒÌÂÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÂÁÂ‚ÌË ˜‡ÒÚË;
Ì‡Ï‡ÎÂÌ‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÊËÁÌÂÌËˇ ˆËÍ˙Î;
ÏËÌËÏ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËËÚÂ.
“ËÔË˜ÂÌ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ Ï‡„ÌËÚÂÌ Î‡„Â, Ì‡ÔËÏÂ, Â ‚
ÚÛ·ÓÍÓÏÔÂÒÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‡‰Ë‡ÎÌË Î‡„ÂË Ò ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ
4500 N Ë ‡ÍÒË‡ÎÂÌ Î‡„Â Ò ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ 17 000 N, ÔË ‰Ë‡ÏÂÚ˙
Ì‡ ‚‡Î‡ 120 mm. ¬˙‚ ‚‡ÍÛÛÏÌ‡ ÔÓÏÔ‡ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÍÓÌÛÒÌË Î‡„ÂË Ò
ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ 350 N ‚ ‡‰Ë‡ÎÌ‡
ÔÓÒÓÍ‡ Ë 450 N ‚ ‡ÍÒË‡ÎÌÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ, ÔË ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ 38
500 Ó·/ÏËÌ. ƒÛ„Ë ÔËÏÂË Á‡ Î‡„ÂÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡„ÌËÚÌË Î‡„ÂË Ò‡ ÚÛ·Ó‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË, ÒËÒÚÂÏË Ò Ï‡ıÓ‚ËÍ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÚÛ·ÓÏÓÎÂÍÛÎˇÌË ÔÓÏÔË Á‡ Ò‚˙ı‚ËÒÓÍ ‚‡ÍÛÛÏ Ë ‰Û„Ë.
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ÃÓ˘ÌË ÓÚ‡ˆËÓÌÌË
‚˙Á‰Û¯ÌË ÍÓÏÔÂÒÓË
Част II. Характеристики на маслени и безмаслени винтови компресори

”

‚‡Ê‡ÂÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ‚ ÏËÌ‡ÎËˇ
·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ·Â ÔÓÏÂÒÚÂÌ‡ Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÓÏÔÂÒÓË. “˙È Í‡ÚÓ „ÛÔ‡Ú‡ ËÏ
Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÓÚ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ‚ ÒÚ‡ÚËËÚÂ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Ò‡ÏÓ ÚÂÁË, Ì‡ÏË‡˘Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡
Ò„˙ÒÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì ‚ ÔÂ‰Ë¯ÌËˇ ·ÓÈ, ·ˇı‡
ËÁ·ÓÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ. –‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ·ˇı‡ Ë
‰‚‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ - Ó·ÂÏÌË Ë
ÚÛ·ÓÍÓÏÔÂÒÓË, Í‡ÚÓ ·Â Ó·˙Ì‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁÎËÍË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ.
œÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ ·Â, ˜Â ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÏÔÂÒÓË Ì‡È¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡
ËÏ‡Ú ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ (Screw compressors). “Â ÔÓÍË‚‡Ú ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË - ÓÚ 2 ‰Ó 700 kW.
œËÂÏ‡Ú ÒÂ Í‡ÚÓ Ë‰Â‡ÎÂÌ ÍÓÏÔÂÒÓ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë „ÓÎˇÏ ‰Â·ËÚ, ÔË
‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‡‰Ë‡·‡ÚÌËˇÚ ËÏ œƒ ‰ÓÒÚË„‡
85%.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ Ò

Маслените винтови
компресори
(oil-flooded screw compressors). “Â
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚
‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı Â, ˜Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÂÚÓ ÒÂ
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Фиг. 1

‚Ô˙ÒÍ‚‡ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ, ÍÓÈÚÓ Â ‚
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÍÓÎÓ 0.5% ÓÚ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌËˇ Ó·ÂÏ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ÀÛ·ËÍ‡ÌÚ˙Ú ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË
ÙÛÌÍˆËË. œ˙‚‡Ú‡ Â, ˜Â ÚÓÈ ÒÏ‡Á‚‡ Á‡ˆÂÔ‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ÓÚÓË Ë ÚÂıÌËÚÂ Î‡„ÂË. ¬ÚÓ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Á‡.
“ÂÚ‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ıÎ‡·ËÌËÚÂ ÏÂÊ‰Û
ÓÚÓËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÏÂÊ‰Û ÓÚÓËÚÂ Ë ÒÚ‡ÚÓ‡. “ÛÍ Â ÏˇÒÚÓÚÓ
‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÚÂÏËÌ˙Ú
"ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ" ‚Â˜Â ÒÂ Â Ì‡ÎÓÊËÎ ‚
ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ
- ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡˘Ë Ë ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ï‡ÒÎ‡. —ÏËÒ˙Î˙Ú ÏÛ Â
ÔÓ-Ó·˘ ÓÚ ‚Î‡„‡ÌËˇ ‚ ÚÂÏËÌ‡

Ï‡ÒÎÓ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒÏ‡ÁÓ˜ÌË
ÔÓ‰ÛÍÚË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ¯ËÓÍ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
Ã‡ÒÎÂÌËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡

компактни агрегати със
затворена циркулация
Ì‡ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ‡. œÂ‰Ë „Ó‰ËÌË
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ „‡Á‡ Â ·ËÎ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ï‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌË ÒÂÔ‡Ë‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Õ‡ ÙË„. 1 Â
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔËÌˆËÔÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ Ï‡ÒÎÂÌ ‚ËÌÚÓ‚ ‡„Â„‡Ú, Ó·ı‚‡˘‡˘‡
Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ÏÛ ÂÎÂÏÂÌÚË.
¬˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ÔÂÁ ÙËÎÚ˙‡ (1), Ò ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡-
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ÌÂ (2) Ë ÏËÌ‡‚‡ÈÍË ÔÂÁ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Â„ÛÎ‡ÚÓ (3), ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÍÓÏÔÂÒÓÌÓÚÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ (4), Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ
Ò„˙ÒÚˇ‚‡. ÀÛ·ËÍ‡ÌÚ˙Ú Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÓÎÓ 50 ∞—
ÒÂ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ ‰ÓÁË‡ÌÓ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ. ¬ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó
ÍÓÌÒÚÛË‡ÌËˇ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì ‚˙Á‰Û¯ÌÓ-ÚÂ˜ÌÓÒÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ (5) Ò„˙ÒÚÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı Ë ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ˙Ú ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍË, Í‡ÚÓ ÒÂÔ‡Ë‡˘ËˇÚ ÂÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó 95%. ŒÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‚ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡ (6). ¬ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡,
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ‡ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 10 - 15 mg/m3.
— ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙËÎÚË ÓÚ ÙË·ÓÒÚ˙ÍÎÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒÂÔ‡Ë‡ÌÂ. œÓ‰ÔÓÌËˇÚ Ó·‡ÚÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì
(7) ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÔÂ‰Ô‡ÁËÎÓ ÒÂÔ‡Ë‡˘Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ ÔË ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÏÔÂÒÓ‡, ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. —ÎÂ‰ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡, ‚˙Á‰Ûı˙Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ Í‡ÈÌËˇ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ (aftercooler) (8), ÍÓÈÚÓ
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Â ‚˙Á‰Û¯ÂÌ. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÔÂÁ ÒÔË‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
‡Ï‡ÚÛ‡ (9) ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. ŒÚ‰ÂÎÂÌËˇÚ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ ÒÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ ‚ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎˇ (10) Ë ÒÂ ‚˙˘‡
Ó·‡ÚÌÓ. ¬ ÚÂ˜ÌËˇ ÍÓÌÚÛ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË Ó˘Â
ÙËÎÚ˙˙Ú (12) Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ‡ Ë Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ (11). ŒıÎ‡Ê‰‡˘ËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ
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Фиг. 2.

‰‚Ë„‡ÚÂÎ ËÎË ÒÂ Á‡‰‚ËÊ‚‡ ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓÌËˇ ·ÎÓÍ. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ Ï‡ÒÎÂÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Á‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ‡ ÔÂÁ ÙËÎÚ˙‡ Ë ÓıÎ‡‰ËÚÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò Ó„ÎÂ‰ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ
‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ ‚ ÍÓÏÔÂÒÓÌÓÚÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ‚Â˜Â Ò„˙ÒÚÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. ¬ ÌˇÍÓË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Á‡ ÚÂÁË ˆÂÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÔÓÏÔ‡. Õ‡È„ÓÎÂÏËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË Ò‡ ÒÌ‡·‰ÂÌË Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏË Á‡
‚Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ.
— ˆÂÎ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ËÎË ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË

многостъпални винтови
компресори
–ÓÚÓËÚÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÚ˙Ô‡Î‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚
ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÚ‡ÚÓË ËÎË ‚ Ó·˘ ÍÓÔÛÒ - ÙË„. 2. ÃÂÊ‰Û
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ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒÚ˙Ô‡Î‡ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÏÂÊ‰ËÌÂÌ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ (intercooler) Ë ÒÂÔ‡‡ˆËˇ.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ÁÌ‡Â, ˜Â ‰‚ÛÒÚ˙Ô‡ÎÂÌ ÍÓÏÔÂÒÓ (‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Â‰ÌÓÒÚ˙Ô‡ÎÂÌ) ÔË Â‰ÌË Ë Ò˙˘Ë ‰Â·ËÚ
Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÍÓÌÒÛÏË‡ ÓÚ 10 ‰Ó 15%
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. œË˜ËÌËÚÂ Ò‡
‰‚Â. œË ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ - ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ, ‡ Ë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÍÓÏÔÂÒËˇ Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó „‡Á. ƒÛ„‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Â,
˜Â Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
‚Ó‰Ë ‰Ó Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÔÓÔÛÒÍË (ÛÚÂ˜ÍË) ÔÂÁ ıÎ‡·ËÌËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ œƒ.
ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÒËÎÓ‚ÓÚÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡„ÂËÚÂ Ë ÓÚÓËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÓÍ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
Ã‡ÒÓ‚Ó ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ Ï‡ÒÎÂÌË
‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ò‡ Ò ‰Â·ËÚË ÓÚ
20 ‰Ó 10 000 m3/h, Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ÓÚ 4 ‰Ó
20 bar Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÓÚ 2 ‰Ó 650 kW.
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ƒÛ„ËˇÚ ‚Ë‰ ‚ËÌÚÓ‚Ë Ï‡¯ËÌË, ‡
ËÏÂÌÌÓ:

Безмаслените винтови
компресори
(Oil-Free Screw Compressors) ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í˙Ï ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÓ‚Ë¯ÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.
“ËÔË˜ÌË ÔËÏÂË Á‡ Ó·Î‡ÒÚË, ‚
ÍÓËÚÓ ÚÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú, Ò‡: Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ,
ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡, ÚÂÍÒÚËÎÌ‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡, ÌˇÍÓË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ë
‰. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌËˇÚ „‡Á ÓÍ‡Á‚‡ ‡„ÂÒË‚ÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ‡,
ÍÓÂÚÓ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡, ÌÂÙÚÓ- Ë
„‡ÁÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ‚ ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ë
‰.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡ ÚËÔ‡ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË: ÒÛıË Ë Ò ‚Ó‰ÌÓ

‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ.
¬ ÒÛıËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË (dry screw
compressors), Í˙‰ÂÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡
ÒÏ‡Á‚‡ÌÂ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ, ÓÚÓËÚÂ ÒÂ ÒËÌıÓÌËÁË‡Ú Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡Ú ˜ÂÁ Á˙·Ì‡
ÔÂ‰‡‚Í‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ËÁ‚˙Ì ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. “˙È
Í‡ÚÓ ÎËÔÒ‚‡ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚ, ÍÓÈÚÓ
ÓÚÌÂÏ‡ Ë ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÏÔÂÒËˇÚ‡ Ì‡ „‡Á‡, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‰‚ÛÒÚÂÔÂÌÌÓ
Ò‚Ë‚‡ÌÂ Ò ÏÂÊ‰ËÌÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë
Í‡ÂÌ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎ ÒÎÂ‰ ‚ÚÓÓÚÓ
ÒÚ˙Ô‡ÎÓ. ŒÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ËÁËÒÍ‚‡ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ - ÓÍÓÎÓ ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ Ï‡ÒÎÂÌËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË, ÍÓÂÚÓ Â ÔË˜ËÌ‡ ÚÂ ‰‡ Ò‡
Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-¯ÛÏÌË.
—ÛıËÚÂ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË
ÔÓÍË‚‡Ú ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÓÚ 20 ‰Ó 3 000
kW Ë ‰Â·ËÚË ÓÚ 150 ‰Ó 35 000 m3/h.
≈‰ÌÓÒÚ˙Ô‡ÎÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË ‡·ÓÚˇÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ‰Ó 5
bar. — ‰‚ÛÒÚ˙Ô‡ÎÌË Ï‡¯ËÌË ÒÂ ÔÓ-
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ÒÚË„‡Ú Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ‰Ó ÓÍÓÎÓ 15 bar.
¬˙‚ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË Ò
‚Ó‰ÌÓ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ, Á‡ ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÚÓËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò˙˘Ó
‚˙Ì¯Ì‡ Á˙·Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡, ÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÒÂ
‚Ô˙ÒÍ‚‡ ‚Ó‰‡, ÍÓˇÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡
ıÎ‡·ËÌËÚÂ Ë ÓÚÌÂÏ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ‰Ó
10 bar - Ò‡ÏÓ Ò Â‰ÌÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ.
¬Ô˙ÒÍ‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡Î‡Ú‡ ‚Î‡„‡ ÓÚ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ ˜ÂÁ
ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌË ‚Î‡„ÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË.
¬Ó‰‡Ú‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-‰Ó·Ó ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„ËÚÂ ÎÛ·ËÍ‡ÌÚË, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ò„˙ÒÚËÚÂÎÌËˇ
ÔÓˆÂÒ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. ƒË‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Â ÓÚ 10 ‰Ó
200 kW.

