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В отговор на все по-високите
изисквания на индустрията,
където непрекъснато се търсят
иновация и надеждност, Camozzi
продължава да развива и
усъвършенства гамата от
пневматични компоненти.
В сферата на автоматизацията
Camozzi разполага с капацитет,

гъвкавост и възможности да
предложи цялостно решение по
конкретно ваше задание. Днес
Camozzi е важен индустриален
партньор със собствени офиси
или дистрибутори в целия свят
и осигурява на клиентите си
незабавно съдействие и
ефективно сътрудничество.
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БУЛКОНТРОЛА - 26 - 29. 05. 2009г., зала 1, щанд А3

Иновация
и надеждност
Оптимални решения
Офиси и дистрибутори
в цял свят

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
EÍËÔ˙Ú Ì‡ “Ë ≈Î ≈Î ÃÂ‰Ë‡ ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ —ÓÙËˇ
На 12 март едно малко момиченце се присъедини към вече внушителния
отбор на наследниците в екипа на издателството за специализирана техническа периодика Ти Ел Ел Медиа. Колежката ни Таня Терзиева, административен директор на фирмата, бе много щастлива от появата на София. Математическата точност в светския дебют на малката госпожица, според
всички докторски изчисления, даде повод на някои колеги да й отредят бъдеще в полето на точните науки. Други пък, впечатлени от усърдната тренировка на белите й дробове - 24 часа, 7 дни в седмицата, съзряха артистичен
талант. Освен с бялата кожа и стройната фигура на майка си, красивата
госпожица ни изненада и със завидните 3,9 кг. Каквото и бъдеще да избере
София, ние - приятелите и колегите на нейната майка, и желаем щастлив,
пълноценен и дълъг живот, под крилото на Таня и таткото Радослав.

’ÓÙÏ‡Ì

ÓÌÒÛÎÚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒË Ô‡ÚÌË‡ Ò “”-—ÓÙËˇ
Наскоро изключителният представител на Mitsubishi Electric у нас в направлението „Ерозийни машини и системи“ - Хофман Консулт България, и ТУ
- София стартираха проект за сътрудничество, информира инж. Владимир
Георгиев, управител на компанията у нас. Хофман Консулт България ще предостави на учебното заведение за демонстрационни цели нишкова ерозийна машина с цифрово-програмно управление, модел FA10 VSM, която изрязва контури в метал с възможна дебелина до 215 мм. Партньор от страна
на ТУ е МТФ, катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи
машини“. „Взехме решение да инвестираме в тази инициатива, защото в
ТУ-София се обучават машинните инженери на България. Машината е от
ново поколение, с отлични възможности и ще даде добра основа и познания
в тази област на студентите. Наличната в момента в университета техника за съжаление е създадена преди може би повече от 30 години. Такива
стари машини на практика вече няма. Новата машина FA10 VSM ще бъде
използвана за нагледно обучение, демонстрации за технически възможности и тестово рязане на реални детайли“, заяви г-н Георгиев. Очаква се
проектът да бъде финализиран през май/юни 2009 г.

¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂËˇ ÓÚ Ó·Û˜ÂÌËˇ
Отдел Системи за автоматизация на АББ България проведе серия от
обучения, посветени на автоматизираната платформа Freelance 800F на
ABB. Водещ на курсовете бе Калин Стаматов, инженер продажби към отдел
Системи за автоматизация в АББ България. Едноседмичният курс Т568
Freelance System Engineering е разработен от ABB Automation и обхваща
конфигурирането (контролно и операторско ниво) на малка система за
управление. Участници бяха около 30 инженери от водещи български фирми
за автоматизация и преподаватели от технически висши учебни заведения. Участниците в обучението имаха възможност да работят с контролерите AC700F и AC800F, както и с вградения в системата емулатор. Също
така получиха демо версия на системата с пълна функционалност. „Поради
засиления интерес проведохме три курса в рамките на два месеца, в края
на 2008 г. и началото на 2009 г. Анкетите за обратна връзка показаха, че
преминалите обучението го оценяват отлично. Желаещите да се включат
в курсовете, организирани от нас, биха могли да се обръщат към отдел
Системи за автоматизация в АББ България“, заявиха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‡ÎËÌ »‚‡ÌÓ‚ ‚Â˜Â Â ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Õfi —»—“≈Ã

Калин Иванов

Калин Иванов вече е управител на НЮ СИСТЕМ, компания на холдинговото дружество ВМ Финанс Груп, съобщиха за списанието от компанията.
От септември 2008 г. до момента Калин Иванов бе оперативен мениджър
в НЮ СИСТЕМ. Професионалният му опит включва позициите генерален
мениджър в Sunlight Industrial, директор продажби в Siemens, направление
индустрия, и регионален мениджър за Югоизточна Европа в Sociеtе Gеnеrale
de Surveillance (SGS). „Калин Иванов ще работи съвместно с Красимир Пунчев, управляващ съдружник на НЮ СИСТЕМ, като ще отговаря за оптимизацията и мениджмънта на всички процеси в компанията, разширяването на
кръга от доставчици, както и управлението на връзките с клиенти“, поясниха от компанията. Калин Иванов е възпитаник на Техническия университет в София, специалност Системи и управление. Завършил е и програмата Коперник, финансирана от френското правителство, целяща да подготви кадри в областта на стопанското управление, в рамките на която е
стажувал във френската петролна компания Total.

»ÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ ¿+¿ 2009 ÓÚ 3 ‰Ó 6 ÌÓÂÏ‚Ë
На 25 март т.г. Германо-Българската индустриално търговска камара
(ГБИТК) бе домакин на пресконференция, посветена на международната специализирана изложба за лични предпазни средства, производствена безопасност и условия на труд - А+А 2009. Събитието се проведе в хотел Арена ди
Сердика в столицата. Специален гост бе г-жа Хорн, ръководител проект на
изложението А+А, която запозна присъстващите на пресконференцията с
основните акценти в изложението. „А+А 2009 ще се проведе в рамките на
Дюселдорфския панаир от 3 до 6 ноември т.г. Ще бъдат представени съвременни модели лични предпазни средства, оборудване за производствена безопасност и здравословни условия на труд. В програмата на панаира е включено и 31 издание на Международния конгрес „Иновации за безопасност и
здравословни предприятия“, информира г-жа Хорн. Конгресът ще обхваща
темите: „Охрана на труда и здравето в международен мащаб“; „Здравеопазване“; „Специфични натоварвания и увреждания“; „Превенция в отделни браншове“ и др. Посетителите на изложението ще имат възможността да се
срещнат с водещи фирми в бранша, както и да получат информация за съвременната правна рамка в областта“, заяви г-жа Хорн.

œÓ‚Â‰Â ÒÂ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ Á‡ Œ¬

ÚÂıÌËÍ‡ Romtherm

От 3 до 7 март Ромекспо център в Букурещ, бе домакин на Международното изложение за отоплителна, вентилационна и климатична техника,
охлаждащи системи и оборудване Romtherm 2009. Участие взеха множество румънски и чуждестранни компании, производители и търговци, вносители и износители на изолационни материали, отоплителни системи и
др. Основните представени направления бяха отоплителна техника и оборудване, вентилация, климатична техника, автоматизирани системи,
тръбопроводи, топлоизолации, смесители и санитария, помпи и помпени
системи. Петнадесетото издание на най-голямото румънско изложение за
ОВК техника привлече значителен посетителски интерес. За първа година
участниците в изложението имаха възможност да се възползват от новата безплатна услуга Business Matcing Point, чиято цел е създаването на преки
контакти между изложители и посетители по време на изложението.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒÂˇÌ

‡Î‡È‰ÊËÂ‚ Ó„Î‡‚Ë ìŒ‚Â„‡Á fi„î

Деян Калайджиев

От началото на март т.г. Деян Калайджиев е изпълнителен директор на
„Овергаз Юг“, дъщерно дружество на Овергаз, съобщиха за сп. Инженеринг
ревю от пресцентъра на компанията. „Преди да оглави тази позиция г-н
Калайджиев има седемгодишен трудов стаж в Овергаз, първоначално като
специалист по проектиране на газоразпределителни мрежи и вътрешни
газови инсталации, а след това и като началник отдел „Проучване и прогнозиране“ в маркетинговата дирекция на дружеството. Последните три
години е директор на стратегическия маркетинг на компанията и отговаря за планирането и развитието на новите проекти“, заявиха от пресцентъра на Овергаз. Новият изпълнителен директор на „Овергаз Юг“ е с магистърска степен по проектиране, строителство и експлоатация на газонефтопроводи и газо-нефтохранилища от Държавния университет по нефт
и газ в Москва. Втората му специалност е магистър по Международни
икономически отношения от УНСС – София.

¬‡Î·ËÒ “ÂÈ‰ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Panasonic

Светлана Апостолова

От февруари т.г фирма Валбис Трейд е оторизиран партньор за България
на Panasonic Industrial Europe, в подразделението „Индустриални батерии“,
информира за сп. Инженеринг ревю Светлана Апостолова, маркетинг мениджър във Валбис Трейд. „Panasonic Industrial Europe е европейската централа на Panasonic Corporation, Осака, Япония. Тя е базирана в Хамбург, Германия. Компанията има търговски представителства и във Франция, Италия,
Испания, Турция, Швеция и др. Нашият партньор е добре познат на европейските клиенти като един от най-големите световни производители на
електронни и електротехнически компоненти с изключително високо качество“, коментира г-жа Апостолова. В отговор на въпроса коя част от производствената гама на новия си партньор ще налагат приоритетно на
българския пазар тя поясни: „Ние сме фокусирани да предлагаме решения на
нашите клиенти и стратегическото партньорство с Panasonic ще разшири гамата и възможностите ни да предлагаме висококачествени литиеви
батерии, литиево-йонни йон, никел-метал хидридни и алкални батерии с
широко приложение в електрониката, измервателната техника, медицинската техника, контрол на достъпа, охранителната техника и други“.

¡Â„ÂÎË-œÂˆËÁ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡
Отскоро на българския пазар се предлага новият енергоспестяващ прожектор SaveEnergyFlood на италианския производител Beghelli, съобщи за сп.
Инженеринг ревю г-н Иван Димов, ръководител на представителството на
Beghelli в България. „Новото при SaveEnergyFlood е енергоспестяващата лампа от 24 W с 8000 часа живот, инсталирана на цокъл R7s за халогенна лампа.
Нейният светлинен поток се равнява на светлинния поток на 120 W халогенна лампа. Това означава, че новият прожектор има 5 пъти по - малка консумация на електроенергия, в сравнение с халогенния прожектор“, коментира
г-н Димов. „Друга нова характеристика на прожектора е по-голямата степен
на защита от прах и влага - IP 65, вместо IP 44 при стандартните халогенни
прожектори. Енергоспестяващият прожектор е изработен с тяло от алуминий и дава възможност за два цвята на светене - бял (4000 K) и жълт (2700
K)“, допълни той. Фирма Бегели-Прециза е специализирана в предлагането на
индустриално, офис, улично, аварийно, евакуационно и взривобезопасно осветление. В продуктовата гама на компанията са застъпени още непрекъсваеми токозахранващи устройства и специализирани UPS-и за осветление.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿‰‡‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Ò ÌÓ‚ ‡‰ÂÒ
От 1 март т. г. фирма Адара Инженеринг оперира в собствен офис, намиращ се в столичния квартал „Младост“ 1, информира за сп. Инженеринг ревю
Здравка Атанасова, управител на фирмата. „Едно от огромните предимствата на новия офис е неговата локация, която е на възлово комуникативно
място – в близост до Цариградско шосе и метростанция „Младост“. Достъпен е дори за тежкотоварни автомобили. Сградата е функционална по отношение на работното пространство, оборудвана е с най-нова техника и специални помещения за сервизна дейност. Разполага със собствени складови
площи, което предполага поддържане на по-големи складови наличности за
удобство и бързо обслужване на клиентите“, поясни г-жа Атанасова. Адара
Инженеринг предлага на нашия пазар водни и вакуумни помпи и помпени системи за битово и индустриално приложение, както и пълен инженеринг.