Разлики между
ротационните
и буталните
компресори
¬˙ÔÂÍË ˜Â ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
Í˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÂÏÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË,
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ò„˙ÒÚËÚÂÎÌËˇ
ÔÓˆÂÒ, ÏÂÊ‰Û Úˇı Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
‚‡ÊÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡.
¬ ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË, ÔÂÁ
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇ ıÓ‰, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚
ˆËÎËÌ‰˙‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‰ÓÒÚË„ÌÂ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ
‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇÚ ÍÎ‡Ô‡Ì ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ Ë
Ó·ÂÏ˙Ú „‡Á ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡
(ˆËÎËÌ‰˙‡) ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë „ÂÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË, ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ‚˙Ì¯ÌË Ù‡ÍÚÓË, Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Â ‡ÁÎË˜Ì‡. —ÚÂÔÂÌÚ‡
Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‡ÁË
˜ÂÁ Ó·ÂÏËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ë Í‡ˇ Ì‡ Ò„˙ÒÚËÚÂÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
œË ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË,
Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËˇ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡,
‰ÓÍ‡ÚÓ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡ ÓÚ ‚ËÌÚÓ‚ÂÚÂ Ë ÍÓÔÛÒ‡,
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‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚Ó,
Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡
ÒÂ‰‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
ÓÚ „ÂÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ë ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚Ó.
»ÎË ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÍÓÏÔÂÒÓË Â ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡. “ˇ Â ‡ÁÎË˜Ì‡ ÓÚ
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ò ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ËÁÏÂÂÌÓ ÔË ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ
ÙÎ‡ÌÂˆ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.

Икономията на енергия
при безстепенното
регулиране - до 30%
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, „ÂÌÂË‡ÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ
Í‡ÏÂË Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÓÚ‚‡ˇÌÂ, ‰‡ Â ‡‚ÌÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰. ¬ÒˇÍÓ ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ÏÂÊ‰Û ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Ë ÒËÒÚÂÏÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ËÎË Ò‚˙ıÍÓÏÔÂÒËˇ. » ‚ ‰‚‡Ú‡ ÒÎÛ˜‡ˇ ÚÓ‚‡ ÂÁÛÎÚË‡ ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚˙ÚÂ¯ÌË Á‡„Û·Ë, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ¯ÛÏ‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ œƒ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò‚˙ıÍÓÏÔÂÒËˇÚ‡ ‰‡
ÔÓ‚Â‰Ë ÍÓÏÔÂÒÓ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ˇ‰ÍÓ, ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ÙËÍÒË‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò ÚË
ËÎË ˜ÂÚËË ‚˙ÁÏÓÊÌË ÒÚÂÔÂÌË Ì‡
Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ˜ÂÁ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
‚ÚÛÎÍË ÒÂ ÔÓÏÂÌˇÚ ‡ÁÏÂËÚÂ
Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚Ó, ÌÓ ÚÓ‚‡
ËÁËÒÍ‚‡ ÒÔË‡ÌÂ Ë ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‡Á„ÎÓ·ˇ‚‡ÌÂ. –‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ Ë ‰Û„Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Ò„˙ÒÚˇ‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂÌˇ ·ÂÁÒÚÂÔÂÌÌÓ Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
‡·ÓÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ËÌ‡„Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇÚ
ÂÊËÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒËÒÚÂÏÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â ËÍÓÌÓÏËËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔË ÚÓ‚‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ‰Ó 30%.
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—ÔÂˆËÙËˆË‡ÌÂ
Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË
ˆËÎËÌ‰Ë
Изисквания и основни критерии

¬

няколко броя на сп. Инженеринг
ревю обърнахме специално внимание
на видовете хидравлични цилиндри,
конструктивното изпълнение и областите им на приложение. Спряхме
се и на начина на захващането им. В
настоящата статия продължаваме
темата с основните критерии за
специфицирането на хидравличните
цилиндри.
Базовите характеристики на хидроцилиндрите, които следва да
бъдат внимателно обмислени и определени, са:
 вид, конструктивно изпълнение и
начин на захващане;
 максимално работно налягане;
 диаметър на цилиндъра;
 диаметър на буталния прът;
 ход на хидроцилиндъра.

Максималното работно
налягане
(р) се дефинира като налягането,
което може да издържи хидроцилиндърът, без нарушение на работоспособността му за неограничен период от време. Като синоним на
термина се използва и номинално
налягане.
При избора на максимално работно налягане е добре да се има предвид, че при ниско налягане КПД има
малка стойност, тъй като съотношението на силата на триене спрямо полезната сила е голямо. Освен
това с увеличаване на номиналното
налягане, при еднакви силови характеристики се намаляват размерите,
а следователно и теглото. Това са
причините, тенденцията в хидрозадвижванията да се изразява в преминаване към все по-високи номинални
налягания, което е за сметка на повисоката цена.
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С цел унификация, отделните фирми систематизират произвежданите от тях хидроцилиндри в малък
брой групи, по отношение на номиналното налягане. Някои от водещите производители използват следното групиране (в bar): 160/250; 70/
140/210; 63/160/250/350; 160/
250/320; 160/250/320 и 200/250.
Видно е, че като цяло се формират
три групи серийно произвеждани
хидроцилиндри:
 ниско налягане 63/70 bar;
 средно налягане 160/200/250 bar;
 високо налягане 320/350 bar.
По заявка могат да се произведат
и хидроцилиндри за по-високи налягания, например 700 bar.

За диаметър на бутален
хидроцилиндър
(D) се приема вътрешният диаметър
на цилиндровата тръба. Той определя технологичната и експлоатационната характеристика на хидроцилиндъра. Прегледът на производствените програми на фирми производителки показва, че редът от диаметри е
почти унифициран. Би могъл да се
обобщи като 25, 32, 40, 50, 63, 70,
80, 90, 100, 125 (120), 140, 160, 180,
200, 220, 250, 280 и 320 mm. Цилиндри с по-голям диаметър се изработват по поръчка.
Докато диаметърът на буталото
определя усилието при хода му напред (за хидроцилиндри с едностранен бутален прът), то

диаметърът на буталния
прът
(d) определя усилието при обратния
ход. Освен това отношението ϕ на
лицето на буталото към лицето на
отвора откъм страната на буталния прът определя отношението на
скоростите при двата хода. Диаметърът на пръта е основен фактор,
влияещ върху якостта и най-вече
върху устойчивостта срещу изкълчване (фигура 1). По тези причини, за един диаметър на буталото
се предлагат хидроцилиндри с различни диаметри на буталния прът, като
отношението ϕ най-често е 1.25, 1.6
или 2. Хидроцилиндрите с най-малък
диаметър на буталния прът са подходящи в случаите, когато усилията
са на опън. При приложения на натиск,
когато има условия за изкълчване,
минималният диаметър се определя
от редица фактори, влияещи върху
устойчивостта. Сред тях са начин
на монтаж и захващане, начин на
присъединяване на буталния прът,
дължина на хода и силово натоварване. Поради важността на проблема,
реномираните производители дават
в техническия паспорт на цилиндъра
и методики, и всички необходими
сведения за якостна проверка на
пръта по отношение на изкълчване.
На фигура 2 е показано конструктивно решение със спиращата втулка
към буталото, която е с дължина L.
Благодарение на нея, когато цилиндърът е в крайно положение, т.е.
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Фиг. 2.

буталният прът е максимално изтеглен навън, се увеличава разстоянието между буталото и водещата
втулка в уплътнителния капак, където е лагеруването на буталния прът.
Увеличаването на това разстояние
подобрява устойчивостта на буталния прът срещу изкълчване и намалява натоварването върху опорната
повърхнина в капака.
За диаметър на плунжерен хидроцилиндър (D) е приет диаметърът на
плунжера, тъй като той е определящият.

Ходът на буталния
хидроцилиндър
(S) се задава от потребителя при
поръчка на изделието, в зависимост
от конкретното приложение. Във
фирмените каталози най-често се
дава само максимално възможния ход.
Разликата в хода се отразява само
на два детайла – цилиндровата
тръба и буталния прът, затова тенденция е производителите да не
държат в наличност готови хидроцилиндри. Въпреки това, съществуват няколко ISO стандарта, които
дават препоръчителни стойности
на хода, в зависимост от диаметъра на цилиндъра. Сред най-лесните и
елементарни оценки на максималния
ход е той да не надхвърля 10 пъти
диаметъра, т. е. S≤10D. Условието
важи за налягания до 200 bar.

Телескопичните цилиндри
особено двойнодействащите, са
много по-сложни като конструкция
и технология на изработка. По тази
причина, производителите са разработили и усвоили в производство
определени типоразмери цилиндри,
с точно фиксиран ход. Разбира се,
при необходимост може да бъде произведен хидроцилиндър и по специ-
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Фиг. 3.

фикация на клиента. Обикновено
стъпалата са от 2 до 5 (6). По-голям брой стъпала създава проблеми
с устойчивостта в крайно разтегнато положение. Ходът е до 9-10 m,
но при заявка могат да се произведат и цилиндри с ход 15-20 m. Важна характеристика на телескопичните цилиндри е товароподемността, която нормално е в границите
5-50 t. Захващането най-често е
шарнирно, за да се осигури добро
напасване спрямо посоката на действие на товара.
Телескопичните цилиндри следва
да се използват по начин, който изключва страничните натоварвания,
водещи до бързо износване и съкращаване на експлоатационния им живот. Те трябва да се използват само
като устройства, създаващи сили и
никога като стабилизиращи елементи в конструкцията. Образно казано, те са мускулите, но не и костите на една машина. В стандартните конструкции телескопични цилиндри, скоростта и създаваното усилие са променливи за различните
стъпала, но се предлагат и модели с
постоянна скорост и усилие.
Хидроцилиндрите с рейка и бутало, наричани още

рейкови хидроцилиндри
са най-разпространеният и масово
произвеждан вид на завъртащ хидроцилиндър. Серийно се произвеждат с фиксиран ъгъл на завъртане,
най-често 90°, 180°, 270° и 360°.
При заявка могат да се произведат
с произволен ъгъл, достигащ до
1800°. Въртящият момент, който
създават, може да достига до 70
000 Nm. Големи въртящи моменти
се постигат чрез използване на
сдвоен цилиндър (фигура 3). Съществуват конструкции, при които

ъгълът на завъртане може да се
настройва от потребителя, като
чрез специален винт се ограничава
ходът на буталото. Тази допълнителна настройка е в границите до
30° от конструктивния ъгъл на завъртане.
Плунжерните хидроцилиндри се
използват предимно в подемни уредби, затова често се специфицират
по максимална товароподемност.
Серийно се произвеждат хидравлични крикове до 100 t.

Хидроцилиндри за вода
Водната хидравлика е сравнително нов и много перспективен клон на
хидрозадвижванията. В някои случаи
използването на вода като работен
флуид е наложително и икономически по-изгодно. Сред причините за
това са намалената пожарна опасност, понижените експлоатационни
разходи, замяната на скъпите работни течности в приложения с големи
обеми, по-малката вероятност от
замърсяване на околната среда и
продукцията и др. Темата е обширна и изисква отделно разглеждане. В
статията само ще споменем, че
редица фирми предлагат модели и
цели серии хидроцилиндри, подходящи
за работа с вода.
Основната им разлика с конвенционалните хидроцилиндри са използваните материали с цел защита от корозия. Най-често буталният прът е от неръждаема стомана, цилиндровата тръба е медна или стоманена с покритие от
хром. Останалите вътрешни
повърхности имат покритие от
цинк или кадмий. По-добра защита,
но и на по-висока цена на крайното изделие са характерни за моделите с никелово покритие. Произвеждат се и хидроцилиндри, из-
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Фиг. 4.

a

Фиг. 5.

Фиг. 6.

пълнени изцяло от неръждаема
стомана, но поради високата им
цена приложната им област не е
голяма. В областта вече се използват и нови материали – керамики, полимери и др. Освен корозията други технически предизвикателства пред хидроцилиндрите за
вода са по-малката смазваща способност на водата и по-ниският
вискозитет, налагащ по-малки хлабини, за да се ограничат вътрешните и външните утечки.

Оценка на основните
параметри на
хидроцилиндър
Съществуват елементарни зависимости, позволяващи бърза оценка
на основните параметри на един
хидроцилиндър. Например нека разгледаме най-често срещания хидро-
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цилиндър – бутален, двойнодействащ, с едностранен прът. Този
пример е и най-универсален, защото
съдържа останалите като частни
случаи. Основните величини и означения могат да се видят на фигура
4. Пренебрегват се инерционните
сили при тръгване и спиране на буталото, при ускорителното му движение. Развиваната от хидроцилиндъра сила се изразява чрез наляганията p1 и p2 и ефективните площи
A1 и A2, от двете страни на буталото. При движение на буталото
навън (излизане на буталния прът) е
в сила зависимостта: F1 = [π/4(D2
p1) - π/4(D2 –d2)p2 ]ηm (1a). Във формулата с ηm е означен механичният
КПД, който отчита силите на триене в хидроцилиндъра. Стойността
му се приема в границите 0.85 - 0.95,
като по-големите стойности се
отнасят за по-високите работни
налягания. Видно е, че противоналягането p2 в изходната линия на хидроцилиндъра намалява развиваната
сила. Това налягане може да се дължи
на наличието на филтри, различни
клапани, охладители и др. При малки
хидравлични загуби в сливния
тръбопровод и малки загуби от
триене е в сила зависимостта: F1 ≈
π/4(D 2 p1 ) (1б). При обратния ход на
буталото на цилиндъра се получава:
F2 = [π/4(D2 - d2)p1 - π/4(D2 p2 )]ηm (2a)
или F2 ≈ π/4(D2 – d2)p1 (2б). За да се
получи силата в нютони (N), наляганията трябва да се заместят в паскали Pa, а диаметрите - в метри (m).
Скоростите на буталото зависят
от площите - A1 и A2, и подавания
към хидроцилиндъра дебит q. Характерни за двата хода са зависимостите: υ1 = q/A1 = 4q/ πD2 (3) и υ2 =
q/A2 = 4q/ π(D2 –d2) (4). За да са в m/
s скоростите, дебитът се замества
в m3/s. Видно е, че при обратния ход,
скоростта на движение е по-голяма.
Ако са необходими

еднакви скорости на
движение в двете посоки
са възможни две решения – използване на хидроцилиндър с двустранен
бутален прът или т. нар. диференциално свързване на хидроцилиндър с
едностранен бутален прът. Посредством подходящи управляващи елементи (хидравлични разпределители)
за осъществяване на хода напред се
реализира показаното на фиг. 5. При
него се съединяват областите на
буталото и буталния прът. Налягането от двете страни се изравнява, но тъй като площта на буталото A 1 е по-голяма от площта на
прътовата област A2, започва движение напред. Течността от прътовата област не се отвежда към сливния тръбопровод, както е при обикновеното свързване, а се подава пред
буталото. По този начин постъпващият дебит е по-голям от дебита
на помпата. Следователно се увеличава скоростта на движение на буталото. Ако площта на буталния
прът е равна на половината от площта на буталото, скоростите на движение в двете посоки ще са еднакви.
При диференциално свързване за силата и скоростта на движение в
права посока е в сила: F3 = π/4(d2p1ηm)
(5) и υ3 = 4q/ πd2 (6).
На фигура 6 е показан и друг възможен начин на свързване. Чрез подходящ разпределител областите на
буталото и буталния прът се съединяват и свързват към резервоара.
Така задвижваният работен орган
може да се движи свободно и в двете посоки.

Полезната мощност се
изчислява за всеки ход
За целта се използва или дебитът
и налягането, или силата и скоростта. Пресмята се по зависимостта:
Pi = Fiυi = qpi (7). Мощността се получава във ватове (W), ако скоростта
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и силата се заместят съответно в
m/s и N, а дебитът и налягането в
m3 /s и Pa. Действително консумираната мощност е по-голяма, защото
трябва да се отчетат хидравличните загуби в системата и механичните загуби от триене в хидроцилиндъра.
Отношението ϕ на скоростите в
двете посоки е ϕ = υ2 / υ1 = D2/(D2 –
d2) (8).
При хидроцилиндрите с двустранен бутален прът, най-често последният има еднакви диаметри от
двете страни. В този случай силите
и скоростите в двете посоки са
еднакви. Силата се изчислява по изразите: F = π/4(D2 –d2)(p 1 - p2 )ηm (9)
и F ≈ р/4(D2 –d2)p1 (9а), а скоростта
според зависимост (4).
Плунжерните цилиндри са с едностранно действие, като обратният
ход се извършва под външно въздействие. Силата и скоростта в права
посока се изчисляват по (1б) и (3),
като D е диаметърът на плунжера, а
не на цилиндровата тръба. При необходимост от двустранно действие, трябва да се използва двойка
плунжерни цилиндри с подходящо управление – фигура 7.
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Уравненията се прилагат по различен начин, в зависимост от зададените и търсените величини. Например, ако се разполага с наличен
хидроцилиндър, т. е. известни са
размерите D и d, при зададена максимална необходима сила F се определя работното налягане p. То диктува избора на останалите елементи на системата – хидравлични разпределители, клапани, тръбопроводи,
филтри и др. Ако хидравличната система съществува, т. е. известно е
максималното налягане p, при зададена необходима сила F, се определя

диаметърът D на хидроцилиндъра.
Ако са известни размерите на хидроцилиндъра и работното налягане,
се определя максималната сила, която ще се създава.
При известни размери на хидроцилиндъра и зададена скорост на движение на буталото, по (3) или (4) се
определя дебитът, необходим за избор на захранваща помпа. В съществуваща хидравлични система, на
базата на същите уравнения, от
дебита на помпата и размерите на
хидроцилиндъра се определя скоростта на движение на буталото.
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡

’ËÏÂ‡ ÎË Â „‡ÁÓ‚‡Ú‡
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ?
Насоки за осигуряване на алтернативни източници за доставки на газ, според МИЕ

Ã

‡Í‡ ˜Â ˇÌÛ‡ÒÍËÚÂ ‰ÌË Ì‡
Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ Ò‡ ÏËÌ‡ÎÓ, Â‰‚‡ ÎË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇÚ ÒÂÍÚÓ Û Ì‡Ò ÒÍÓÓ
˘Â Á‡·‡‚Ë ÔÂÊË‚ˇÌ‡Ú‡ „‡ÁÓ‚‡
ÍËÁ‡. » Ì‡È-ÒÎ‡·‡Ú‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ
Ò˙·ËÚËˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÚÓˇÚ ÔË˜ËÌˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ÌÂ‚Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡. —Ë„ÛÌÓ
ÌÂ Â‰ËÌ Ë ‰‚‡Ï‡ ÓÚ ‚‡Ò Ò‡ Û˜‡ÒÚ‚‡ÎË ‚ ÒÔË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ÔÛÒÍ
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓÂÚÓ, ÔÂ‰‚Ë‰
ÏËÌÛÒÓ‚ËÚÂ ˇÌÛ‡ÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ÌÂ Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â ÔÂÏËÌ‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ. «‡ÚÓ‚‡, ‰ÌÂÒ, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
ÒÚ‡ÒÚËÚÂ ÔÓÓÚ¯ÛÏˇı‡, ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡, ‡ ÓÚ ‰Û„‡, ËÁÏËÌ‡ı‡ ÏÂÒÂˆË ÓÚ Ó·ˇ‚ÂÌÓÚÓ Ì‡ÏÂÂÌËÂ Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡ ‡·ÓÚË ‡ÍÚË‚ÌÓ
Á‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡
ÌË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ì‡ „‡Á ÓÚ –ÛÒËˇ,
Â ‚ÂÏÂ Á‡ ÓÚ„Ó‚ÓË.
«‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÔÂÁ ˇÌÛ‡Ë ¯ËÓÍÓ ·Â ‰ËÒÍÛÚË‡ÌÓ Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡
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¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ÔÓÂÍÚ‡ "Õ‡·ÛÍÓ", Í‡ÚÓ
‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Á‡ „‡ÁÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ. Œ·Ò˙Ê‰‡ÌË ·ˇı‡ Ë ‰Û„Ë ‚˙ÁÏÓÊÌË Ì‡˜ËÌË Á‡ ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÒËÒÚÂÏÌË
‚˙ÁÍË Ò˙Ò Ò˙ÒÂ‰ÌË ‰˙Ê‡‚Ë. ÕÂ
·Ë‚‡ ‰‡ ÓÒÚ‡‚ˇÏÂ Ì‡ÒÚ‡ÌË Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓÚÓ ı‡ÌËÎË˘Â ‚ ◊ËÂÌ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚ÚÓÓ „‡ÁÓı‡ÌËÎË˘Â ‚
‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ¬‡Ì‡. ƒ‡ ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÚÂÁË Ë ‰Û„Ë Ì‡ÒÓÍË Ì‡ „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ÌË
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ, ÒÂ Ó·˙Ì‡ıÏÂ Í˙Ï
ÂÍÒÔÂÚËÚÂ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡,
ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡ ÍÓËÚÓ ·ËıÚÂ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÓ˜ÂÚÂÚÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ
Â‰Ó‚Â.

Държавната политика е
в три посоки
œÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‚

ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÚË ÔÓÒÓÍË. ìŒÚ
Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ‰Ë‚ÂÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡
ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, Ú.Â.
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Û„Ë ËÁÚÓ˜ÌËˆË/
‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÓÒ‚ÂÌ ÚÂÁË ÓÚ –ÛÒËˇ. –Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ È Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔÓÂÍÚ‡ ìÕ‡·ÛÍÓî Ë ÔÓÂÍÚ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏËÌ‡Î Á‡ ‚ÚÂ˜ÌÂÌ/
Ò„˙ÒÚÂÌ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ì‡ Â„ÂÈÒÍÓÚÓ Í‡È·ÂÊËÂ Ì‡ √˙ˆËˇ, ÍÓÈÚÓ
‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ¡˙Î„‡Ëˇ, –ÛÏ˙ÌËˇ, Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Ë ‰Û„Ë ‰˙Ê‡‚Ë.
¬ÚÓ‡Ú‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÒËÒÚÂÏÌË ‚˙ÁÍË Ò
ÔÂÌÓÒÌËÚÂ ÏÂÊË Ì‡ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌË Ë ËÌÚÂÌÁËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡
Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Á‡
ÌÂÙÚ Ë „‡Á Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ Ë ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‡Í‚‡ÚÓËˇ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂî, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú
ÓÚ Ã»≈.
ì“ÂÚ‡Ú‡ ÏˇÍ‡ Â Ú‡ÌÒÙÓ-
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
Добив на газ от
газохидрати

ÏË‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÓÚÓ Ì‡ıÓ‰Ë˘Â ì√‡Î‡Ú‡î - Í‡È ¬‡Ì‡, ‚ „‡ÁÓı‡ÌËÎË˘Â. ‘ÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓÂÍÚ‡ Ë ‡ÁÏÂ˙Ú Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ Ó·Ò˙Ê‰‡Ú,
Í‡ÍÚÓ Ë Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ìÃÂÎÓÛÁî
Ë ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ‚ ÌÂ„Óî, ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú
ÓÚ Ã»≈.