“ÂÈ‰ √ÛÔ 2000 ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Hyundai Heavy Industries
От месец февруари т. г. Трейд Груп 2000 е официален дистрибутор за
българския пазар на направлението Електрически системи на Hyundai Heavy
Industries. „От продуктовата гама на Hyundai ще предлагаме основно автоматични прекъсвачи, превключватели и силова електроника. Изделията са
предназначени предимно за електроразпределителни дружества, ТЕЦ и ВиК
дружества, индустриални предприятия, електроинсталационни фирми, производители на КТП и електрически табла. Приложната област на изделията включва още борси, магазини и хипермаркети за електро - и строителни
материали“, заявиха от Трейд Груп 2000. „Hyundai Heavy Industries има богат
опит в проектирането, инженеринга и производството на енергетично и
електротехническо оборудване. Изградена е цялостна програма за осигуряване на високо качество – от маркетинга до следпродажбения сервиз, в
съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001 и
ISO 14001. Благодарение на това, ние имаме възможност да предоставим
на клиентите си подходящи за тях решения. С разнообразието от продукти и доказани инженерингови възможности във всяка област на електроиндустрията сме напълно подготвени да посрещнем нарастващите нужди на
клиентите си“, допълниха от Трейд Груп 2000.

—ÓÙÚÛÂ˙Ú Power IQ Ò ÔÓ‰Ó·ÂÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Наскоро фирма НЕТ ИС, оторизиран дистрибутор на Raritan за България,
анонсира новите аналитични възможности на софтуера Power IQ за управление на захранването в дейта центрове. „Сред новите характеристики на
продукта е възможността да проследява и записва информация за потреблението на енергия от наличното ИТ оборудване. По този начин той помага на
мениджърите да анализират въпросите, свързани с електрозахранването –
от разходите за ел. енергия до вместимостта на комуникационните шкафове и ефективното функциониране на техниката“, поясниха от НЕТ ИС. Power
IQ анализира ИТ оборудването, което е включено към Dominion PX PDU или
към други подобни устройства в комуникационните шкафове. Софтуерът
проследява и температурата, и влажността в шкафа, отчетени от сензорите на Dominion PX. „Нашата цел е да помогнем на клиентите да понижат
енергийните разходи и емисиите на въглерод в атмосферата, да открият
неоползотворените възможности и да подобрят работата на информационните центрове“, коментира Джеймс Кервински, продуктов мениджър в Raritan.

18

април 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2009

19

Ì‡Í‡ÚÍÓ
»∆≈+ —¿Œ ‰‡Ë ÎËˆÂÌÁË Ì‡ „ËÏÌ‡ÁËˇ ‚

‡Á‡ÌÎ˙Í

ИЖЕ+КСАО Балкан дари лицензи за учебни цели от CAD програмата за
електротехническо проектиране SEE Electrical/CADdy++ на Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в гр. Казанлък.
„Инициативата е част от цялостните усилия на Иже+Ксао Балкан в подкрепа на българското образование и има за цел да подпомогне учебния
процес. Пет години след като дарихме 4093 броя безплатни лицензи за
учебни цели на 182 професионални гимназии в страната и на ТУ–София,
продължаваме вече започналата традиция на партньорство между бизнеса и образованието. Този път дарението е на стойност 40 000 лева“,
заявиха от компанията.
„SEE Electrical е мощен и същевременно интуитивен софтуерен продукт за създаване на чертежи, схеми и диаграми, който предлага автоматизирано изработване и управление на проектната документация.
Програмата е създадена с цел да пести времето на потребителя. Възможността за потребителско допълване на елементи, импортиране и експортиране на файлове във формати DWG/DXF я прави изключително
гъвкава и адаптивна към нуждите на крайния потребител“, добавиха от
ИЖЕ+КСАО Балкан. Програмата е подходяща за проектиране на ел.табла
ниско напрежение, изработване, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения.

‘ÂÒÚÓ œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÂ‰Î‡„‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ 3D ÔÓÚÓÚËÔË
Отскоро производствената фирма Festo у нас предлага нова услуга,
съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Александър Стоянов, ръководител
отдел Нови продукти на Фесто Производство. „Предлагаме бързо изготвяне на прототипи по метода на 3D принтирането с PolyJet технология. Новата услуга ще позволи на производителите и индустриалните дизайнери да намалят цената и времето на развойния процес,
както и да съкратят значително времето за пускане на новите продукти на пазара. Детайлите, получени от нашия 3D принтер OBJET
EDEN250, се характеризират с гладкост на повърхнините и висока
точност на размерите“, поясни г-н Стоянов. „Това се постига благодарение на изключително тънките и с висока резолюция изграждащи слоеве, което позволява да се изработят и най-фините детайли. Прототипите се изграждат от фото-полимерни материали с надеждни механични показатели, имащи възможността за по-нататъшно добавяне на
декоративно покритие. Основно се използва черен материал, но моделите могат да се изработят и от прозрачен, което е полезно в редица
случаи“, допълни той.
Сред техническите характеристики на продукта са: дебелина на изграждащия слой (Z-ос) 16 микрона; максимални размери на модела (XxYxZ):
250x250x200 мм; резолюция на изграждащия слой: (XxYxZ): 600x300x1600
точки/инч.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ Á‚‡ÌËÂÚÓ
»ÌÊÂÌÂ
Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡
Не вярвам в цивилизованите
общества да има хора, които не
са чували за наградите, връчвани от Националната филмова
академия на САЩ, по-известни
като Оскарите, или за Нобеловите награди, например. Зад блясъка, славата и огромните хонорари на хората, тръпнещи в очакване кой ще е следващият избраник, стои гигантско като мащаби и организация събитие, с не по-малко гигантско финансиране. Наред с десетилетия градената репутация и традиции, това е основата годишни отличия като тях да бъдат най-авторитетните в своята област. От друга страна, инженерни
награди в световен мащаб се раздават почти навсякъде
- някои от тях не по-малко авторитетни.
В инженерния бранш у нас също се провеждат конкурси. Например, за инженер на годината. Просветените
знаят, че броят им може би е съизмерим с надпреварите
за миски. Призът се връчва от различни огранизации. Найчесто отличените са топ мениджъри на проспериращи
фирми. Невинаги критериите за избор са ясни и обявени.
А и не е прецедент номинираният да е само един.
Съществуването на награда като „Инженер на годината“ у нас е нещо повече от положително. Например,
наскоро отличеният със званието на последното проведено събитие, е човек с доказан авторитет в бранша.
Всички, дори и конкурентите му говорят с уважение за
него. Това е напълно логично, като се има предвид, че
бизнес успехите му са неоспорими, мащабността на
начинанията му е очевидна, а високото техническо ниво
на реализираните от екипа му проекти е факт.
В името на усилията на хората, имащи куража да
продължават инженерните традиции в тези нелеки времена, приз с името „Инженер на годината“ трябва да
бъде най-авторитетното отличие в нашия бранш. Да
има един общ конкурс с ясни правила, критерии и организация, които да говорят за мащаба и степента на развитие на съсловието. За него и за изграждането на неговите традиции да работи екип от професионалисти, като
общата цел е издигане на значимостта и престижа на
целия инженерен бранш.
Какво е необходимо, за да може призът „Инженер на
годината“ да се радва на всеобща популярност и на уважението на бранша? На първо място, нека си отговорим
на въпроса дали Нобеловите награди щяха да бъдат толкова голямо световно признание, ако шведският индустриалец не бе завещал огромното си състояние в полза на
хората с принос в развитието на обществото. Дали
Златната топка би била мечтата на всеки футболист,
ако се присъждаше и на треньори, и на финансови благодетели. Защо на Олимпийските игри спортовете са разделени в дисциплини, а те пък - в категории. И т.н., и т.н…

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

GR-Magic
GR-Magic - “ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÒÍ‡‡ Ì‡ Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ
Ò ‚„‡‰ÂÌ Ì‡‰Î˙ÊÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ
‡ÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘Ë ÒËÒÚÂÏË Ò ‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÌË
Ú‡‰ËˆËË, Œ¡Œ ¡ÂÚÚÂÏ‡ÌÌ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ „Ó‰ÂÂ Ò Â‰Ëˆ‡ ËÌÓ‚‡ˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÓÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ. ≈‰Ì‡ ÓÚ Úˇı Â ÚÂÎÂÌ‡Ú‡
ÒÍ‡‡ Ò ‚„‡‰ÂÌ Ì‡‰Î˙ÊÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Í‡ÚÓ GR-Magic.

В какво се състои
технологията?
œË ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Â ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ.
Œ¡Œ ÔÓ‰Ó·Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ë ‰ÂÙËÌË‡ Ì‡ÌÓ‚Ó ÔÓÌˇÚËÂÚÓ "·˙Á ÏÓÌÚ‡Ê". ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ Œ¡Œ Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡
ÚÂÎÂÌ‡Ú‡ ÒÍ‡‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Á‡ ÒÂÍÛÌ‰Ë ·ÂÁ Í‡Í˙‚ÚÓ
Ë ‰‡ ·ËÎÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. » ÚÓ‚‡
ÒÚ‡‚‡ ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ ËÎË ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡
Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »ÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ GR-Magic ÌÂ ÓÚÒÚ˙Ô‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡
ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ Ò Ì‡‰Î˙ÊÌÓ
Ò˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ·ÓÎÚ Ë
„‡ÈÍ‡. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â: «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ
‰Û„ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Œ¡Œ „‡‡ÌÚË‡ ÛÍ‡Á‡Ì‡Ú‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ ·ÂÁ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Í˙‰Â ÒÂ Ì‡ÏË‡ ÒÌ‡‰Í‡Ú‡ ÒÔˇÏÓ ÌÓÒÂ˘‡Ú‡
ÓÔÓ‡. fl‚ˇ‚‡ ÒÂ Ó˘Â Â‰ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó: »ÁÔËÚ‡ÌËˇ
Ò˙„Î‡ÒÌÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÌÓÏ‡
IEC/EN 61537 ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‚„‡‰ÂÌËˇ Ì‡‰Î˙ÊÂÌ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ËÁ‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ ÔÓÚÂÌˆË‡Î
Ì‡ Í‡·ÂÎÌÓÚÓ Ú‡ÒÂ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÔË
ÚÂÎÂÌËÚÂ ÒÍ‡Ë ÓÚ ÔÓ-ÒÚ‡Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË.

Начинът на монтаж е
следният:
K‡ˇÚ Ì‡ Â‰ËÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, Á‡‚˙¯‚‡˘ Ò ÓÙÓÏÂÌ‡ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ‰Û„Ëˇ ÂÎÂÏÂÌÚ. œË Á‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂÚÓ
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ËÏ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ò‡ÏË ÒÂ Ì‡ÏÂÒÚ‚‡Ú ‚ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËˇ ÊÎÂ·, ÛÔ‡ÊÌˇ‚‡ ÒÂ Ï‡Î˙Í Ì‡ÚËÒÍ Ë ı‡‡ÍÚÂÌÓÚÓ ˘‡Í‚‡ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ „ÓÚÓ‚Ó Ì‡‰Î˙ÊÌÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. » ‚ÒË˜ÍÓ ÚÓ‚‡
·ÂÁ ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡ Í‡Í˙‚ÚÓ Ë ‰‡
·ËÎÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.
ÕÂÍ‡ Ó·˙ÌÂÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡
ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ‚‡ÊÂÌ ÔÛÌÍÚ ‚ Í‡·ÂÎÓÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘Ë ÒËÒÚÂÏË. —ÍÓÓÒÚÚ‡ ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ Â Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡. “ÂÎÂÌËÚÂ ÒÍ‡Ë GRMagic Ò‡ ËÁÔËÚ‡ÌË Á‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÒÔÓÂ‰ DIN 4102, ˜‡ÒÚ
12. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ‚ÔÂ˜‡ÚÎˇ‚‡˘‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. œË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
ÓÚ 10 Í„/Ï Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ ÔÂÁ 1,20 Ï, ÚÂÎÂÌ‡Ú‡ ÒÍ‡‡ ‚
ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ÚËÔ
ÌÂ„ÓËÏ Í‡·ÂÎ ÔÓÒÚË„‡ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÔÓÊ‡ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ≈30-≈90.
œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÚÂÎÂÌËÚÂ
ÒÍ‡Ë Ì‡ Œ¡Œ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÍËÚË Ë Ò Í‡Ô‡ˆË. ‡Ô‡ˆËÚÂ ÒÂ Á‡ÍÂÔ‚‡Ú Í˙Ï ÒÍ‡ËÚÂ Ò ·ÂÁ‚ËÌÚÓ‚Ë
ÒÍÓ·Ë ÚËÔ DKU, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ. ŒÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ÓÚÍËÚË
ËÎË Ò Í‡Ô‡ˆË, ÚÂÎÂÌËÚÂ ÒÍ‡Ë Ì‡
Œ¡Œ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡
ÔÓÒÓÍ‡ - ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ - ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘Ó
ËÎË ÌËÁıÓ‰ˇ˘Ó, ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ - Ì‡
90∞, Ì‡ 45∞ Ë Ú.Ì. —˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡Ú‡
ÌÓÊËˆ‡ Á‡ ÚÂÎ Ì‡ Œ¡Œ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÙÓÏˇ ıÓ‰˙Ú Ì‡ ÒÍ‡‡Ú‡ Ú‡Í‡,
Í‡ÍÚÓ ¬Ë Â Û‰Ó·ÌÓ. ŒÙÓÏÂÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ò˙Ò Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎˇ Á‡ ·˙Á‡
‚˙ÁÍ‡ GRS. ¬ÒˇÍÓ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ Á‡
Ú‡ÒÂÚÓ ·Ë‚‡ ÎÂÒÌÓ ÔÂÓ‰ÓÎˇÌÓ.

Ó„‡ÚÓ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
ÏÓÌÚ‡Ê, ÌÂÍ‡ ÒÔÓÏÂÌÂÏ Ó˘Â ÌˇÍÓË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë - ÍÓÌÁÓÎËÚÂ Ì‡ Œ¡Œ,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ·˙ÁÓ
Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÎÂÌË ÒÍ‡Ë. œÓ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÁÓÎËÚÂ, Í˙‰ÂÚÓ Îˇ„‡ ÒÍ‡‡Ú‡, ËÏ‡ ÔÓ‚‰Ë„Ì‡ÚË ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ Ì‡ ÍÓÌÁÓÎ‡Ú‡ Ï‡ÎÍË
˘ËÙÚÓ‚Â, ÔÓ‰ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓ‰Ô˙ı‚‡Ú
Â‰ËÌË˜ÌË ÚÂÎÂÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ
ÒÍ‡‡Ú‡. œË Á‡Úˇ„‡ÌÂ Á‡ı‚‡˘‡Ú
Á‰‡‚Ó ÚÂÎÂÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË.
«‡ ÙËÌ‡Î ‰‡ Á‡ÒÂ„ÌÂÏ Ë ‚˙ÔÓÒ‡
Á‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÚÂÎÂÌ‡ ÒÍ‡‡. ‡ÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ Ô˙ÎÌ‡ „‡Ï‡ ÓÚ Í‡·ÂÎÓÌÓÒÂ˘Ë ÒËÒÚÂÏË - ÚÂÎÂÌË, ÓÚ
ÔÂÙÓË‡Ì‡ ËÎË ÔÎ˙ÚÌ‡ Î‡Ï‡ËÌ‡,
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Í‡·ÂÎÌË ÒÚ˙Î·ËˆË, ÌËÂ ‚ Œ¡Œ ÁÌ‡ÂÏ, ˜Â
‚ÒÂÍË ÏÓÌÚ‡Ê Â ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ Ë ËÁËÒÍ‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË. “ÂÎÂÌ‡Ú‡

ÒÍ‡‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰Ó·Ó ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎË Ë ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË, ÔÓÔÛÒÍÎË‚ÓÒÚ Ë ÌÂÁ‡‰˙Ê‡ÌÂ
Ì‡ Ô‡ı Ë ‚Ó‰‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÎÂÒÌÓ ‡ÁÍÎÓÌˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ‚˙‚
‚ÒÂÍË ÔÛÌÍÚ Ë ÂÚ‡Ô Ì‡ Ú‡ÒÂÚÓ. ¬
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÒÍ‡ËÚÂ ÓÚ ÔÂÙÓË‡Ì‡ ËÎË ÔÎ˙ÚÌ‡ Î‡Ï‡ËÌ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Á‡Ú‚ÓÂÌÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡,
ÔÓ-ÒË„ÛÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡
Í‡·ÂÎ‡, ÌÂÍÓÎÍÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ. ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ
ÏˇÒÚÓ, ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ‚Ë‰‡ Í‡·ÂÎÌ‡
ÒÍ‡‡ ˜ÂÒÚÓ Ô˙ÚË Â ÓÒ‚ÂÌ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÂÌ, Ò˙˘Ó Ë ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍË. «‡ÚÓ‚‡ Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË ÌËÂ ËÏ‡ÏÂ
Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÒÎÛ˜‡È.
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·ËÁÌÂÒ

÷Ã œÎÓ‚‰Ë‚
ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Мащабният проект, възлизащ на 150 млн. евро, ще бъде реализиран
за три години
ЦМ АД, Пловдив бе удостоен със
сертификат клас А за проекта „Технологично обновление и разширение
на производството“, информираха
от пресцентъра на комбината. Основна цел на проекта е изграждането на високоефективно и конкурентно производство на олово, цинк,
сплави и други продукти на тяхна
база. Предвижда се въвеждане на
нови технологии за преработване на
суровините, осигуряващи безопасни
и здравословни условия на труд и
ограничаващи отрицателното
въздействие върху околната среда.
Новите инсталации и разширения
на вече съществуващите ще се намират върху действащата производствена площадка на фирмата. Проектът включва също строителството на сграда „Нова топилна инсталация за олово“, сграда „Нова инста-
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лация за производство на сярна киселина“,
сграда „Електролизен цех“ главен корпус,
сграда „Електролизен цех“ токоизправителна част и
сграда „Компресорно отделение“. „Важна специфика на проекта е неговото
поетапно осъществяване без
прекъсване на
производствената дейност. Това
осигурява финансова стабилност на
КЦМ АД през инвестиционния период и възможност за инвестиране на
собствени средства“, коментират

от КЦМ Пловдив.
Инвестицията за изпълнение на
проекта, в рамките на периода от
ноември 2008 г. до октомври 2012
г., възлиза на 150 млн.евро.
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·ËÁÌÂÒ
Емисионни
норми,
съответстващи на
европейските
изисквания
Базови изисквания, заложени в
техническите задания към потенциалните доставчици и изпълнители,
са опазване на околната среда и обезпечаване на здравословни условия на
труд, уверяват от
КЦМ Пловдив. В заданията е акцентирано върху привеждане на използваните технологии и производствени инсталации в пълно съответствие с европейското и българското екологично законодателство, както и съобразяване на техническите решения с най-добрите
налични техники (НДНТ). Предвижда се пълно улавяне на съдържащия
се в технологичните газове серен
диоксид, както и постигане на емисионни норми в съответствие с европейските и български екологични
изисквания. Цели се намаляване на
емисиите от парникови газове и
неорганизирани прахови емисии от
производствените сгради и площадки. От комбината очакват
също намаляване на генерираните
отпадъци, както и обезпечаване на
отговарящи на нормативната
уредба безопасни и здравословни условия на труд чрез модерни капсуловани технологични агрегати и високоефективни вентилационни системи.

По-висока енергийна
ефективност на
производството
Металургията е отрасъл, характеризиращ се с високо потребление на енергоресурси и природни суровини, твърдят от предприятието. Затова в комплексната инвестиционна програма на КЦМ 2000
Груп са предвидени инвестиции,
които да осигурят рязко намаляване на енергоемкостта на производството. „В КЦМ АД бе извършен
детайлен одит за енергийна ефективност. Изводите от одита бяха
заложени като основни цели в техническите задания към инженеринговите компании - доставчици на
новите технологии и инсталации“,
коментират от комбината.
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Изпълнението на проекта трябва да осигури повишаване на енергийната ефективност на производството на олово чрез драстичното
намаляване на енергийните разходи
- електроенергия и горива (мазут,
кокс и природен газ). Предвижда се
новите технологични инсталации в
областта на извличането на цинка
от угарката, очистването на разтворите и електролизата и преработването на вторични цинксъдържащи суровини да доведат до значително намаление на специфичните енергийни разходи за производство на цинк, допълват от КЦМ
Пловдив.

Рециклиране на
отпадните суровини,
съдържащи олово и цинк
Сред достойнствата на проекта
е заложената възможност за рециклиране на широка гама вторични суровини, съдържащи олово и цинк.
„Във време на повишаващ се дефицит на природни ресурси, водещите
производители на цветни метали се
насочват към непрекъснато увеличаване на добива на метали от вторични суровини. Това е неделима
част от стратегията за устойчиво развитие на водещите компании“, заявяват от пресцентъра на
компанията.
Очаква се с въвеждане на новите
технологии производството на метали от вторични суровини да достигне 20% от общото производство на олово и 30% от общото
производство на цинк.
Рециклирането на вторични суровини, наред с подобряване на икономическите показатели на производствата, има положително
въздействие върху околната среда
и запазване на природните ресурси.
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Енергоемкостта до три пъти
по-малка
След финализиране на проекта се
очаква енергоемкостта при производството на олово да намалее до
3 пъти, а при производството на
цинк - с 30%. „От екологична гледна
точка, чрез реализацията на проек-

та се предполага постигане на редица важни цели, между които намаляване на емисиите на парникови
газове, намаляване на праховите
емисии и на емисиите на вредни
вещества, както и намаляване на
генерираните отпадъци“, подчертават от КЦМ Пловдив.
В периода на строителството и







монтажните работи, за периода
2009 - 2012 г., ще бъдат пряко заети между 120 и 135 специалисти,
строителни работници и монтажници. След пуска в експлоатация на
новите технологични инсталации
пряко в производството ще бъдат
ангажирани около 145 специалисти,
уверяват от комбината.