Разширяване на
газохранилището в Чирен
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, ÒÂ‰
‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ‚‡Ë‡ÌÚË Á‡ „‡‡ÌÚË‡ÌÂ ‰ÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ
„‡Á Â Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ò ÚÂÁË Ì‡
√˙ˆËˇ Ë –ÛÏ˙ÌËˇ. —ÔÓÂ‰ Ã»≈,
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ‚‡Ë‡ÌÚ Â Â‡ÎËÒÚË˜Ì‡ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÏ‡ ÒÚ˙ÔÍ‡, Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Â ÔÓ-ÒÍÓÓ
‚˙ÔÓÒ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó,
ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË.
œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓı‡ÌËÎË˘ÂÚÓ ‚ ◊ËÂÌ ÓÚ 2008 „. ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ. ì«‡ ˆÂÎÚ‡ Ò‡
ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ ì¡ÛÎ„‡Ú‡ÌÒ„‡Áî ≈¿ƒ. ƒÂÈÌÓÒÚÚ‡ ˘Â ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ì‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡, Í‡ÚÓ Ô˙‚ËˇÚ
ÂÚ‡Ô ˆÂÎË ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‰ÌÂ‚ÂÌ
‰Ó·Ë‚ ÓÚ ÓÍÓÎÓ 7 ÏÎÌ. ÍÛ·. ÏÂÚ‡
Ì‡ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ, ‡ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ‚ÚÓËˇ ÂÚ‡Ô ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó 9,5 ÏÎÌ. ÍÛ·. ÏÂÚ‡ Ì‡
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‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂî, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ.

Проучване за залежи на
нефт и газ у нас
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Û‚Âˇ‚‡Ú, ˜Â ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ËÌÚÂÌÁËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÌÂÙÚ Ë „‡Á
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ‚ Ú.˜. Ë Á‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
ÙËÏË, Ë ÔÎ‡ÌË‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË
Ú‡ÁË ÒË ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ·˙‰Â˘Â. ¬ÒË˜ÍË ÓÚÍËÚË Ì‡ıÓ‰Ë˘‡ ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÌˇÏ‡ "Á‡Ï‡ÁÂÌË" „‡ÁÓ‚Ë Ì‡ıÓ‰Ë˘‡
Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ‚
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‡Í‚‡ÚÓËˇ Ì‡ ◊ÂÌÓ
ÏÓÂ.
—Â‰ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÚÍËÚË „‡ÁÓ‚Ë Ì‡ıÓ‰Ë˘‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Â ÚÓ‚‡
Í‡È ÔÎÂ‚ÂÌÒÍÓÚÓ ÒÂÎÓ ƒÂ‚ÂÌˆË. œÓÚÂÌˆË‡Î˙Ú ÏÛ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ
Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ‚ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ, ÓÚ
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú, ˜Â
ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍËˇ „ÂÓÎÓÊÍË Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ËÒÍ ÓÚ 1989 „. ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ÌÂ
ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÙÚ Ë „‡Á ‚ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ.
ì—ÚËÏÛÎË‡ÏÂ ‡Ì„‡ÊË‡ÌÂÚÓ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍË Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÙËÏË
Ò Ú‡ÁË ‰ÂÈÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Â
ÔÂÍ˙Ò‚‡Î‡ ÓÚ ÚÓ„‡‚‡ ‰Ó ÒÂ„‡î,
‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÓÚ Ã»≈.

—ÔÓÂ‰ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ‚ ‡ÁÎË˜ÌË
ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ◊ÂÌÓ ÏÓÂ Â Â‰ÌÓ ÓÚ
Ì‡È-·Ó„‡ÚËÚÂ Ì‡ıÓ‰Ë˘‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡
Ì‡ „‡ÁÓıË‰‡ÚË. “Ó‚‡ Ò‡ ıËÏË˜ÂÒÍË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡
Ú‚˙‰Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÍÓÏÔÂÒË‡ÌÓ „ÓÎˇÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó „‡Á. ¬
Â‰ËÌ ÍÛ·Ë˜ÂÒÍË ÏÂÚ˙ „‡ÁÓıË‰‡Ú
ËÏ‡ ÓÍÓÎÓ 160 ÍÛ·Ë˜ÂÒÍË ÏÂÚ‡
ÏÂÚ‡Ì, ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ‡Ì‡ÎËÁË. «‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â ‚ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ ËÏ‡
Ó„ÓÏÌË Á‡ÎÂÊË, ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌË Ì‡
ÚËÎËÓÌË ÍÛ·Ë˜ÂÒÍË ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎˇÚ „‡ÁÓ‚ËÚÂ ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ÔÓÌÂ Á‡ 1000
„Ó‰ËÌË Ì‡ÔÂ‰, Ë ÚÓ Ò‡ÏÓ ‚ Ì‡¯‡Ú‡ ¯ÂÎÙÓ‚‡ ÁÓÌ‡.
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Í‡Í‚Ë Ò‡
ÔÂÒÔÂÍÚË‚ËÚÂ Á‡ ‰Ó·Ë‚ Ì‡ „‡Á ÓÚ
„‡ÁÓıË‰‡ÚË ‚ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ë
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Á‡ˇ‚Ëı‡, ˜Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚ËÚÂ Ì‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô Ò‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ
ıËÔÓÚÂÚË˜ÌË Ë Ú‚˙‰Â ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌË, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ. «‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ,
ÓÔËÚËÚÂ ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓÍ‡ ËÁËÒÍ‚‡Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚˙‚
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌ Í˙„
ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ‰˙Ê‡‚Ë, ‰ÓÔ˙ÎÌËı‡ ÓÚ
Ã»≈.

За проекта Набуко
√‡ÁÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ìÕ‡·ÛÍÓî ˘Â ÔÂÌ‡Òˇ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ÓÚ ËÁÚÓ˜Ì‡Ú‡
„‡ÌËˆ‡ Ì‡ “ÛˆËˇ ‰Ó ¿‚ÒÚËˇ ÔÂÁ
ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, –ÛÏ˙ÌËˇ Ë ”Ì„‡Ëˇ. Œ·˘‡Ú‡ ÏÛ ‰˙ÎÊËÌ‡ Â 3300 ÍÏ. œÂ‰‚Ë‰ÂÌËˇÚ „Ó‰Ë¯ÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Â 31 ÏËÎË‡‰‡ ÍÛ·Ë˜ÂÒÍË ÏÂÚ‡ „‡Á. œÓÂÍÚ˙Ú ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡
Nabucco Gas Pipeline International,
Û˜Â‰ÂÌ‡ ÔÂÁ 2004 „. ‚˙‚ ¬ËÂÌ‡.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌË ‡ÍˆËÓÌÂË ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ò‡: OMV (¿‚ÒÚËˇ), MOL
(”Ì„‡Ëˇ), Transgaz (–ÛÏ˙ÌËˇ),
BOTAS (“ÛˆËˇ) Ë ¡ÛÎ„‡„‡Á (¡˙Î„‡Ëˇ). ¬ÒË˜ÍË Û˜Â‰ËÚÂÎË ËÏ‡Ú ÔÓ
‡‚ÂÌ ·ÓÈ ‡ÍˆËË. œÂÁ ÙÂ‚Û‡Ë
2008 „. ‚ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ÎËÁ‡ Ë ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ RWE (√ÂÏ‡ÌËˇ), ÍÓˇÚÓ
Ò˙˘Ó ÔÓÎÛ˜Ë ‡‚ÂÌ ‰ˇÎ ‚ ÔÓÂÍÚ‡,
Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ‰ˇÎÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Û˜‡ÒÚÌËˆË. œÓ Ò˙˘ÓÚÓ
‚ÂÏÂ, ÙÂÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Gaz de
France ÔÓÎÛ˜Ë ÓÚÍ‡Á Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
‚ ÔÓÂÍÚ‡, ‚˙ÔÂÍË Á‡ˇ‚ÂÌÓÚÓ ÊÂÎ‡ÌËÂ, ‡ √‡ÁÔÓÏ Ë OMV ‰Ó„Ó‚‡ˇÚ
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
ÔÓ‚Ó‰˙Ú ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ËÁÎËÁ‡ ‚ ÏÂÒÚÌÓÒÚÚ‡ œ‡¯‡ ‰ÂÂ - Ì‡ 8,5 ÍËÎÓÏÂÚ‡ ˛ÊÌÓ ÓÚ ÌÓÒ √‡Î‡Ú‡, ‰Ó
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ ÓÚ
ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÚÓ „‡ÁÓ‚Ó Ì‡ıÓ‰Ë˘Â √‡Î‡Ú‡, ÍÓÈÚÓ Â Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ìœÂÚÂÍÓ
CAPÀî (ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ìÃÂÎÓÛÁ –ËÒÓÒËÁî).

Газохранилището в
Чирен

ÒÏÂÒÂÌÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó Ò ÔÓ 50% Û˜‡ÒÚËÂ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ „‡ÁÓ‚Ëˇ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÂÌ ˆÂÌÚ˙ ‚ ¡‡ÛÏ„‡ÚÂÌ (¿‚ÒÚËˇ). Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ‰‡ ·˙‰Â Á‡‚˙¯ÂÌ ÔÂÁ
2013 „Ó‰ËÌ‡, ‡ ˆÂÌ‡Ú‡ ÏÛ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ Ì‡ ÓÍÓÎÓ 7.9 ÏÎ‰. Â‚Ó.

Параметри на Южен
поток
ƒÛ„‡ ¯ËÓÍÓ ‰ËÒÍÛÚË‡Ì‡
ÚÂÏ‡ ·Â „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ﬁÊÂÌ ÔÓÚÓÍ. —ÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂÚÓ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ ·Â ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ 23 ˛ÌË
2007 „. ÏÂÊ‰Û ÛÒÍËˇ √‡ÁÔÓÏ Ë
ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ≈ÌË.
œÂ‰‚ËÊ‰‡ ÒÂ ÔÂÁ ÌÂ„Ó ‰‡ ÒÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú 31 (47) ÏÎ‰. ÍÛ·.
Ï. ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á „Ó‰Ë¯ÌÓ. Õ‡ 18 ˇÌÛ‡Ë 2008 „. ÏÂÊ‰Û ¡˙Î„‡Ëˇ Ë –ÛÒËˇ
·Â ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ ÏÂÊ‰ÛÔ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚ÂÌÓ ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Á‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ﬁÊÂÌ ÔÓÚÓÍ ÔÂÁ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
Õ‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 900-ÍËÎÓÏÂÚÓ‚Ëˇ
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ Â ‚ ƒÊÛ·„‡ ( ‡ÒÌÓ‰‡ÒÍË Í‡È, –ÛÒËˇ). “ÓÈ ˘Â ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÓ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ ‰Ó
¬‡Ì‡ (¡˙Î„‡Ëˇ). Õ‡ ¡‡ÎÍ‡ÌÒÍËˇ
ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ÒÂ ‡ÁÍÎÓÌˇ‚‡ Ë ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ﬁÊÌ‡ »Ú‡ÎËˇ, ÔÂÁ √˙ˆËˇ Ë …ÓÌËÈÒÍÓ ÏÓÂ
Ë ‰Ó —Â‚ÂÌ‡ »Ú‡ÎËˇ ÔÂÁ —˙·Ëˇ,
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”Ì„‡Ëˇ Ë —ÎÓ‚ÂÌËˇ (Ò ‡ÁÍÎÓÌÂÌËÂ
‰Ó ¿‚ÒÚËˇ). œÓÂÍÚ˙Ú ˆÂÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‰‡ Á‡ÏÂÌË ÔÎ‡ÌË‡ÌÓÚÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ì—ËÌ ÔÓÚÓÍî ÓÚ “ÛˆËˇ ÔÂÁ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë –ÛÏ˙ÌËˇ ‰Ó
”Ì„‡Ëˇ.
¬˙‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ËÁ‡ÊÂÌËÂ ÔÓÂÍÚ˙Ú ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ Ì‡ ÓÍÓÎÓ 10
ÏÎ‰. Â‚Ó. Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ ‰‡ ·˙‰Â ÙËÌ‡ÎËÁË‡Ì Á‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ÚË „Ó‰ËÌË, ÒÎÂ‰ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ó‰Ó·ÂÌËÂ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ò˙˛Á. “ÓÈ ˘Â ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒË‡, ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ÓÚ
√‡ÁÔÓÏ Ë ≈ÌË, ‡ Ì‡ Ú‡ÌÁËÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË
ÏËÌÓËÚ‡ÌË ‰ˇÎÓ‚Â. œÓÛ˜‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÚË Ë ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ
˘Â ÒÂ ËÁ‚˙¯‡Ú ÓÚ —‡ÈÔÂÏ (ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ≈ÌË). œÓ‰‚Ó‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
˘Â ·˙‰Â ‰˙Î„‡ 900 ÍËÎÓÏÂÚ‡ Ë ˘Â
‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ‰‚Â ıËÎˇ‰Ë ÏÂÚ‡
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡.
ﬁÊÂÌ ÔÓÚÓÍ ˘Â Ó·ıÓÊ‰‡ “ÛˆËˇ
Ë ”Í‡ÈÌ‡ (ÔÓ ÔÓ‰Ó·ËÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡
ì—Â‚ÂÂÌ ÔÓÚÓÍî ÓÚ –ÛÒËˇ ‰Ó √ÂÏ‡ÌËˇ, ÔÓ ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ¡‡ÎÚËÈÒÍÓ
ÏÓÂ ‚ Ó·ıÓ‰ Ì‡ ·‡ÎÚËÈÒÍËÚÂ
‰˙Ê‡‚Ë Ë œÓÎ¯‡) Ë Â ËÁ‡Á Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËˇ ÒÚÂÏÂÊ Ì‡ –ÛÒËˇ ‰‡
Ì‡Ï‡ÎË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Í˙Ï ≈— ÓÚ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ È ‰˙Ê‡‚Ë.
Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡ ÚÂËÚÓËˇ „‡ÁÓ-