Âúçäóõîäóâêè
Âàêóóì ïîìïè
Ïîìïè çà òå÷íîñòè
Ôèëòðè
Ìàøèíè çà åêîëîãèÿòà
Âîäà Ñîôèÿ 2009, 26 - 29.05.2009 ã.,
Èíòåð Åêñïî Öåíòúð - çàëà 2

Ñîôèÿ 1784
áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå 7-è êì, ÇÈÒ, åò. 4
òåë.: 02 9718960, 088/9524295
ôàêñ: 02 9718961
å-mail: prime_en@tea.bg
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»Ï‡ÏÂ ÌÓ‚Ë - Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë ‰ÓÍ‡Á‡ÌË
Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡ÚÌ¸ÓË
Инж. Димитър Шейтанов, управител на ТехноКом Ко,
пред списание Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Шейтанов, от няколко месеца фирма ТехноКом
Ко не предлага Metal Work за
България. Как се стигна до настоящата ситуация?

Разделих се със съдружник, в резултат на което Metal Work избраха да
продължат представянето си на
българския пазар чрез него.
Продължавате ли да работите
в областта на пневматиката?
С изделията на кои производители ще запълните продуктовото си портфолио?

Разбира се, че продължаваме! Пневматиката е неделима част от бизнеса ни, включващ основно търговия
с електро- и пневмоелементи за автоматизация. Компаниите, с които
вече си партнираме, са Vesta
Automation - за пневматични елементи, FG Line – за магнетвентили и
C.Matic – за фитинги и пневмоаксесоари. Планираме да разширим
присъствието си в този сектор,
като допълним продуктовото си
портфолио с още няколко производителя в областта на пневматиката.
Имаме планове да предлагаме индустриална арматура и вакуум техника, но за конкретни имена още е рано
да се говори. Надявам се, че ще обявим новите си партньорства на
страниците на Инженеринг Ревю.
С какво новите ви партьори
заслужиха доверието ви?

Преди години, по покана на колеги,
пътувах до Измир на изложение за
пневматика. Там вниманието ми бе
привлечено от динамично развиваща
се компания, която произвежда не
само продукти с иновативен дизайн
и дълъг живот, но и не възнамерява да
изнася производствени мощности
извън родината си. Компанията бе
Vesta Automation от Италия. През годините продължавах да следя тяхното развитие, наред с това на конкурентите им в бранша. След промените в ТехноКом Ко погледът ми естествено се обърна към тях. Посетих
фабриката им в Ровиго, където се
уверих напълно в качеството и конкурентноспособността на предлаганите от Vesta Automation продукти. И
така, след кратки преговори, ТехноКом Ко вече бе оторизиран дилър за
България на Vesta Automation.
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А как открихте другия си партньор - компанията FG Line?

Запознанството ми с FG Line също
бе интересно. Мениджър и собственик на компанията е Фабрицио Габрини – един от малкото водещи специалисти в областта на проектирането и производството на магнетвентили в Италия. Дългогодишният му
опит, натрупан в компании, които
днес са едни от основните ни конкуренти на българския пазар, както и
донякъде сходствата в житейския ни
път, доведоха до сътрудничеството
с FG Line. Разбира се, решението ми
бе взето отново след посещение във
фабриката на компанията, където
лично г-н Габрини ми показа всички
нововъведения, които е успял да внедри в изцяло конструираните от него
по нов начин магнетвентили.
На какво ще разчитате, за да
наложите изделията на новите
си партньори в днешната пазарна ситуация?

Искам да припомня, че ТехноКом Ко
бе основана в края на 2004 г. С гордост мога да кажа, че за този кратък
период от време, успяхме да се утвърдим като фактор на пазара на компоненти за автоматизация у нас.
Предлагаме не само продукти, но и
цялостни технически решения. Залагаме на професионална търговия,
включваща демонтаж, монтаж и пуск
на закупената елементна база, техническа консултация при избора, доставка на място и атрактивни форми
на плащане. Стараем се да бъдем
максимално близо до нашите партньори и клиенти, за да съкратим периода, за който отреагираме на
възникнал проблем, ситуация или запитване. Целта ни е да познаваме
максимално потребностите и посоката на развитие на бизнеса на нашите партньори и клиенти.
Разполагате ли с точните
хора?
Правилните хора - поставени на
верните места и мотивирането им
всеки ден, са необходими за успеха и
развитието на една компания. В тази
връзка ТехноКом Ко си партнира с ТУПловдив, който ни съдейства за намиране и привличане на млади и обещаващи момичета и момчета. Винаги съм смятал, че добрите отноше-

ния са изключително важни в една
компания, както и способността на
мениджъра й да умее да делегира права, отговорности и задължения.
Малък ли е Пловдив и регионът
за фирма ТехноКом Ко?

Пловдив и регионът са голям икономически център, в който е съсредоточена немалка част от икономиката на страната, и по-специално
хранително-вкусовата, химическата
и леката промишлености, енергетиката, а също така производството
и рециклирането на машини и съоръжения. Ние започнахме бизнеса си
тук, но интересите ни са насочени
към държавно покритие. За целта
продължаваме да развиваме дистрибуторската си мрежа. Екипът ни
включва и пътуващи консултанти,
които осъществяват живата връзка
с клиентите ни от цялата страна.
Планираме също откриването на
собствени офиси в някои от по-големите градове на България.
Мислили ли сте да се занимавате с инженеринг?

Винаги съм смятал, че инженерингът е начин да си по-успешен в
бизнеса. Затова ТехноКом вече е поел
по този път. Партнираме си, също
така, с други компании в областта,
които са подизпълнители по наши
задания.
Цената, качеството или личният контакт продават днес, гн Шейтанов?

Успешната формула е в доброто
им комбиниране, но в интерес на
обективността, бих добавил откритата комуникация и доверието. Без
него изграждането на дългосрочни
отношения с партньорите ни е
невъзможно.
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≈ıÌ‡ÚÓÌ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
Á‡ Mitsubishi Electric
Тематично събитието бе посветено на сервозадвижванията на Mitsubishi Electric

Õ

а 12 и 13 март т.г. Mitsubishi
Electric и официалният им представител за България - фирма Ехнатон,
бяха домакини на семинар с практическа насоченост. Тематично събитието бе посветено на сервозадвижванията на Mitsubishi Electric. Семинарът се проведе в парк-хотел Витоша в столицата и привлече интереса на многобройни специалисти. Гости и лектори на събитието бяха
Жулиен Далери, регионален мениджър
на компанията за Югоизточна Европа, и Хироши Матсумура, продуктов
мениджър за серво и motion системи
в Mitsubishi Electric. Събитието бе открито от Веселин Тодоров, технически директор на фирма Ехнатон.
В първата част на лекционната
програма Хироши Матсумура представи накратко историята, пазарните позиции и направленията в производствената дейност на Mitsubishi
Electric. „Компанията произвежда интелигентни задвижващи системи с
многобройни и разнообразни приложения. Те се отличават с висока надеждност, икономичност, функционалност и гъвкавост. Предлаганите
серво и motion системи са база за реализиране на разнообразни решения от елементарни едноосни приложения до напълно синхронизирани системи с 96 оси“, заяви лекторът.

iQ платформата комбинира
дискретно и процесно
управление
В рамките на събитието бяха
представени Q-серията motion контролери на Mitsubishi Electric, базирани на платформата iQ за автоматизация. „Тя е първата в света
платформа, която комбинира всички ключови типове автоматизация
в един контролер. Благодарение на
мощните симулационни инструменти и опростеното програмиране,
софтуерът iQ Works позволява дадена система да бъде по-бързо разработена и пусната в експлоатация.
Комбинирането на процесно и дискретно управление в една система
дава възможност iQ платформата
да се използва за управление на редица хибридни приложения. Един контролер има възможностите лесно
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да управлява дори комплексни системи“, заяви гн Матсумура.
Сред представените
средства за автоматизация, базирани на платформата, бяха допълнителните модули Q173DR
Robot CPU и Q173NC CNC
CPU – съответно за управление на роботи и на
машини с ЦПУ. И двата
модула използват високоскоростната оптична
мрежа на Mitsubishi Servo System Controller
Network (SSCNET III), специално разработена за
двупосочна комуникация
между контролерите и
сервоусилвателите.

Жулиен Далери, регионален мениджър на Mitsubishi Electric за
Югоизточна Европа, Хироши Матсумура, продуктов мениджър за серво и motion системи, и Веселин Тодоров, технически директор на фирма Ехнатон (отляво надясно).

ции, включително визуализация, диагностика, изписване и разчитане на
параметри, както и тестове“, заяви
лекторът.

Многоосно управление с
позициониращи модули
на Mitsubishi
Сред представените продукти
бяха и базираните на iQ платформата позициониращи модули QD75MH1/
2/4, които позволяват линейна интерполация и едновременното управление на от 1 до 4 оси. Демонстриран бе и новият самостоятелен едноосен контролер от серията MR
MG100, конфигуриран с Plug&Play през
оптична SSCNET III комуникация. Сред
възможностите му са: връзка с други
устройства през Ethernet, операционен цикъл 0.44 ms и възможност за
залагане до 256 променливи матрици. Типично приложение на контролера е управлението на летяща и въртяща се ножица, използвана в пакетиращата индустрия.
Вниманието на присъстващите
специалисти бе привлечено и от новия motion контролер от серията
Q170 MCPU, който скоро ще се предлага и на европейския пазар. Сред
характеристиките на контролера
са: възможност за управление до 16
оси, вградени PLC функция, комуникатор за визуализиращи системи, 4
самостоятелни и 1 USB порт и др.
Контролерът работи с унифициран
Windows-базиран софтуер за структуриране и конфигуриране - MT
Developer. „С него лесно могат да
бъдат извършвани различни опера-

Сервозадвижванията –
по-производителни
и по-оптимизирани
Сред основните акценти в програмата на събитието бе серията
задвижвания висок клас MR-J3, както и функционалната серия MR-J2S
и икономичната версия MR-ES. „Модулите са разработени на базата на
основната производствена концепция на Mitsubishi Electric, включваща
отлична производителност, редуцирани габарити и оптимизация на опроводяването и настройките“, заяви г-н Матсумура. „Характеристиките на серията са допълнени с нови
функции, сред които: високоефективна система за потискане на
механичните вибрации, филтър за
потискане на резонансните явления
на машините и оптимизирана функция за самонастройка в реално време, Speed frequency response 900 Hz
и енкодери за абсолютно позициониране с висока разделителна способност. Те осигуряват максимална
точност, бързо позициониране и
лесен монтаж. MR-J3 се предлагат
с изходна мощност от 50 W до
7 kW. Гамата се разширява с модули с по-висока мощност периодично“,
допълни лекторът.
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ÿÂÒÚË ÚÛÌË ÔÓ ·ÓÛÎËÌ„ Á‡
ÍÛÔ‡Ú‡ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
Стотици представители на индустриалния бранш у
нас премериха сили в шестия турнир по боулинг за купата на списание Инженеринг ревю. Събитието се проведе
на 10 март на традиционното място - Mega Extreme
боулинг център в столицата. Като мащабност, ентусиазъм и настроение турнирът протече изцяло в съзвучие
с духа на предишните си издания. И както на всяко състезание, и този път имаше победители - отборни и индивидуални. Някои с гордост отнесоха вкъщи купи и грамоти, а за останалите бе удовлетвореността от играта... и шансът да се изявят на следващия боулинг турнир.
Големият брой на участниците в състезанието бе
причина да изберем схемата на игра от последните години - всеки състезател показа уменията си в една, вместо в две игри. Призовите места в индивидуалното
класиране тази година изненадващо бяха заети само от
дами. С безапелационен резултат от 180 точки, индивидуален шампион на шестия турнир по боулинг за купата
на сп. Инженеринг ревю стана Полина Георгиева от Енкон Сървисис, следвана от Вера Янева, ПроСтрийм Груп
и Полина Узунова от фирма Варум с еднакъв резултат 172 точки.
Отборен шампион на тазгодишния турнир стана
екипът на ПроСтрийм Груп с 156 точки. Купите за второ
и трето място напълно заслужено спечелиха Варум (151
т.) и Енкон Сървисис (146 т.). Грамоти бяха връчени и на
победителите във всяка от 22-те състезателни групи.
Повече информация за събитието и стотици снимки
можете да намерите на www.tllmedia.bg.

Отборният шампион ПроСтрийм Груп спечели титлата в оспорвана надпревара

Отличното представяне на Варум донесе на фирмата II място в отборния шампионат

Отборът на Енкон Сървисис зае престижното трето място
в крайното класиране

Полина Георгиева от Енкон Сървисис индивидуален победител в турнира
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Вера Янева от ПроСтрийм Груп с купата
за II място в индивидуалната надпревара

Полина Узунова от Варум спортсменски
отстъпи второто място и стана трета
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

œÂÚÚÂ Ô‡‚ËÎ‡ Ì‡ Â‰ËÌ
‰Ó·˙ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
Farnell е водещ в света висококласен дистрибутор на електронни,
електрически и промишлени продукти, както и на продукти за MRO
(поддръжка, ремонт и експлоатация). С повече от 475 000 предлагани продукта от над 1200 водещи световни производители, Farnell е
опора за милиони инженери и професионални закупчици в цяла Европа.
Правило 1: Широка гама от
продукти
Farnell предлага широка гама от
над 475 000 висококачествени продукта, които се доставят в България за един работен ден. Сътрудничеството с 1200 водещи доставчика е гаранция за надеждността на
Farnell и за това, че тя предлага услуги с най-високо качество. Сред предлаганите артикули клиентите могат да открият полупроводникови
елементи, пасивни елементи, конектори, кабели, проводници и принадлежности, оптоелектроника, ключове и релета, инструменти, захранвания, тестово оборудване и продукти
за MRO, както и стотици други категории продукти.

Правило 2: Бърза доставка
за един работен ден
Farnell предлага на своите клиенти изпълнение на поръчките в рамките на 24 часа с доставка на следващия ден и широк набор от опции
за опаковката. Поръчките, подадени преди 16 ч гарантирано се обработват на същия ден и доставката
по тях се извършва на следващия работен ден. Цената на доставката
е само 5 евро при подаване на
поръчката онлайн, като е напълно
безплатна за поръчки на стойност
над 500 евро.
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Правило 3: Без изискване за
минимална стойност на
поръчката
Няма изискване за минимална
стойност на поръчката, като всички поръчки се обработват като еднакви по важност. Благодарение на
това на клиентите не се налага да
поддържат големи запаси и те могат лесно да подобрят ефективността на своите разходи. Всеки клиент може да поръча компонента, от
който има нужда, а той ще му бъде
доставен на следващия работен ден.

на екипа за техническа поддръжка.
Клиентите могат не само да получават отговорите в реално време,
но също така и да задават всякакви
допълнителни технически въпроси.
Достъпът до чата се осъществява
чрез www.farnell.com/bg.

Правило 4: Превъзходно
обслужване на клиентите
Farnell предлага лесен достъп до
над 475 000 продукта в своята гама
по 24 часа в денонощието и 365 дни
в годината. Специализираните екипи
по продажбите, говорещи съответния местен език, предлагат ежедневна поддръжка за всички клиенти, осигурявайки превъзходно обслужване и
съвети. Поръчките могат да се подават онлайн чрез уебсайта
www.farnell.com, по e-mail, факс и по
телефона на безплатния номер на
Farnell: 00 800 115 44 87.

Правило 5: Безплатна
техническа поддръжка
Farnell осигурява за своите клиенти безплатна техническа поддръжка и достъп до най-новите продукти и технологии. Специално
създаденият екип за техническа
поддръжка ще отговори на всички
ваши въпроси, ще ви даде съвет за
продуктите и ще ви помогне да
разрешите вашите технически проблеми. Можете да се свържете с
хората от екипа по телефона или
по email. Освен това, Farnell наскоро
пусна в действие чат за техническа помощ в реално време (Live
Technical Chat). Този впечатляващо
популярен проект дава на клиентите шанс да разговарят онлайн с член

За да оказва подкрепа на всички
свои клиенти, Farnell също така им
осигурява достъп до източника на
новини и информация от сектора на
електрониката и на продуктите за
поддръжка, ремонт и експлоатация
(MRO). На уебсайта на Farnell
www.farnell.com/bg посетителите
могат да открият онлайн версия на
месечното списание Technology First
и да проследят поредица от емисии
за техническо обучение TechCast®.
За контакти с Farnell България
Център за обслужване на клиенти
Безплатна телефонна линия:
00 800 115 44 87
Email: info-bg@farnell.com
Уебсайт: www.farnell.com/bg
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Стефан Куцаров

исплеите днес са задължителен
елемент от все повече и по-разнообразни устройства, като производството им нараства с всяка година.
Появяват се нови типове дисплеи не
само като конструкция, но и като
принцип на действие. Същевременно
параметрите, възможностите и
външният вид на дисплеите силно зависят от областите на приложението им. Нещо повече, разработката
на много дисплеи се прави именно в
зависимост от него. С характерни
особености са например дисплеите
в електронните калкулатори и часовници, в черната и бяла техника, в ком-
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пютрите и в индустриалните приложения. Настоящата статия е посветена на индустриалните и специализираните дисплеи, известни съответно като Industrial Display и
Embedded Display.

Особености
Индустриалните дисплеи, независимо от своето наименование, се
използват не само в производствени
помещения, но и в центрове за управление, в автомати за продажба стоки и услуги, вграждат се в преносими
устройства за измерване, контрол и
управление, в транспортни и селскостопански машини. Специфични изисквания към индустриалните дисплеи

са работата в широк температурен
обхват и достатъчната издръжливост към външни влияния - влага, прах,
удари и вибрации. Те трябва да функционират безотказно продължително
време, поради което имат време до
първа повреда (MTBF) до 70 000 часа.
Не са малко устройствата с дисплеи,
които не могат или не трябва да
имат сервизно подържане поради
трудното му осъществяване или нарушаване на производствения процес.
В такива случаи се вгражда система
за диагностика и оценка на качеството на изображението, която при нарушаване на нормалното функциониране изпраща информация към контролен център.
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В много приложения на индустриалните дисплеи се
налага обмен на информация в диалогов режим. Това обуславя съществуването на чувствителни към допир дисплеи (Touch Screen Display), като докосването може да се
прави с пръст или специален маркер. И двата начина на
задействане са възможни при резистивните дисплеи
(Resistive Touch Screen), като при това ръката може да е
в ръкавица. При натискане в тях се осъществява електрически контакт между проводящия слой и основата на
екрана. По-бързи и с по-сигурно действие са капацитивните дисплеи (Surface Capacitive Touch Screen), при които
докосването на екрана увеличава капацитета и намалява променливото напрежение на съответното място.
Също капацитивни (Protective Capacitive Touch Screen) са
дисплеите с промяна на капацитета само при доближаване. Те са особено подходящи за използване на открито. На двете перпендикулярни стени в дисплеите с
повърхнинни акустични вълни има излъчватели, които
създават такива вълни по повърхността на екрана. Когато той бъде докоснат, дори с ръкавица, част от енергията на вълните се отнема и мястото на докосване се
локализира от контролер. Специфично предимство на
тези дисплеи е устойчивата конструкция. По подобен
начин действат инфрачервените дисплеи, но по
повърхността им се излъчват инфрачервени лъчи.
Напоследък нараства делът на използваните дисплеи с повишена интелигентност. Докато при класическите дисплеи управлението се извършва обикновено с
един интерфейс, тук възможностите са значително
повече. В зависимост от модела тези дисплеи могат
да имат няколко интерфейса (напр. LVDS, DVI, USB), вход
за индустриалния видеостандарт EIA-861В и да бъдат
управлявани с програмни продукти от високо ниво.
Могат да съдържат алгоритми за подобряване на качеството на изображението, например гама и цветова
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Фиг. 1.

корекция. За осигуряване на всичко това тези дисплеи
имат значително по-сложно управление, което може да
е вградено или да представлява външен модул. Разновидностите им, предназначени за устройства работещи на открито (Sunlight Readable Display), са с диагонал
между 20 и 80 cm, като много от новите модели могат да осигуряват изображения с висока разделителна
способност.
Много производители предлагат микроконтролери,
разработени за управление на дисплеи. Типичен пример е
серията PIC18F87J90 на Microchip, характеризираща се
с ниска постояннотокова консумация и голям обем на
паметта. За управление на специализирани дисплеи с 16разредните микроконтролери PIC24F и PIC24H и 32-разредните PIC32MX, както и с 16-разредни цифрови сигнални контролери е разработен продуктът QVGA Graphic
Solutions.