√‡ÁÓı‡ÌËÎË˘ÂÚÓ ‚ ◊ËÂÌ Â Ò
ÓÍÓÎÓ 1 800 ÏÂÚ‡ ÒÂ‰Ì‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ëˇ ÂÁÂ‚Ó‡. »Á„‡‰ÂÌÓ
Â ÔÂÁ 1964 „. Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ËÁÚÓ˘ÂÌÓ Ì‡ıÓ‰Ë˘Â, Ò Ó·˘ Ó·ÂÏ ·ÎËÁÓ 3
ÏËÎË‡‰‡ ÍÛ·. Ï ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
œ˙‚ËÚÂ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ıÓ‰Ë˘ÂÚÓ Ò‡ ÓÚ 1974 „.,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ı‡ÌËÎË˘Â
Ì‡ ÒËÌ¸Ó „ÓË‚Ó, Ë ‚ ÌÂ„Ó ÒÂ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡Ú Ô˙‚ËÚÂ 100 ÏËÎËÓÌ‡ ÍÛ·. Ï
ÛÒÍË ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. ƒÓÒÂ„‡ Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË 38 ÒÓÌ‰‡Ê‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ò‡ 21.
◊ËÂÌÒÍÓÚÓ ı‡ÌËÎË˘Â, ÍÓÂÚÓ Â
‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌËˇ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, Â Ì‡È-„ÓÎˇÏÓÚÓ Ë
Ì‡È-ÏÓ‰ÂÌÓÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ë„‡Â
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚‡ÊÌ‡ ÓÎˇ Á‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. «Ì‡˜ÂÌËÂÚÓ
ÏÛ ˘Â Ì‡‡ÒÌÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˜ÂÁ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ı‡ÌËÎË˘ÂÚÓ ‚
Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇ Â‚ÓÔÂÈÒÍË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰
ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ Õ¿¡” Œ, ÍÓÈÚÓ ˘Â
Ò‚˙ÊÂ Í‡ÒÔËÈÒÍËˇ „‡Á Ò ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ≈‚ÓÔ‡. Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ
ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‚ Í‡ˇ Ì‡
Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡. Œ·˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÂÍÚ‡ Â 7.9 ÏËÎË‡‰‡ Â‚Ó, Í‡ÚÓ
Ò‡ÏÓ ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ú‡ÒÂ (Í˙‰ÂÚÓ
˘Â ·˙‰Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ Ë ˜ËÂÌÒÍÓÚÓ
„‡ÁÓı‡ÌËÎË˘Â) ˘Â ÒÂ ‚ÎÓÊ‡Ú ÓÍÓÎÓ 400 ÏËÎËÓÌ‡ Â‚Ó.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ì¡ÛÎ„‡„‡Áî
ËÌ‚ÂÒÚË‡ Ì‡‰ 25 ÏÎÌ. Î‚. ‚ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓı‡ÌËÎË˘ÂÚÓ. œÓÒÚË„Ì‡Ú‡ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë
·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ‰Ó·Ë‚ Ì‡
ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á - Ì‡‰ 3 ÏÎÌ. ÍÛ·. Ï. ‚
‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ, ÔÓ-‰Ó·‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‰Û„Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË.
Õ‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÓÎˇ Á‡ ÚÓ‚‡ ËÏ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ, ÍÓˇÚÓ Â Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ 5 ÏËÎËÓÌ‡ ÍÛ·.
Ï ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂ.
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√‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË
Á‡ ÒÂÌË ÓÍËÒË
Част II. Същност и специфики на оптичните методи за измерване

”

важаеми читатели, в настоящия брой на сп. Инженеринг ревю продължаваме темата за газоанализатори за серни окиси. В брой 2/2009 г. представихме видовете методи за газов анализ, критериите за класификация на газоанализатори, видовете сензори, използвани в областта, както и топлинните прибори за измерване на серни окиси. В статията, която публикуваме в
броя, ще разгледаме подробно оптичните газоанализатори и видовете уреди в зависимост от приложната
им област.

Оптичните газоанализатори
измерват концентрацията на анализираната компонента в зависимост от изменението на оптичните свой-

ства на газовата смес. Към тях се отнасят показателите: спектрално поглъщане и излъчване, спектрална
плътност и др. Поглъщането на електромагнитното
излъчване от молекулите на газа води до възбуждане на
електрона, т.е. към промяна на енергийното му поле.
Направени анализи показват, че поглъщането на електромагнитни вълни, съответстващи на видимия и ултравиолетовия спектър, предизвикват изменение на електронната енергия на молекулите. От друга страна, поглъщането на инфрачервеното излъчване води до промяна на
колебателните и въртеливи състояния на молекулите.
Описаните явления се използват от абсорбционната
спектроскопия, която е метод за определяне на химическия състав на газове. Измерването на интензивността
на електромагнитното излъчване, поглъщано от газовата смес, зависи от свойствата й, което позволява концентрацията на дадения газ в сместа да се определи с
достатъчно висока точност.

Определяне на газовата концентрация
Съгласно закона на Бугер–Ламберт–Беер, поглъщането на светлината при преминаването й през газова
среда зависи експоненциално от концентрацията на газа.
В сила е следната зависимост I =I0.e-αLX, където I0 е интензитет на светлината, преди преминаване през газовата среда, I - интензитет на светлината след преминаване през газовата среда, α - коефициент на поглъщане на газа за избраната дължина на вълната, L - дължината на оптичния път, X - концентрацията на молекулите
на газа. Ако L и α са известни, концентрацията на газа
лесно би могла да се намери, като се измери интезитетът на светлината, преминаваща през измерителния канал от светлинния източник до приемника.
Този закон е в сила само в случаите на монохроматично излъчване, което не е характерно за недисперсионни
прибори. Освен това коефициентът на поглъщане се
променя в зависимост от широчината на използвания
честотен спектър. Промяната на температурата на
анализирания газ води до изместване на честотния
спектър на поглъщане. Законът, също така, не отчита
общото налягане и влиянието на непоглъщащите газове, съдържащи се в сместа.
За да се отстранят или да се отчетат описаните
източници на грешки, наред с други неконтролируеми
фактори, като изменение интензивността на излъчване, промяна на чувствителността на детектора или
замърсяване на стъклата на измервателната клетка,
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се използват прибори, работещи на
основата на двулъчева схема. Съществуват различни модификации уреди, обусловени от спектъра на светлината, с който работят, и конструктивното им изпълнение.

Недисперсионна
инфрачервена
спектроскопия (NDIR)
Недисперсионната инфрачервена
техника за измерване концентрацията на газове се основава на характерните линии на оптично поглъщане на
съответния газ в инфрачервената
област на електромагнитния
спектър. Предимствата на този вид
техника пред спектралните уреди,
използващи решетки и процепи, са
висока чувствителност, добра разделителна способност и бързодействие.
В най-елементарния вариант на
метода, инфрачервените лъчи преминават през две еднакви тръби и попадат върху детектора. Първата
тръба е сравнителна и се пълни с
непоглъщащ газ, например азот, а
втората е измерителна и съдържа
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Фиг. 1.

газа, който ще се анализира. Разликата в пропускането на двете тръби
е пропорционална на количеството
на поглъщащия газ в измерителната
тръба.
Работата на недисперсионните
оптични системи зависи от инфрачервения спектър на газа, който ще
бъде измерван, спектралните характеристики и чувствителността на
детектора.

Конструкция на NDIR
спектроскопите
Всички газови анализатори, работещи на основата на NDIR метода,

се състоят от следните основни
елементи – светлинен източник,
оптичен филтър, клетка с изследваната проба, клетка с референтен газ,
детектор и обработваща електроника (фиг. 1).
Светлинният сноп, преминаващ
през единия канал (измервателния
канал), е с дължина на вълната, съответстваща на абсорбционната линия на измервания газ. Другият сноп
(еталонният канал) е с дължина на
вълната, извън абсорбционната ивица на измервания газ. Той се използва
за контролни цели (фиг. 2). Принципът на работа на уреда се състои
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торът измерва интензивността на
светлинния лъч в двата момента и
след обработка на получените резултати показва концентрацията на
измервания газ.
На фиг. 4 е показан газоанализатор
с една измервателна клетка, който
се различава от вече описания уред
по детектора. При поглъщане на част
от светлинния сноп в измервателната клетка, интензивността му се понижава и се променя температурата
в предната камера на детектора.
Изменението на температурата
води до промяна на налягането, което е пропорционално на концентрацията на измервания компонент.

Фиг. 2.

Източници и приемници
на излъчването

Фиг. 3.

Фиг. 4.

в сравняване на интензивностите на
двата снопа.
Еталонният канал се използва за
косвено измерване на началната интензивност на светлината. По този
начин се елиминира влиянието на
условията, при които се провежда
измерването, а именно прозрачност
на газа, специфики на оптичните
елементи и др.
Разновидност на вече разгледания
уред е газоанализатор с една измервателна клетка (фиг. 3). Тя едновре-
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менно е и измервателна, и референтна. Конструктивно се реализира от
двата филтъра, разположени на
въртящ се диск. Първият филтър
пропуска инфрачервена светлина с
дължина на вълната, която се поглъща от измервания газ. В този
случай клетката работи като измервателна. Вторият филтър пропуска
светлинен сноп с дължина на вълната, която не се поглъща от измервания газ. Следователно, клетката работи като сравнителна. Детек-

Основен принос за минитюаризацията на недисперсионните IR газоанализатори имат източниците и
приемниците на излъчването. Полупроводниковите източници на светлина са електролуминесцентни прибори, в които електрическата енергия се преобразува в светлинна. Найшироко приложение намират приборите с инжекционна луминесценция,
които имат диодна структура.
Принципът им на действие се основава на двете явления - инжекция и
излъчвателна рекомбинация. Максималната енергия на фотона, който
може да бъде излъчен при рекомбинацията на токови носители, е приблизително равна на ширината на
забранената зона на полупроводника.
Фотоприемниците са прибори, в
които под действието на оптично
излъчване се наблюдават редица изменения, позволяващи откриването
и измерването на някои характеристики на това лъчение. Съществува голямо разнообразие в типовете
полупроводникови приемници, много
широко се използват фоторезистори и фотодиоди. Едно от основните явления, характерно за фоторезистивните приемници на светлина, е фотопроводимостта им. Представлява изменение на проводимостта на полупроводник под действието на светлина. Както е добре известно, фотопроводимостта се
дължи на образуването на свободни
носители на заряд при поглъщането
на светлина.
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Ултравиолетова спектроскопия
Уредите, работещи на основата на този метод, са
подобни на вече разгледаните. Основната разлика е в
работния им честотен обхват. На фиг. 5 е показан газоанализатор, състоящ се от UV източник на светлина,
измервателна клетка, призма, филтри и детектори.
Светлинният сноп преминава през измервателната
клетка, при което част от него се поглъща от молекулите на изследвания газ. При достигане до разделителната призма, снопът се разделя на две части, всяка от
която достига до филтрите. Единият от филтрите
пропуска честотата, която се поглъща от измервания
газ. Ролята на детектора след този филтър е да измерва понижената интензивност на светлинния сноп, която е пропорционална на концентрацията на газа. Вторият филтър пропуска честотата, която не се поглъща
от измервания газ. Следователно, детекторът след него
измерва изменението в интензивността, дължащо се на
другите газове в газовата смес, промяната в източника, както и замърсяването на стъклата на измервателната клетка.