Основни параметри
Разделят се на 3 групи – електрически, оптични и
механични. Към първите се отнасят постоянното захранващо напрежение VCC, консумираният постоянен ток
ICC, логическите нива (например TTL и LVDS), продължителностите на фронтовете и времевите съотношения
на управляващите импулси. Вместо VСС и ICC понякога се
дава консумираната мощност PD. Тук се включва и работният температурен обхват, въпреки че не е електрически параметър. Той е по-широк в сравнение с дисплеите за битови приложения, като същото се отнася и за
допустимата относителна влажност на въздуха (Relative
Humidity) RH, чиято максимална стойност зависи от
температурата - една типична крива е дадена на фиг. 1.
За някои индустриални дисплеи се дават и допустимите
вибрации и издръжливост на удари.
Оптичните параметри включват:
Яркост (Brightness, В) на дисплея, измервана за бяло
изображение в cd/m2 (кандели на квадратен метър) или
еквивалентната й единица нит (nt). Нейната големина
за получаване на качествено изображение зависи от
околната светлина, поради което при дисплеите за работа на открито тя е между 1000 и 2000 cd/m2 , а при
тези за помещения обикновено са достатъчни 250 - 500
cd/m2.
Контрастът (Contrast, Contrast Ratio) CR представлява
отношението на яркостите на бяло и черно изображение, например 400:1, като по принцип с увеличаването
му се подобрява качеството на изображението. Стойностите B се дават при определен интензитет на околната светлина, като CR намалява с нейното увеличаване.
Ъгъл на видимост (Viewing Angle). Той е спрямо перпендикуляра към повърхността на дисплея и при него контрастът намалява до определена стойност, често много по-малка от дадената като параметър. В действителност, ъглите са 4, по един за всяка от четирите
посоки спрямо перпендикуляра. По-често вместо четирите ъгъла се дават хоризонталният и вертикалният.
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От дисплеите с информационни функции в производствени и други помещения обикновено се изисква да имат
максимално голям ъгъл, който вече
достига 88° във всяка посока.
Времената на реакция (Response
Time) са от момента на подаване на
електрически сигнал за промяна на
яркостта до установяване на новата й стойност. С Tr се отбелязва
това за промяна от черен в бял цвят
(Rising) и с Tf - от бял в черен цвят
(Falling). По-малките стойности позволяват точното предаване на побързо движещи се обекти, а с понижаване на температурата времената рязко нарастват. При ползването на каталози трябва да се има
предвид, че някои фирми дават със
същото наименование сумата на
двете времена.
Брой на възможните цветови нюанси за всеки пиксел (Color Number).
Параметърът се отнася само за
цветните дисплеи, при които пикселът (Pixel) съдържа 3 сегмента (Dot)
под формата на вертикални лентички с червен (R), зелен (G) и син (В) цвят.
Най-често цветът на всеки сегмент
се задава чрез 6- или 8-разредно число, при което броят на цветовете е
съответно 218 (приблизително 262k)
и 224 (приблизително 16М).
Механичните параметри включват на първо място различни геометрични размери. Диагоналът
(Diagonal Size) се дава в mm или инчове. Размерите на сегментите на
пиксела са изяснени на фиг. 2, а като
параметри се дават само едни от
тях. Освен това параметър е броят
на сегментите (Number of Dots), например 800x600 означава 800 групи
по 3 сегмента в хоризонтална посока и 600 във вертикална посока. В
някои каталози този брой се нарича

Фиг. 2.

формат на пикселите (PixelFormat).

Едноцветни
течнокристални дисплеи
(Monochrome LCD)
По принцип всичките им пиксели
са с един цвят, най-често червен,
зелен, оранжев или син, като много
производители предлагат набор от
дисплеи, различаващи се само по цвета си. Съществуват и разновидности (Multi-Color Display) с различни
цветове на отделни техни части.
В зависимост от структурата на
течния кристал съществуват няколко разновидности на дисплеите.
Първата са с означение TN (Twisted
Nematic), при която молекулите на
неактивирания (без приложено напрежение) кристал са усукани при ъгъл
90° между разположените в двата
края. Чрез поляризационни филтри
върху двете стъклени плочки се осигурява преминаването на светлината (кристалът е прозрачен). При
прилагане на напрежение усукването
се отстранява и кристалът става
непрозрачен.
Подобна е структурата на STN
(Super Twisted Nematic), но ъгълът е

240°. Този тип дисплеи са с по-голям
CR от TN. Разновидност на STN с
увеличени ъгли на видимост и контраст са FSTN (Film Super Twisted
Nematic). С параметри между двата
вида са HTN (High performance Twisted
Nematic). Специално за индустриални
приложения са дисплеите МVА (MultiDomain Vertical Alignment), разположението на молекулите в чиято структура позволява увеличаване на ъглите на видимост. Специфичен тип са
запомнящите дисплеи (Cholesteric
LCD), при които след премахване на
напрежението взаимното разположение на молекулите не се променя,
т.е. изображението се запазва.
Конструктивното разположение
на ИС на управляващия блок също
определя няколко разновидности на
дисплеите. При ТАВ (Tape Automated
Bounding) на фиг. 3а ИС се монтират
върху малки печатни платки (TapeCarrier Package, TCP), които прикрепват дисплея към печатната платка
(РСВ). За намаляване на размерите и
цената на дисплея ИС се монтира
непосредствено върху една от
стъклените плочки (Chip-On-Glas,
COG), което е показано на фиг. 3б, а
връзката на дисплея с печатната
платка се осъществява чрез гъвкава
платка (Flexible Printed Circuit, FPC).
Друг тип са COF (от Chip-On-Film), при
които ИС се монтира върху гъвкава
основа между дисплея и FPC (фиг. 3в).
Масово използвана разновидност е и
COS (Chip-On-Stick), дадена на фиг. 3г,
при която ИС е специална стъклена
пластинка. Последната от масово
използваните конструкции е СОВ
(Chip-On-Board), чието наименование
показва, че модулът e с дисплей, монтиран върху печатна платка.
В много голяма част от съвременните дисплеи пикселите образуват

Дебелослойни мощни резистори
• Съпротивление /по заявка на
клиента/ - 2,7 Ω до 1 кΩ
• Номинална разсейвана мощност
до 100W
• Импулсна мощност до 2000W
/с използване на допълнителен
радиатор/
• Пробивно напрежение >2.5kV
• Индуктивност под 2µH
• За цени и срокове се обръщайте
към МТ 1 ООД
София, бул. Цариградско шосе 7-ми км., сграда Хибридни Интегрални Схеми
тел.: 02/ 8773509, тел./факс: 02/ 9743257
e-mail: batev@mt1components.com, www.mt1components.com
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Таблица 1. Едноцветни течнокристални дисплеи
Ì î ä åë
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A m p ir e
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DisplayElektronik
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Фиг. 3.
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Display Elektronik
O m n id is p la y
Varitronix

STN; TRD
STN; TRD
STN; TRD
STN
FSTN; TAB; [T]
STN; COG

5
4 ,2 - 5 (1 ,2 )
4 ,5 - 5 ,5 (1 ,2 )
5 [6 3 0 ]
18,3 (2)
3

150
-

5 :1
-

3 5 /4 0 /3 5 /3 5
-

2 0 0 (2 0 0 )
87x60x11
84x44x14
116x37x9,5
80x36x12,4
70x90,5x4,8
71x52x4 (7,62)

(16x4)
(16x2)
(2 0 x 2 )
(16x1)
238x158

LE D
LE D
LE D
LE D
EL
Î ò ð àçÿâàù

a

б

обща матрица с m реда и n колони и
означение mxn. Дисплеите от този
тип се наричат графични (Graphic Display), тъй като на тях освен текст
могат да се изписват графики и всякакви символи. Известна разлика има
при буквено-цифровите дисплеи
(Character Display) c n реда и m матрици в ред, във всяка от които се
изписва една буква, цифра или препинателен знак.
Светлината, за която бе споменато че преминава през LCD, е от
външен източник. В зависимост дали
тя е околната, от източник зад дисплея (задно осветление, Backlight) или
и двете има съответно отражателни (Reflective LCD), пропускащи (Trans-

в

missive Display) и отражателно-пропускащи (Transflective Display), подробности за които са дадени в статията „Съвременни дисплеи“ - Инженеринг ревю бр. 4/2007 г. При едноцветните дисплеи преобладава първият вид. По принцип част от околната светлина се отразява от повърхността на екрана, което намалява
качеството на изображението. Затова някои модели имат антиотражателно покритие (AntiReflective
Coating). Когато има задно осветление, то може да е светодиодно (LED
Back-light), електролуминесцентно (EL
Back-light) или с лампа със студен
катод (CCFL Back-light). Средният експлоатационен срок на осветление-

то с LED е над 50 хил. часа, на това
с CCFL – 40 – 70 хил. часа и с EL – до
десетина хиляди часа. Обикновено
осветлението консумира по-голяма
мощност от самия дисплей.
Последната особеност е свързана
с наименованията пасивен дисплей
(Passive Display) и дисплей с активна
матрица (Active Matrix Display). Пикселите в първия вид съдържат само
течен кристал, поради което са прости и евтини, но не могат да осигурят много високо качество на изображението. Все пак то е напълно
достатъчно за едноцветните дисплеи, които са основно от този вид.
Терминът активна матрица във
втория вид се дължи на наличието

CMEL AMOLED

Размери: 3,5" до 7,0";
Резолюция: от 320RGB*240 до 800RGB*480
3.3V захранващо напрежение за логиката
и подсветката; Интегриран "step-up-converter"
Вграден LED driver (via PWM or Analog)
Живот на подсветката 40 000 часа
FFC съединител pin-съвместим
в цялата серия
Опции със и без Touch Panel

Универсал 98 ООД

-20 ¸ +70
-20 ¸ +70
0 ¸ +50
-20 ¸ +70
-20 ¸ +70

г

EDT TFTs
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партньор на
Glyn Germany

Размери: 2.0"; 2.4"; 2.8";
Резолюция 320RGB*240
Дебелина на модула: 1.5 mm
Ъгъл на видимост: 170/170/170/170
Контраст: 1:10000; Опресняване: 0.02 msec
Вграден графичен контролер: SPI, Parallel
Опции със и без Touch Panel

тел: 02/8708009 e-mail: sales@uni98-bg.com www.uni98-bg.com
април 2009
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Таблица 2. Цветни течнокристални дисплеи
Ì î ä åë

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Òè ï

E S -3 1 1 2
A M -6 4 0 4 8 0 G 2 T N Q W T U 0 H
G 084SN 03 V1
C O M 2 2 T 2 M 5 9 X LC
G 0 7 0 Y 1 -T 0 1
G 1 0 4 X 1 -L 0 1
L ig h tV ie w V G A
ET043000D M 6
E R 0132A 0N M 6
L5S30598
TX 26D 02V M 1C A A
T C G 0 7 5 V G 2 A C -A 0 2
LA 1710R
P H 3 2 0 2 4 0 T -0 0 9 -IC 1 Q
LQ 0 2 5 Q 3 D W 0 2
LQ 0 5 7 Q 3 D C 1 2

A d v a n te c h
A m p ir e
AUO
C a s io
CM O
CM O
D is p la y t e c h
EDT
EDT
E p so nTFT
H it a c h i
K y o c e ra
P la n a r
Powertip
S h a rp
S h a rp
Toshiba Matsushita
Display Technology
Toshiba Matsushita
Display Technology
Truly Semicond.
Truly Semicond.

TFT
TFT
TN; TFT
TN; TFT
TN; TFT
MVA
FLCD
TFT
CSTN
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT
TFT; COG

LT 1 0 4 A C 3 6 1 0 0
LTA O 8 4 C 2 7 2 F
T F T -G 4 8 0 2 7 2 D T S W -7 W -E
T F T 8 0 0 6 0 0 -3 -E

Tr,m s
( T f, m s )

Ï è êñ åë è

5 0 0 :1
2 5 0 :1
6 0 0 :1
4 0 0 :1
5 0 0 :1
1200:1
100:1
4 0 0 :1
3 0 :1
5 0 0 :1
5 0 0 :1
4 5 0 :1
8 0 0 :1
2 5 0 :1
5 0 0 :1
3 5 0 :1

Ú ãëè íà
âèäèì îñò
70/60/70/70
6 0 /4 0 /6 0 /4 0
80/70/80/70
8 0 /8 0 /8 0 /8 0
70/60/70/60
8 8 /8 8 /8 8 /8 8
7 5 /7 5 /7 5 /4 5
47/41/44/28
8 0 /8 0 /8 0 /8 0
5 0 /5 0 /5 0 /5 0
80/70/80/70
8 0 /8 0 /8 0 /8 0
5 0 ? 5 0 /5 0 /4 5
8 0 /8 0 /8 0 /8 0
6 5 /4 0 /6 5 /6 5

3 5 (6 )
2 5 (2 5 )
3 0 (3 0 )
4 0 (6 0 )
16
25
15 (35)
250 (150)
20
3 0 (2 0 )
2 0 (2 0 )
3 ,5 (1 ,5 )
15 (35)
15 (15)
8 (21)

800x600
640x480
800x600
960x240
800x480
1024x768
640x480
480x272
128x128
800x480
640x280
640x480
1280x1024
320x240
320x240
320x240

CR

Ç à ä í î Ðàá . ò å ì ï .
î ñ â å ò . î á õ°âÑà ò ,
3 9 0 x 2 9 7 x 4 9 (3 0 ,5 )
-10 ¸ +65
144x109,5x22 (14,5)
LE D
-20 ¸ +70
203x142,5x5,7 (21,3) CCFL
5 0 x 4 3 x 2 ,9 2
LE D
-20 ¸ +70
165x104x5,5
CCFL
-3 0 ¸ + 8 5
225,5x176,3x10,2
CCFL
-20 ¸ +70
19x11,5x3,7 (0,94)
-10 ¸ +70
105,5x67,2x3,95 (10,9) LED
-20 ¸ +70
30,1x37x2,7 (3,35)
LE D
-20 ¸ +70
168x93x7,1
CCFL
-3 0 ¸ + 8 5
243x181,6x12,5 (26)
CCFL
-20 ¸ +70
184x139,8x12,7 (19)
CCFL
371x299x4,6 (43)
0 ¸ +40
(14,5)
LE D
-20 ¸ +70
5 6 ,8 x 4 8 ,8 x 3 ,5 (6 ,3 )
LE D
-10 ¸ +60
144x104,6x13 (14,4)
CCFL
-3 0 ¸ + 8 0
Ðà ç ì å ð è W x H x T,
m m (ä è à ã ., c m )

TFT

3 ,3 [5 9 0 0 ]

400

-

6 0 /5 0 /6 0 /5 0

-

1024x768

242x187x13,4 (26)

LE D

-2 0

¸

+70

TFT

3 ,3 [5 9 0 0 ]

320

-

6 0 /5 0 /6 0 /5 0

-

800x600

199,5x149,6x13 (21)

CCFL

-2 0

¸

+70

TFT
TFT

-

-

-

-

-

480x272
800x600

105x66,2x3,5 (10,2)
246,3x179,5 (26,4)

LE D
CCFL

-2 0
-2 0

¸

+70
+70

на MOS транзистор (Thin Film
Transistor, TFT) във всеки сегмент,
идея за чието свързване е дадена на
фиг. 4. Наличието на TFT увеличава
преди всичко CR и намалява времето
на реакция, и съответно осигурява
значително по-добро изображение.
Съкращението TFT често присъства
в наименованието на дисплея (TFT
LCD).
В табл. 1 са дадени основните
параметри на едноцветни дисплеи,
като буквата [T] в колоната „Тип“
означава чувствителен към докосване дисплей, а трите размера са
дължина (W), височина (Н) и дебелина
(Т или D). Ъглите на видимост са в
реда надясно/надолу/наляво/нагоре
спрямо перпендикуляра към повърхността на дисплея. В първите 6 реда
са дадени графични дисплеи, а в останалите – буквено-цифрови.

Цветни течнокристални
дисплеи
Те са най-масово разпространените като се очаква през настоящата
година броят на намиращите се в
експлоатация да надхвърли 1 млрд.
Сериозни са изискванията към качеството на тяхното изображение,
което определя и големия брой на
пикселите им. Практически няма буквено-цифрови цветни дисплеи, а значителна част използват международно приетите формати QVGA
(320x240), VGA (640x480), VWGA
(800x480), SWGA (800x600),
XGA(1024x768), WXGA (1366x768),
както и 1920x1080 (HD). Вместо
тези стандартни означения често
след първото число се прибавя RGB
(например 800xRGBx600), за да се
подчертае наличието на сегменти R,
G и В. Съотношението дължина:висо-
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V C C ,V
B,
(IC C ,m A )
c d /m 2
[P D ,m W ]
[4 5 k ]
400
4,6-26 (700)
500
3 ,3
250
2 ,7 -3 ,6 (8 )
500
450
400
1,8 è 5 [100]
2 ,2 5 -3 ,6 (3 ,5 ) 5 0 0
9,7-10,5 (1) 130 min
12
370
3 ,3
350
[9 5 7 ]
270
[4 0 k ]
300
255
3 -3 ,6 (7 )
350
3-3,6 (130)
500

чина на дисплеите най-често е 4:3 и
значително по-рядко 3:4, а броят
модели с 16:9 нараства. Сравнително малко са пасивните цветни дисплеи, най-често CSTN. Заради изискването на високо качество на изображението почти всички са пропускащо-отразяващи, а пропускащите са
по-скоро изключение. Задното осветление като правило дава бяла светлина. Конструктивните разновидности са подобни на едноцветните
дисплеи, а чрез управлението на някои модели може да се задават 218
или 2 24 цвята на пиксел. Друга
възможност на част от дисплеите
е регулиране на яркостта, обикновено с 6-разредно число. В някои специфични приложения е необходимо обратно сканиране (Reverse Scaning),
при което за описване на един кадър
от изображението лъчът се движи
по редовете отдясно-наляво и започва от най-долния, премествайки се
нагоре. Затова съществуват дисплеи с тази възможност като добавка към класическата развивка. Пример са дисплеите на CMO в табл. 2.
Идея за свързването на цветен
дисплей към управляващия го блок е
дадена на фиг. 5. Екранът е означен с
Panel, а блокът е ИС IL9221 на Ampire.
Вдясно от него е показано задното
(B/L) светодиодно осветление. Активирането на пикселите (по сигнална
шина от фиг. 4) се извършва чрез
драйвер (Driver Circuit), а на TFT (по
гейт шина от фиг. 4) – чрез Gate
Driver Circuit. В ИС е вграден захранващ блок (Power Supply Circuit), включващ преобразувател на постоянно в
постоянно напрежение (DC/DC). Чрез
резистора OSC Resistor се установява желаната честота на тактовия
генератор в ИС.

¸

Фиг. 4.

Фиг. 5.

Типични цветни дисплеи с основните им параметри са дадени в
табл. 2, като единственото число в
колоната за Tr и Tf представлява сумата Tr + Tf.

Светодиодни дисплеи (LED
Display)
За разлика от LCD те самите са
източник на светлина и съответно
не изискват нито външно, нито задно осветление. За сметка на това
LED дисплеите имат значителна
постояннотокова консумация, която
определя приложението им само при
наличие на мрежово захранване. За
индустриални цели се използват
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Дистрибутор на оборудване и материали за монтаж,
почистване и лакиране на печатни платки –
от производство на прототипи и ремонт
до високоскоростни автоматични линии

Спояваща паста, тинол,
припой, флюс и други
материали за безоловно
запояване - налични на склад
ÄÎÂÅÐÅÒÅ ÑÅ ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈßÒÀ  ÂÅ×Å 30 ÃÎÄÈÍÈ ÑÌÅ ÂÎÄÅÙÈ Â ÁÐÀÍØÀ
АМТЕСТ ЕООД, 1421 София, бул. „Арсеналски“ № 81, вх. В, тел.: 964 1930, Факс: 963 1566, e-mail: bg.office@amtest.net, web: www.amtest.net

Innovation. Quality. Customer Support
НОВО!

НОВО!

HR 100 A

НОВО!

Нова технология за
монтаж и демонтаж на SMD компоненти, комбинирала инфрачервени
лъчи и конвекционално загряване

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

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

София 1784, бул. "Цариградско шосе"
7-ми км, АТМ център
тел: (02) 974 47 51; факс: (02) 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu

НОВО!

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

НОВО!

Настолна
система за
автоматична
оптична
инспекция
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Таблица 3. Дисплеи с органични светодиоди
Ï ðîèçâîäèò åë

V C C ,V
,
(IC C ,m A ) C dB/m
2
[P D ,m W ]

C 0 2 0 1 Q IL K -C

CM EL

C 0 2 4 0 Q G L B -T

CM EL

1 ,6 5 -3 ,3
[150]
2 ,5 -3 ,3
[2 6 0 ]
3 -3 ,6
[2 2 0 ]
4 ,5 -5 ,5
[8 0 0 0 ]

160

10000:1

230
m ax

D is p la y
Elektronik 3,3 (120)

Ì î ä åë

P 0 4 3 0 W Q L B -T
P 0 7 6 0 W V L B -T
D E P 128064
TO D 9 M 0 0 2 6
G G P -W -T -R -E
(÷ å ð â å í )
TO C 9 M 0 0 2 0 W /G (á ÿ ë è
ç åëå í )

CM EL
CM EL

CR

-

176
x220
240
x320
480
x272
800
x480
128
x64

W xH xD ,
mm
(ä è à ã .,
cm )
37,3x50,3
x 1 ,6 (5 ,0 8 )
4 2 x 5 8 ,6
x 2 ,6 5 (6 ,1 )
103,5x67
x3,15
177,3x188,3
x5,4 (19,3)
29,2x21,6
x 1 ,6 5
8 2 x 2 5 ,5
x 1 ,6 (6 ,8 6 )

Ú ãëè Tr è Ï èêí à â è ä . T f m s ñ åëè
0 ,0 5
m ax

10000:1

8 5 /8 5 /
8 5 /8 5
8 5 /8 5
/8 5 /8 5
8 5 /8 5 /
8 5 /8 5
8 5 /8 5 /
8 5 /8 5

40

-

-

175

10000:1

160

10000:1

0 ,0 5
m ax
0 ,0 5
m ax

Truly
S e m ic .

-

-

-

-

-

(2 5 6
x64)

Truly
S e m ic

-

-

-

-

-

59x18,9
(4x16) x1,6 (5,08)

.

главно буквено-цифрови и матрични дисплеи, като за
всеки символ е предвидена класическа матрица 5x7 или
5x8. Те са с 1 и по-често с 3 цвята (Tricolor Display), като
последните са червен, зелен и оранжев. Съществуват
матрични дисплеи с възможност за задаване на височината на изписваните букви. Най-важните предимства
на LED дисплеите са възможността за работа при силна
околна светлина, включително навън (Outdoor Display) и
много сигурното действие, дължащо се на качествата
на LED и на споменатите системи за самодиагностика.
Освен това реално няма ограничения за размерите им,
което осигурява наблюдаване от значително разстояние, и съответно приложения в големи производствени
помещения, паркинги, автомагистрали и др. Не по-малко
важни са и големите ъгли на видимост. Управлението се
извършва със стандартни интерфейси, например RS-232,
RS-485, Ethernet протокол и др., а някои от последните
модели имат и безжично управление. Скоростта на предаване на данните не е необходимо да е голяма – обикновено до 38,4 kbps. Съществуват дисплеи с вградена памет за запомняне на важна или повтаряща се информация, както и такива с възможност за запазване на найважната й част (например показанието на часовника)
при прекъсване на захранването. За определени приложения има дисплеи с вградени високоговорител и възможност за регулиране на силата на звука.