Газоанализатор с четири детектора
При наличие на газове, които имат спектър на поглъщане, припокриващ се със спектъра на измервания газ,
се използва газоанализатор с четири детектора. Характерно за него е, че ултравиолетовият източник генерира пулсиращ сноп лъчи (30 Hz). При преминаването им
през призмата се формират два светлинни снопа. Единият се насочва към детекторите, преди да премине през
измервателната клетка, а другият сноп - след като
премине през клетката с анализираната газова смес.
Разработени са модели уреди със специални спектрално
селективни огледала. Те изолират спектрално излъчения
сигнал, преминаващ през измервателната клетка, и референтния сигнал по пътя им към детекторите. Имат
способността да отразяват енергията с по-нисък честотен обхват. През тези огледала преминават лъчите
с по-големи дължини на вълните. Характерно за схемата
е много по-малката загуба на енергия, в сравнение с моделите с референтни филтри.
В газоанализатора се използват четири детектора два преди измервателната камера (Sb) и (Rb) и два след
нея (Sa) и (Ra). Sb и Sa приемат вълни в честотния диапазон 265÷310 nm, а Rb и Ra - 310÷355 nm (фиг. 6).
Четирите детектора измерват концентрацията на
серен двуокис и коригират смущения както от азотни
окиси, така и от нестабилност на ултравиолетовия
източник на светлина. Разликата между стойностите,
измерени от детекторите, дава концентрацията на SO2.
Пресмятанията се извършват по следната формула: SO2
= [f(Rb)-Sb]-[f(Ra)-Sa], където Ra, Rb, Sa и Sb са сигналите
от детекторите, f е смекчаващият фактор за референтния сигнал, настроен да компенсира смущенията, дължащи се на NO2. Измерваният газ постъпва в измервателната камера, където поглъща ултравиолетовата светлина пропорционално на концентрацията на газа. Разликата между сигналите от детекторите, разположени в
двата края на измервателната камера, определя концентрацията на SO2 в измерваната газова смес. Допълни-
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Фиг. 5.

Фиг. 6.

телно, съседните референтни дължини на вълните се използват като основа и за измерването, и за корекция
на смущенията (най-вече на NO2). Необходимата работна температура
за провеждане на измерването се
осигурява от нагревател с вентилатор. Линеаризацията се реализира в
електронната схема на уреда. При
включена линеаризация и коректно
въведени коефициенти на изхода на
уреда се получава линейна скала за
концентрацията.
Единичната измервателна камера,
както и измерването с паралелни
честотни обхвати, предоставят
уникални преимущества спрямо други видове ултравиолетови газоанализатори. Други предимства на описания уред са ниската енергоемкост,
използването на референтен лъч и
компенсиране на смущенията, висока стабилност на показанията, нисък
дрейф и др.
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Газоанализаторът използва пулсираща ултравиолетова лампа, генерираща светлинен поток в областта
от 225 до 650 nm. Тя елиминира необходимостта от механичен
прекъсвач и свързаните с него шумове и нестабилност. Допълнително,
пулсиращата работа увеличава значително живота на източника.
В зависимост от приложението
им газоанализаторите за серни окиси се разделят на две основни групи.

Уреди, използвани за
контрол
Първата група се формира от газоанализатори, използвани за контрол на технологични процеси и измерване на газове, изхвърляни в атмосферата. Те работят в обхвата от 0
- 100 ppm и от 0 - 100%. Дименсиите са ppm или %. Грешката при измерване е <1% за оптичните и <2%
за термокондуктометричните. Ли-

нейността е <1%, а дрейфът на нулата и обхватът е <2% при повторяемост на измерването <1%. Друга
характеристика на уредите - времето за измерване, е 4÷20 s и се обуславя от метода на измерване и обхвата, в който работи газоанализаторът. Допустимият разход през газоанализатора обикновено е 0,2÷1,5
l/min, а грешката от промяна на разхода най-често е <1%. Максималното
налягане на газа е <50 kPa, а грешката при промяна на налягането е
<0,1%/0,1 kPa при постоянно налягане и <0,01%/0,1 kPa, когато има компенсация по налягане.
За да се осигурят необходимото
налягане и разход, газовият поток
преминава през предварителна пробоподготовка. Тя се състои в еднократно или двукратно редуциране на
налягането, очистване от механични частици, охлаждане с цел отделяне на водни пари, както и измерване
и регулиране на разхода.
Допустимата температура на
околната среда обикновено е в диапазона 0÷50 °С (за някои модели уреди -20÷50 °С), а грешката от промяна на температурата - <1%/10 °С.
За намаляване на тази грешка, измервателният блок на газоанализатора
се темперира при температура, повисока от околната (60÷90 °С). В
процеса на включване на уреда е необходимо да се проведе предварително подгряване, което в зависимост
от конструкцията варира в интервала от 15 до 60 min.

Разполагат със съвременни комуникационни
възможности
Уредите са със захранващо напрежение 100-240 V AC, 50/60Hz. Сигналните изходи, с които разполагат, са
аналогови и цифрови. Предлагат се
газоанализатори с от 1 до 4 аналогови изхода 4(0) - 20 mA, които могат да бъдат оптически разделени.
Цифровите изходи са свободно конфигурируеми (алармени граници на
концентрацията, аварийни състояния на уреда, прекъснат изход и др.).
Някои уреди са с цифрови входове за
дистанционно управление. Съвременните газоанализатори поддържат
комуникационни интерфейси, като
Ethernet с Modbus TCP или RS 485/
232С с Modbus RTU.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
Монтират се на панел или на
стена в помещение. Разработени са
специални уреди, предназначени за
монтаж в полето на производствената площадка, които са с необходимите степени на защита IP и Ex.
Предлагат се както едноканални,
така и многоканални уреди. Стремежът на производителите е насочен към осигуряване на лесен достъп
за техническо обслужване и ремонт.
Разработени са модели, характерно
за които е изолиране на измервателната клетка от електронния блок,
посредством продухване с азот.
Опционално се предлага възможност
за автокалибровка чрез вътрешен
или външен клапанен блок. Голяма
част от газоанализаторите за серни окиси разполагат с буквено-цифров дисплей и клавишен блок за калибриране и настройка. Освен измерената стойност на концентрацията, върху дисплея се извеждат съобщения за състоянието на газоанализатора и стойности на параметри
при настройката.
Втората голяма група включва
т.нар. преносими газоанализатори.
От своя страна, те също се два вида
- за загазованост на въздуха и за периодично измерване на технологични параметри.

сонда за принудителното й подаване). Обикновено имат автоматична
калибровка на нулата и обхвата.
Болшинството от приборите са
снабдени с буквено-цифров течнокристален дисплей за отчитане концентрацията на газа и състоянието на
уреда. Поддържат и автоматична
сигнализация - светодиодна, звукова
или вибросигнал. Все повече прибори
предлагат пълна самодиагностика,
включително състояние на датчика,
проверка на измервателния контур,
състояние на батерията, звукова и
светлинна сигнализация. Друга функционална възможност на съвременните газоанализатори е записът в паметта им на максимални (пикови)
стойности на концентрацията, както и възможността за визуализацията им. Някои прибори имат възможност за запис в паметта на определени събития (като време и
същност). Данните могат да бъдат
прехвърлени на компютър.
Най-често приборите за загазованост на въздуха са с корпус, изработен от здрав композитен материал, удароустойчив, със степен на
защита IP66/67. Захранват се с 3волтова литиева батерия.

Приборите за
загазованост на въздуха

на технологични параметри се ползват на места, където процесът не
е толкова динамичен и не се налага
непрекъснат контрол на концентрацията на серните окиси. Сред техническите им характеристики са:
 Обхват на измерване от 0 до 4000
ppm (с електрохимичен сензор) и от
0 до 10% (с оптична измервателна
клетка. Дименсиите са: ppm, mg/m3

се наричат още индивидуални
средства за контрол. Те работят с
електрохимичен елемент с температурна компенсация. Обхватът им на
измерване е от 0 до 100 ppm. Функционирането им е базирано на дифузионен метод на отбиране на пробата (опционално може да се използва

Приборите за
периодично отчитане

или %. Грешката при измерване е <1%
за оптичните и <2% за електрохимичните уреди;
 За осигуряване на необходимото
налягане и разход газовият поток
предварително преминава през пробоотборна сонда, филтри, редуцирвентил, ако е необходимо понижаване на налягането, помпа, както и
вграден блок за пробоподготовка (за
отделяне на влагата) и др.;
 Допустима температура на околната среда - обикновено е от 0 до
50 °С;
 Захранващо напрежение 100-240 V
AC, 50/60 Hz или 12 V DC от акумулатор. Степента на защита обикновено е IP21;
 Дисплей за визуализиране стойността на концентрацията, съобщения
за състоянието на уреда, както и параметри за настройка;
 Аналогови и дискретни изходи конфигурират се в зависимост от
приложението и конкретния случай;
 Съвременните уреди разполагат с
вградена памет, в която, например,
се съхраняват стойности от измервания, въвеждат се алгоритми за подобряване на технологичния процес;
 Някои уреди поддържат комуникационен интерфейс RS 485/232;
 Уредите могат да бъдат както
едноканални, така и многоканални.
Някои модели измерват и редица
допълнителни параметри, като налягане, разход, температура и др.;
 Съвременните прибори за периодично отчитане поддържат пълна самодиагностика на датчици, електронен блок, програмно осигуряване, батерии и други;
 Опционално могат да имат вграден принтер.

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
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

¬ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Технически решения за постигане на различни степени на
взривозащита

»

ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡ Â ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ò ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. —˙„Î‡ÒÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ Û Ì‡Ò ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ÛÂ‰·‡, ı‡ÏÓÌËÁË‡Ì‡ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
ATEX ‰ËÂÍÚË‚Ë, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ
ÚÂÎ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ EN50014 Ë ‰‡ Ò‡
ËÁ·‡ÌË Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú. “ˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡ Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ Â
Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡Ì‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡
ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ ÔÓÊ‡Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.

Класификация на
взровоопасните
помещения, зони и
съоръжения
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌË ÒÚÓËÚÂÎÌË
ÌÓÏË (œ—“Õ), Í˙Ï ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ë ÁÓÌËÚÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ‚˙Ì¯ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÒÏÂÒË. ¿ÍÓ
‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÒÏÂÒ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
ËÎË ‡‚Ì‡ Ì‡ 5% ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌËˇ Ó·ÂÏ
Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡
ÁÓÌ‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ˆÂÎËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡
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ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ¿ÍÓ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡
ÒÏÂÒ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ 5% ÓÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌËˇ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ Â ÁÓÌ‡Ú‡ ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ‰Ó 5
m ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ËÁÔÛÒÍ‡ „ÓËÏË
„‡ÁÓ‚Â ËÎË Ô‡Ë Ì‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË. œÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ËÁ‚˙Ì ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ Â ÌÂ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.
—˙„Î‡ÒÌÓ œ—“Õ, ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ
ÁÓÌË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ë ‚˙Ì¯ÌËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡:
Î‡Ò ¬ I - ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÓÚ‰ÂÎˇÚ „ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â ËÎË Ô‡Ë,
Ó·‡ÁÛ‚‡˘Ë Ò ‚˙Á‰Ûı‡ ËÎË Ò ‰Û„Ë
ÓÍËÒÎËÚÂÎË ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÒÏÂÒË
ÔË ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
˙Ï Úˇı ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚÍËÚÓ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ËÁÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ‡„Â„‡ÚË Ò ÎÂÒÌÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË (Ò ÔÎ‡ÏÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ‰ 45 ∞—). ˙Ï ÚÓÁË ÍÎ‡Ò ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‚
ÓÚÍËÚË Ò˙‰Ó‚Â ÒÂ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú
ÎÂÒÌÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË,
Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡
ÏÓÌÚË‡ÌË ‚Ó‰ÓÓ‰ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË,
‡ˆÂÚËÎÂÌÓ‚Ë ÒÚ‡ÌˆËË Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. √ÛÔ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë Î‡ÍÓ‰Ó·Ë‚ÌË ˆÂıÓ‚Â; Î‡ÍÓÁ‡ÎË‚ÌË ˆÂıÓ‚Â ‚
ÏÂ·ÂÎÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ; ¯ÔËˆÍ‡·ËÌË Í˙Ï ·Óˇ‰ÊËÈÒÍË ˆÂıÓ‚Â, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò Î‡ÍÓ‚Â Ë „ÓËÏË ‡ÁÚ‚ÓËÚÂÎË; Á‡ÍËÚË ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡

ÎÂÒÌÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË;
‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ Ë ‰.
Î‡Ò ¬ I‡ - ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ
ÔË ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ
ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÌÓ ÔË ÔÓ‚Â‰Ë Ë ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÒÏÂÒË Ì‡ „ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â ËÎË
Ô‡Ë Ò ‚˙Á‰Ûı‡ ËÎË Ò ‰Û„Ë ÓÍËÒÎËÚÂÎË. ˙Ï ÚÂÁË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Á‡ÍËÚË ÒÍÎ‡‰Ó‚Â Á‡ ·ÛÚËÎÍË Ò˙Ò Ò„˙ÒÚÂÌË ËÎË ‚ÚÂ˜ÌÂÌË „ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â (‚Ó‰ÓÓ‰, ‡ˆÂÚËÎÂÌ,
‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ÓÍËÒ, ÏÂÚ‡Ì, ÒÂÓ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë ‰.). √ÛÔ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë Á‡ÍËÚË ÒÍÎ‡‰Ó‚Â Á‡ ‚‡ÂÎË Ò ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË (·ÂÌÁËÌ, ·ÂÌÁÓÎ, ‡ˆÂÚÓÌ, ÚÂÔÂÌÚËÌ, Î‡ÍÓ‚Â,
ÒÔËÚ, ÂÚÂ, Ó„‡ÌË˜ÌË ÍËÒÂÎËÌË Ë
‰.); Á‡ÍËÚË ÒÍÎ‡‰Ó‚Â Á‡ Í‡ÎˆËÂ‚
Í‡·Ë‰; ˆÂıÓ‚Â Á‡ ÔÓÎËÏÂËÁ‡ˆËˇ Ë
‰.;
Î‡Ò ¬ I· - ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ
ÔË ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÌÂ
ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÒÏÂÒË, ÌÓ
ÔË ÔÓ‚Â‰Ë Ë ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË
ÒÏÂÒË Ì‡ „ÓËÏË „‡ÁÓ‚Â ËÎË Ô‡Ë Ò
‚˙Á‰Ûı‡ ËÎË Ò ‰Û„ ÓÍËÒÎËÚÂÎ. «‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÁÓÌË
ÓÚ ÍÎ‡Ò ¬I‡, ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÁÓÌË
ÓÚ ¬I· ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÚÓ‚‡, ˜Â
„ÓËÏËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ËÎË Ô‡Ë ËÏ‡Ú
‚ËÒÓÍ‡ ‰ÓÎÌ‡ „‡ÌËˆ‡ Ì‡ ‚ÁË‚ˇÂÏÓÒÚ (Ó·ÂÏÌ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÔË
‰ÓÎÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡ Ì‡ ‚ÁË‚ˇÂÏÓÒÚ
15% Ë ÔÓ‚Â˜Â). ŒÚÎË˜ËÚÂÎÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Â Ë ÔËÚÂÊ‡‚‡Ì‡Ú‡

май 2009



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
ÓÒÚ‡ ÏËËÁÏ‡ ÔË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË,
ÌÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡˘Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ıË„ËÂÌÌË ÌÓÏË. ˙Ï
ÚÂÁË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Ï‡¯ËÌÌË Á‡ÎË Ò ÍÓÏÔÂÒÓË Á‡ ‡ÏÓÌˇÍ
Ë ıÎ‡‰ËÎÌË ‡·ÒÓ·ˆËÓÌÌË Ï‡¯ËÌË;
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ „ÂÌÂ‡ÚÓÂÌ „‡Á Ë ‰.
Î‡Ò ¬ I„ - ÓÚÌ‡Òˇ ÒÂ Á‡ ÓÚÍËÚË ‡·ÓÚÌË ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË - ÓÍÓÎÓ „‡ÁıÓÎ‰ÂË, ÂÁÂ‚Ó‡Ë
Ë ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë ‰. “Â
ËÏ‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË „‡ÌËˆË - ‰Ó 20 m
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÓÚ ÏÂÒÚ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚÍËÚÓ Ì‡ÎË‚‡ÌÂ Ë ËÁÎË‚‡ÌÂ Ì‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË ËÎË ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚ ÓÚ‚ÓÂÌË Ò˙‰Ó‚Â Ò ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË; ‰Ó 3 m ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÓÚ Á‡Ú‚ÓÂÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ò˙Ó‡ÊÂÌËˇ Ë ‰Ó 5 m
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÓÚ
‰Ëı‡ÚÂÎÌË Ë ÔÂ‰Ô‡ÁÌË ÍÎ‡Ô‡ÌË
(‚ÂÌÚËÎË) Á‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË „‡ÁÓ‚Â ËÎË Ô‡Ë Ì‡ ÎÂÒÌÓÁ‡Ô‡ÎËÏË ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
ŒÚ‰ÂÎÌÓ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, Ò Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ Ô‡ı, ÍÓÈÚÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÓÔ‡ÒÌË
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Á‡ ÂÍÒÔÎÓÁËˇ. “Â ÒÂ
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ Î‡Ò ¬II Ë Î‡Ò
¬II‡.

Взривоопасните зони
ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ò˙„Î‡ÒÌÓ ≈‚ÂÔÂÈ-

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Таблица 1.

ÒÍËˇ ÒÚ‡Ì‰‡Ú EN50014 ÔÓ ÒÎÂ‰ÌËˇ
Ì‡˜ËÌ.
«ÓÌ‡ 0 - œÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÂÚÓ
‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡
ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ËÎË Á‡ ‰˙Î„Ó
‚ÂÏÂ.
«ÓÌ‡ 1 - œÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÂÚÓ
‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÔË ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡.
«ÓÌ‡ 2 - œÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÂÚÓ
ÔË ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ ÏÌÓ„Ó
ˇ‰ÍÓ Ë ‡ÍÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ. «ÓÌ‡ 2
˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ Í‡ÚÓ ìÒÎ‡·Ó ÓÔ‡ÒÌ‡î ËÎË ì‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡î ÁÓÌ‡.

Типове защита за ел.
апаратурата
0 - Ex ia Ë ‚Ë‰Ó‚Â Á‡˘ËÚ‡, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ «ÓÌ‡ 0, ‡ÍÓ ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡ Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì‡ ÒÔÓÂ‰ EN
50284.
1 - ¬ÒÂÍË ÚËÔ Á‡˘ËÚ‡, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ-

˘‡ Á‡ «ÓÌ‡ 0 Ë Ex d, Ex ib, Ex p, Ex
e, Ex q and Ex m.
2 - ¬ÒÂÍË ÚËÔ Á‡˘ËÚ‡, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ «ÓÌ‡ 0 ËÎË 1 Ë Ex n, Ë Ex o.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚Â˜Â
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, ‚ Ú.˜.
Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÚÓ‚‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ËÎË ÁÓÌ‡ Ë Ò‡ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÌ‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡.
œ˙ÎÌ‡Ú‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÌ‡ Ï‡ÍËÓ‚Í‡ Ò˙‰˙Ê‡, Ì‡ÔËÏÂ, Ex d IIB
T4, Í˙‰ÂÚÓ:
≈ı -Ó·˘ËˇÚ ÁÌ‡Í Á‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡;
d - ‚Ë‰ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ (‚ ÒÎÛ˜‡ˇ ì‚ÁË‚ÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏÓî);
√ÛÔ‡ (‚ ÒÎÛ˜‡ˇ II - ÁÌ‡˜Ë ÌÂ Â Á‡
ÏËÌË, ‡ Á‡ ‰Û„Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡) Ë
ÔÓ‰„ÛÔ‡-¬;
“ÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÍÎ‡Ò -“4 (Ú.Â. ÓÚ 135
‰Ó 200 ∞—) - Ú‡·ÎËˆ‡ 1.
≈ÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ÒÏÂÒË
ÓÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ Ì‡ ‚ÁË‚ˇÂÏÓÒÚ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚
ÁÓÌË, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ Í˙Ï ÔÓ-ÌËÒÍ‡
Í‡ÚÂ„ÓËˇ. “‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Á‡
‚ÁË‚ÌË ÒÏÂÒË ÓÚ Í‡ÚÂ„ÓËˇ II¬,
ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ÒÏÂÒË ÓÚ Í‡ÚÂ„ÓËˇ I, II¿ Ë II¬. «‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ II—,
Í˙Ï ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ÒÏÂÒË Ò˙Ò
Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë
‡ˆÂÚËÎÂÌ, ËÏ‡ ÌˇÍÓË ÒÔÂˆËÙËÍË.
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Таблица 2.

Фиг. 1

Фиг. 2

Ó„‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Â
ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ Á‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ II—‚, ÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ÒÏÂÒË ÓÚ Í‡ÚÂ„ÓËˇ I, II¿, II¬ Ë II—‚, ·ÂÁ ÚÂÁË ÓÚ
Í‡ÚÂ„ÓËˇ II—‡. «‡ ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Í‡ÚÂ„ÓËË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ Ò˙Ò ÁÌ‡Í‡ Ì‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ II—.
≈ÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÓÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
„ÛÔË Ò ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
Ò‡ÏÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌˇ‚‡ÌÂ, ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú
‚ ÒÂ‰‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Ì‡ Ò‡ÏÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌˇ‚‡ÌÂ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ò‡ÏÓ‚˙ÁÔÎ‡ÏÂÌˇ‚‡ÌÂ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÒÏÂÒË Ò‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ ¯ÂÒÚ
„ÛÔË (Ú‡·ÎËˆ‡ 2).

Примерни конструкции
на осветители Ех
изпълнение
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˜ÂÁ
ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ
ÓÚ Á‡˘ËÚË Â, d Ë q. Õ‡ ÙË„. 1 Â
ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ. ‘‡ÒÛÌ„‡Ú‡
Ì‡ ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌ‡Ú‡ Î‡ÏÔ‡,
Í˙‰ÂÚÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡Ú ˘ËÙÚÓ‚ÂÚÂ, ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Í‡ÚÓ ≈ı d. »ÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇÚ‡ ‰ÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ‰˙„‡Ú‡
ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÂÍÒÔÎÓÁËˇ
Ì‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÏÂÒ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÔË Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡ Ì‡
Î‡ÏÔ‡Ú‡. Œ·‡˜Â, ÂÍÒÔÎÓÁËˇ ÏÓÊÂ
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‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ Ì‡ÊÂÊÂÌ‡Ú‡ ‰Ó
1200 ∞— ‚ÓÎÙ‡ÏÓ‚‡ ÊË˜Í‡ Ì‡ ‰‚‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡. ÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔÎ‡ÒÚËÌË ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ú‡Í‡, ˜Â Ò‡ÏÓ ÒÎÂ‰ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔË‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÛÊËÌ‡, ÔË ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ
Ì‡ Ú˙·Ì‡Ú‡ ‡ÏÔ‡ ‚ „ÌÂÁ‰‡Ú‡,
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚ.
œË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙·‡Ú‡ Ì‡ Î‡ÏÔ‡Ú‡, Ô‡˜ÂÚ‡Ú‡ ÓÚ Î‡ÏÔ‡Ú‡ Ò˙Ò ÒËÎ‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡
ÒÍÓÓÒÚ ÒÂ ËÁı‚˙ÎˇÚ ÓÚ Ì‡ÚÂ„Ì‡ÚËÚÂ ÔÛÊËÌË Ë Ú‡Í‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡Ú Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ Ì‡ Î‡ÏÔ‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ‚ÎËÁ‡Ú ˘ËÙÚÓ‚Â, ÒÂ Ô‡‚ˇÚ Ò
Ú‡Í‡‚‡ ıÎ‡·ËÌ‡, Ú‡Í‡ ˜Â Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌ‡ ËÒÍ‡, ÍÓˇÚÓ ·Ë ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î‡
ÔË ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍÓ‚‡Ú‡
‚ÂË„‡, ‰‡ ·˙‰Â Û„‡ÒÂÌ‡ ‚ Ú‡ÁË
ıÎ‡·ËÌ‡ Ì‡ Ù‡ÒÛÌ„‡Ú‡.
ƒÛ„ ÔËÏÂ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„.
2. ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ˙Ú Â ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
q, ‡ ‚ ÌˇÍÓË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ
Ë ‰ÓÒÂÎ˙Ú Â ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ q - Ú.Â.
Á‡ÒËÔ‡ÌË Ò‡ Ò Í‚‡ˆÓ‚ ÔˇÒ˙Í. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‡Áı‚˙˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÒÍË Ë Ì‡„ÓÂ˘ÂÌË ˜‡ÒÚËˆË ÔË Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌ‡ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ ‰ÓÒÂÎ‡ ËÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ‡.
ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔÂÌÂ·Â„‚‡ Ù‡ÍÚÓ˙Ú Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ˙Ú ÒÂ ÂÎËÏËÌË‡, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡ Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ-

ÚÓ Á‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÚÓ‚‡Ë Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ.
“Ó„‡‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔË·Â„ÌÂ ‰Ó
„ÛÔÓ‚‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË, ÏÓÌÚË‡ÌË ËÁ‚˙Ì
‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. ¿ÍÓ ÒÂ ÔÂÏËÌÂ Í˙Ï ìÒÚÛ‰ÂÌÓî Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Ì‡
Î‡ÏÔ‡Ú‡, Ú.Â. ·ÂÁ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
‡·ÓÚË Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Á‡Ô‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ - Ì‡‰ 1200 V, ÍÓÂÚÓ ËÏ‡ ‰Û„Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
‡Á‡·ÓÚÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú˙·ÌË
ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌË Î‡ÏÔË Ò ‚„‡‰ÂÌ‡
Ë‚Ëˆ‡ ‚˙ÚÂ ‚ Ú˙·‡Ú‡ Ì‡ Î‡ÏÔ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂÚÓ
È.
»ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ÔË
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓÚÓ ÒÚ˙ÍÎÓ Â
ÚËÔÎ‡ÒÚÓ‚Ó Ë ÌÂ ÒÂ ‡ÁÔ‡‰‡ Ì‡
Ô‡˜ÂÚ‡ ÔË Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂ. œË ÓÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ô‡Í‡ ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ÃÓ‰ÂÎ˙Ú,
‡Á‡·ÓÚÂÌ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ÓÒË„Ûˇ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ „Â¯ÍË (Ì‡ÔËÏÂ, ÒÏˇÌ‡
Ì‡ Î‡ÏÔ‡ ‚ ‡·ÓÚÂ˘Ó ÔÓÎÓÊÂÌËÂ,
ÔË ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌÂ
ÓÔ‡ÒÌ‡ ËÒÍ‡). «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ
Ò˜ÛÔ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‡ÁÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡˜ÂÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÌÓÚÓ ÒÚ˙ÍÎÓ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎˇ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‰‚ÛÔÎ‡ÒÚÓ‚Ó ËÎË ÚËÔÎ‡ÒÚÓ‚Ó ÒÚ˙ÍÎÓ,
ÒÎÂÔÂÌÓ Ò ÔÓÁ‡˜ÌÓ ÎÂÔËÎÓ. “‡Í‡
ÒÚ˙ÍÎÓÚÓ ÒÂ Ì‡ÔÛÍ‚‡, ÌÓ Á‡Ô‡Á‚‡
ˆÂÎÓÒÚÚ‡ ÒË.
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
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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Honeywell - íèå ïðåâðúùàìå
òîïëèíàòà â óþò

Êîìïëåêñíè ðåøåíèÿ çà îòîïëèòåëíè ñèñòåìè
Honeywell ïðîèçâåæäà è ïðåäëàãà îò 1993 ãîäèíà íà
áúëãàðñêèÿ ïàçàð áîãàòà ãàìà ïðîäóêòè çà îñèãóðÿâàíå íà
åíåðãèéíî-åôåêòèâíè ðåøåíèÿ çà òåìïåðàòóðåí êîíòðîë è
óïðàâëåíèå íà îòîïëåíèåòî.
Íÿêîè îò ðåøåíèÿòà íà Honeywell çà ôàìèëíè è äðóãè
ñãðàäíè îòîïëèòåëíè ñèñòåìè ñà áàçèðàíè íà ñëåäíèòå
îñíîâíè ãðóïè ïðîäóêòè:








Ñåäìè÷íè ïðîãðàìèðóåìè òåðìîñòàòè CM900 - ñ 1-äíåâíà èëè 7-äíåâíà ñåäìè÷íà ïðîãðàìà, óïðàâëåíèå ïî êàáåë
èëè ðàäèî÷åñòîòíî;
Åëåêòðîííè ðàäèàòîðíè êîíòðîëåðè çà äèðåêòåí ìîíòàæ êúì âåíòèëà HR40 è HR80  ñúñ 7-äíåâíà ñåäìè÷íà
ïðîãðàìà, óïðàâëåíèå ïî êàáåë èëè ðàäèî÷åñòîòíî;
Òåðìîñòàòíè ãëàâè îò ñåðèèòå Thera-200 Design, Thera4 Design, Thera-4 Classic, Ò7000, êîìáèíèðàùè ïåðôåêòåí è êîìïàêòåí äèçàéí ñ ôóíêöèîíàëíîñò íà ðàäèàòîðåí òåðìîñòàò ñ íàé-âèñîêî êà÷åñòâî - òå÷åí ñåíçîðåí
åëåìåíò; îïòèìàëíà âèäèìîñò íà ñêàëàòà îò âñÿêàêúâ
úãúë; ÿñíî îòêðîÿâàù ñå íîìåð 3 íà ñêàëàòà çà çàäàâàíå
íà èêîíîìè÷åí ðåæèì; ëèìèòèðàíå îáõâàòà íà íàñòðîéêàòà;
Òåðìîñòàòíè ðàäèàòîðíè âåíòèëè Ñåðèÿ ÂÂ è V2000Design, Ñåðèÿ MARS, ñåêðåòíè ðàäèàòîðíè âåíòèëè
Ñåðèÿ MARS, H-blocks çà êîìïàêòíè ðàäèàòîðè è ðàçïðåäåëèòåëíè ðàäèàòîðíè âåíòèëè çà ðàçëè÷íè ïðèëîæåíèÿ;

Íàé-äîáðîòî òåõíè÷åñêî ðåøåíèå çà âñåêè ðàäèàòîð è
ïîìåùåíèå.
Áîãàò èçáîð íà ëóêñîçíè êîìáèíàöèè îò ðàäèàòîðíè âåíòèëè è òåðìîñòàòíè ãëàâè  22 âàðèàíòà êîìïëåêòè â ðàçëè÷íè öâåòîâè ðåøåíèÿ: áÿëî-áÿëî; áÿëî-õðîì; õðîì-õðîì;
÷åðíî-õðîì.
Âñåêè ïðîäóêò íà Honeywell å ïîäõîäÿùî äîïúëíåíèå êúì
äèçàéíåðñêîòî ðåøåíèå íà âñÿêî ïîìåùåíèå.
Ïúëíî ïîðòôîëèî è íàé-äîáðî ñúîòíîøåíèå öåíà - êà÷åñòâî çà èçáîð íà ïîäõîäÿùî ðåøåíèå çà îòîïëåíèå.
Øèðîêà äèñòðèáóòîðñêà ìðåæà îò íàäåæäíè ïàðòíüîðè
â öÿëàòà ñòðàíà.

Çà êîíòàêòè: ÕÀÍÈÓÅË ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ  1784, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå, 7-ìè êì. Îôèñ ñãðàäà Õàéòåõ ÏàðêÈÇÎÒ, åò.3
Òåë: 02/ 40 20 966; 02/ 40 20 965, Ôàêñ: 02/ 40 20 990, 02/ 40 20 991
www.honeywell-bg-catalog.com; http://europe.hbc.honeywell.com
188

май 2009



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

AC/DC èíòåãðàëíè ïðåîáðàçóâàòåëè

LinkSwitch® Product Family - Ìíîãî íèñêè ÅÌÈ, íèñêè òîëåðàíñè íà ïàðàìåòðèòå è ìíîãî íèñêà êîíñóìàöèÿ â ðåæèì íà èç÷àêâàíå (ïîä 300mW).
LinkSwitch®-II - Çíà÷èòåëíî óëåñíÿâà äèçàéíà íà CV/CC çàðÿäíè óñòðîéñòâà; Åëèìèíèðà îïòðîíà, âñè÷êè âòîðè÷íè CV/CC è êîìïåíñèðàùè âåðèãè.
Êîìïåíñàöèÿ çà òîëåðàíñèòå íà òðàíñôîðìàòîðà, âúíøíèòå åëåìåíòè è
âõîäíîòî íàïðåæåíèå. Ìíîãî íèñêè òîëåðàíñè íà ïàðàìåòðèòå íà ÈÑ. Êîíñóìàöèÿ áåç òîâàð <200 mW ïðè 230 VAC è äî 30 mW ñ âúíøíà îáðàòíà âðúçêà.
On/Off êîíòðîëúò îñèãóðÿâà åôåêòèâíîñò äîðè è ïðè ìíîãî ìàëêè òîâàðè 
ïîäõîäÿùà çà CEC è ENERGY STAR 2.0 ñòàíäàðòèòå. ×åñòîòåí jittering çà
íàìàëÿâàíå ñëîæíîñòòà íà ÅÌÈ ôèëòúðà.

USB çàðÿäíî ñ âèñîêà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò (74% ñð. åôåêòèâíîñò, <40 mW êîíñóìàöèÿ áåç òîâàð)

TOPSwitch® ñåðèÿ - TOPSwitch®-HXíîâî äî 333W èçõîäíà ìîùíîñò:
Ãúâêàâîñò íà ðåæèìèòå íà ðàáîòà çà ìàêñèìàëíà åôåêòèâíîñò. Íå å
íåîáõîäèì ðàäèàòîð äî 35 W (äî 48 W ïðè 230 VAC) çà P, G è M êîðïóñè.
Çàùèòà îò ïðåíàïðåæåíèå íà èçõîäà (OVP) è âõîäà (OV) è ñïàä íà íàïðåæåíèåòî (UV). 132 kHz ðàáîòíà ÷åñòîòà (254Y-258Y è âñè÷êè E êîðïóñè) çà
íàìàëÿâàíå ðàçìåðèòå íà òðàíñôîðìàòîðà è îáùèÿ ðàçìåð. ×åñòîòåí
jittering çà íàìàëÿâàíå ñëîæíîñòòà íà ÅÌÈ ôèëòúðà. Ðàäèàòîðúò å ñâúðçàí
êúì SOURCE çà íèñêè ÅÌÈ.

Çàõðàíâàíå 35 W, ñ äâà èçõîäà è âèñîêà åôåêòèâíîñò, áàçèðàíî íà TOP258PN.

Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ - îôèöèàëåí äèñòðèáóòîð íà POWER INTEGRATION çà Áúëãàðèÿ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47, òåë.: (02) 915 5800; ôàêñ: (02) 954 0384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

* ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð * ïàçàð
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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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Новият контролер MELSEC FX3UC
Висок клас функционалност и ултракомпактност

Новото MELSEC FX3UC CPU предлага повече
гъвкавост и производителност за приложения, при
които няма достатъчно място за традиционния
вид контролери. Както при всички други представители на FX фамилията, всеки FX3UC програмируем контролер разполага с базов модул,
съдържащ всички необходими PLC компоненти.

офис
магазини

e-mail

София 1756, бул. Андрей Ляпчев 4, ПК 21, тел. (02) 817600, 0888-000061, факс (02) 8176999
София 1233, ул. Опълченска, бл. 54, вх. Г-Д, тел. (02) 9317450, 0888-297717, факс (02) 9317451
Русе 7001,
7001, ул.
ул. Николаевска
Николаевска 80,
80, тел.
тел. (082)
(082) 824380,
824380, 828313,
828313, 0888-000069,
0888-000069, факс
факс (082)
(082) 828315
828315
Сливен 8800,
8800, бул.
бул. Стефан
Стефан Стамболов
Стамболов 18,
18, тел.
тел. (044)
(044) 682829,
682829, 0888-000067,
0888-000067, факс
факс (044)
(044) 672829
672829
Бургас 8000,
8000, ул.
ул. Гладстон
Гладстон 94,
94, тел.
тел. (056)
(056) 836440,
836440, 836540,
836540, 0887-202074,
0887-202074, факс
факс (056)
(056) 814564
814564
office@akhnaton.biz

ПРОДУКТИ ЗА ВОДНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
ПОЗНАТИ И ИЗПИТАНИ ОТ ГОДИНИ В БЪЛГАРИЯ
Радиаторни контролери
и седмични термостати

HR40

HR80

CM900

Термостатни глави

T7000

Thera-44 Classic
Thera

Ther
Thera-4 Design

Thera-200 Design

Термостатни вентили

V2081

V2481

V2082

V2482

Ханиуел ЕООД, бул. Цариградско шосе, 7-ми км. Офис сграда „ХАЙТЕХ ПАРК–ИЗОТ”ет.3, София – 1784
Телефони: +359 2 40 20 966; +359 2 40 20 965, Факс: +359 2 40 20 990
www.honeywell-bg-catalog.com
http:\\europe.hbc.honeywell.com
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