Дисплеи с органични светодиоди (OLED)
За разлика от предния тип OLED дисплеите са винаги
матрични, цветни и с неголеми размери. Структурата
на пасивен пиксел е дадена на фиг. 6, като в реално съществуващите само активни дисплеи (често използвано
съкращение AMOLED) към него се прибавя TFT. Съществени предимства спрямо всички останали
дисплеи са много големият CR и около 2
порядъка по-малкото време на реакция, които позволяват получаването
на висококачествени
изображения Фиг. 6.
дори на твърде бързо движещи се обекти. Експлоатационният срок на съвременните модели е не по-малък от
20 000 часа, което вече позволява да се мисли за индустриалните им приложения. Поради все още малките им
размери засега те ще се ограничат в преносими устройства. Няколко примера за OLED дисплеи са дадени в табл.
3, като тези на Truly Semiconductors са едноцветни. Освен
дадените в таблицата Display Elektronik произвежда буквено-цифрови дисплеи с 1-4 реда и по 16 или 20 символа
в ред.
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Ниско профилни 15,7 мм
РСВ релета 8-16А

Модулни контактори
Защитни (токови и
напреженови) релета
Контрол на ниво
Таймери

Контактори. Термични защити.
Всички видове бутони и
ключове за ел.табла
Крайни изключватели

Интерфейсни модули и
цокли за DIN шина

Soft стартери
Честотни регулатори
„косинус ϕ“ регулатори
Дигитални мултимери
Програмируеми контролери

Ултра тънки 5 мм
РСВ релета 6А
Силови релета 16-30А
Таймери

Всички видове релета за
PCB монтаж и DIN шина

София 1712, Младост 3, бул. Александър Малинов 41, тел.: 02/ 976 1508, факс: 02/ 976 1521, www.ruvex.bg
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ËÌÚÂ„‡ÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ PlantWebÆ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ œÓˆÂÒ ÃÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ
¿ÍÓ ÔÓÔËÚ‡ÚÂ ËÌÊÂÌÂ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Á‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡
Ì‡ Ë‰Â‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÓÚ„Ó‚Ó˙Ú ·Ë ·ËÎ ÒÔËÒ˙Í Ò
ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó Â ÔÓ„Â¯ÌÓ ‚ ÒÂ„‡¯ÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ
ÔÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÎË Â ·‡ÁË‡Ì Ì‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË (PLC),

ÚËÔË˜ÌËˇ ÍÓÌÚÓÎÂ (logic solver)
Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ,
Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ (Safety Instrumented System),
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ
Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ (Basic
Process Control System). Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Â
ÒÍ˙ÔÓ Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
“Ó‚‡ Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂ˘‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ı‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË ÓÚ Emerson Process
Management ÔË ‡Á‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡
DeltaV SIS. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡
Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ Ë ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ DeltaV Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡, ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ TUV ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ¬˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÒÂ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË,
DeltaV SIS ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (Safety Integrity Level) Ì‡
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
DeltaV SIS Â ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ì‡ Ë ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ Á‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ SIL 3. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ
¯‡ÒË Ì‡ DeltaV Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ. »Á„‡‰ÂÌ‡
Â ÓÚ ÏÓ‰ÛÎË Ò 16 ‚ıÓ‰‡/ËÁıÓ‰‡ Ò ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÔÓˆÂÒÓË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÍ‡ÌË-
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‡ÌÂ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ.
ƒÓ·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÓ‰ÛÎË ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ
on-line. DeltaV SIS ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË
‚˙ÁÍË Í˙Ï ÍÎÂÏÓÂ‰ËÚÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ıÓ‰/
ËÁıÓ‰ ËÎË ‰ËÒÍÂÚÂÌ ‚ıÓ‰/ËÁıÓ‰
Í˙Ï Ò˙˘ËˇÚ ÍÎÂÏÓÂ‰.
¬˙ÔÂÍË ˜Â Â ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ DeltaV, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (SIS) ËÏ‡
Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, Ú‡Í‡ ˜Â ÔÓ ÌËÍ‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ı‡‰ÛÂ‡
Ì‡ DeltaV. DeltaV SIS ËÏ‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌË ‚˙ÚÂ¯ÌË ÔÓˆÂÒÓË Ë ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì‡ ‚ ÂÁÂ‚Ë‡Ì‡ "‰‚Â ÓÚ
‰‚Â" (2ÓÓ2) ‡ıËÚÂÍÚÛ‡.
DeltaV SIS ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌËÚÂ HART ÔÓÎÂ‚Ë ÔË·ÓË Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ ËÏ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡
ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò

Fisher DVC 6000 ÔÓÁËˆËÓÌÂË, ·ÂÁ
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Í‡ÚÓ ÒÂ ÂÎËÏËÌË‡ ÒÍ˙ÔÓÚÓ Ë ÓÔ‡ÒÌÓ ˙˜ÌÓ ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌËÚÂ.
ƒÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ô˙ÎÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÔÂÁ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Valvelink.
»ÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚‡Ú‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ
Ì‡ DeltaV SIS Â Ò˙˘‡Ú‡ Í‡ÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË Í‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙˘ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. «‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË
Í‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ë „‡ÙË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ‰Ë‡ÎÓÁË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰˜ÂÚ‡Â
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÒÂ ÍÓÌÙË„ÛË‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡. ¡ÂÁ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ô‡‚‡ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇÂ ËÎË ÔÓÏÂÌË ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ DeltaV SIS.
œÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡

IEC 61511, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÂÌË ‚ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÂÌË Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ÒÔËÒ˙Í Ì‡
ÔÓ‚ÂÍËÚÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‚ÂÒËËÚÂ.
“Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ‰‡‰ÂÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡ ·ÂÁ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÔÓ‰ÔËÒË Ë
Ó‰Ó·ÂÌËˇ, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ IEC 61511 ÔÂÁ ˆÂÎËˇ
ÒÓÍ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ Á‡ ÔÓÏÂÌË ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ
Á‡ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ.
¬ÒË˜ÍË ÚÂÁË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌÓ ÌË‚Ó, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ‰‡ Ô‡‚Ë ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Úˇı.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰ËÎÂÏ‡
Á‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒËÚÂ. ∆ÂÎ‡ÌËÂÚÓ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ (Í‡ÍÚÓ ‚ ı‡‰ÛÂ‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÒÓÙÚÛÂ‡), Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ
Ì‡ ÓÚÍ‡ÁË, ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚË, ÎÂÒÌË Á‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÍÓËÚÓ ‰‡ Ò‡ ‰Ó·Â ËÌÚÂ„Ë‡ÌË Ò BPCS. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÚ‰ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÍÓËÚÓ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÚÛ‰ÌË Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡,
ÚÓÏ‡‚Ë, ÒÎÓÊÌË, ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌË Ë
ÏËÒÚÂËÓÁÌË.

DeltaV SIS Â¯‡‚‡ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ
Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÌˇ ‡Á‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ Ì‡ÔÂ‰˙Í ‚ ËÌÚÂ„‡ˆËˇÚ‡ Ë
ÎÂÍÓÚ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÔË
ÚÓ‚‡ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ÔÓÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ.
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—ËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Ë ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË ËÌÚÂÙÂÈÒ
Инвестицията в платформа за безопасност все още не се оценява в достатъчна степен у нас

¬

предишни броеве на Инженеринг ревю бяха разгледани предназначението, принципът на работа,
класификацията и сертифицирането
на системите за безопасност в автоматизацията. В предприятия,
функциониращи в развитите индустриални държави, на изискванията
за безопасност се обръща сериозно
внимание. У нас все още не са осъзнати нито необходимостта, нито
ползите от прилагането им. Все
още инвеститорите спестяват от
разходите за инсталиране и поддръжка на система за безопасност,
често не разбирайки, че това е застраховка за инвестицията им срещу увреждане на работници или
материални щети от аварии, често
водещи след себе си огромни загуби.
Специалистите, работещи в рискови производства, обикновено много
добре разбират философията на
безопасното функциониране (наричано още функционална безопасност)
и необходимостта от минимизиране на риска при експлоатация.

Минимизират риска от
аварии и злополуки
Една съвременната система за
безопасност представлява много
повече от „safety“ контролер. Тя
обединява датчици, изпълнителни
механизми, логика за управление и
съответния интерфейс за комуникация с оператора. Компонентите
на тази система се разглеждат
отделно от тези на основната
система за управление. При специфицирането им се изисква и сертификат за ниво на безопасност SIL,
удостоверяващ надеждността им
на работа след определени заводски и лабораторни тестове и статистически данни.
Основното предназначение на системите за безопасност е да ограничат до минимум риска от злополуки на хора, както и аварии на съоръжения и инсталации при експлоатацията им. За целта се използват
технически и софтуерни решения,
които не само следят критичните
параметри на процеса, но при необходимост привеждат инсталацията
в безопасно състояние.
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Безопасната работа се
осигурява още на етап
проектиране
Реализацията на принципите за
безопасна работа или функционална
безопасност започва на етап проектиране. Тя приключва със сертифициране и валидиране на завършената
система в съответствие с препоръките на IEC 61511 за приложения,
класифицирани по SIL в съответствие с EN 62061. Добре е да се има
предвид, че под термина безопасно
състояние се има предвид такова
състояние, което е опасно не само
за персонала, но и за самите машини
и съоръжения. Например изключването на даден агрегат при достигане
на критични параметри или при нарушаване на работния периметър на
ротационни машини, след като е
възникнала непосредствена опасност за работоспособността на
съоръженията и/или хората, не е в
съответствие с изисквания. Регламентирано е, че ако съществува
опасност от прегряване или задиране на въртящи части на съответните охлаждащи и смазващи подсистеми следва да се вземат необходимите технически мерки за осигуряване
на безопасната им работа.

Причина за голям брой
откази - лоши връзки
В процеса на проектиране и изграждане на основната система за
управление стремежът е да се контролират всички параметри на процеса. Целта е да се осигури пълна
информация и възможност за разнообразни анализи и прецизно управление. За разлика от основната система, при проектиране на системата
за безопасност е необходимо да се
направи точна оценка на критичните параметри за мониторинг. Известно е, че използването на сертифицирани компоненти за съответното ниво на SIL не е евтино, но компромиси с качеството и надеждността им са недопустими.
Освен това следенето на голям
брой параметри повишава и вероятността от откази на системата,
независещи от надеждността на
компонентите, сама по себе си. Устойчивостта срещу откази на кон-

тролерите, средствата за измерване и другите важни елементи често
не се отнася за свързващите проводници и клемните връзки. Практиката показва, че по-големият брой на
отказите в системите за управление, измервателните и управляващи
вериги е следствие на лоши връзки,
прекъсване на проводници или смущения от пренапрежения и комутиращи
устройства и др.

Без компромиси с
надеждността на
вложените елементи
В основната автоматизирана система, загубата на информация за
един параметър би могла да не е от
съществено значение за функционирането на инсталацията и управлението й. За разлика от тях, при сейфти контролерите, това може да
доведе до изключване, независимо че
се използва резервирана система. В
съвременните SIS съществува
възможност да се конфигурира превключване към управление по коректно работещата верига, но и в този
случай решението е временно. Реализацията на тази функция се осъществява, след като се разпознае
прекъсването или грешката в контролната верига. В аналоговите
вериги не винаги е възможно да се
разпознаят смущенията. А за дискретни вериги, които не са с токов
сигнал по Namur, тази функция е неприложима. Посочените специфики
трябва да се отчетат в процеса на
изграждане на една сейфти система
и както вече бе подчертано, да не се
допускат компромиси с надеждността на вложените компоненти и качеството на изпълнението им.

Съществени и
несъществени компоненти
Компонентите, използвани при
проектирането и изграждането на
системата, могат да се разделят на
две основни групи – съществени и
несъществени от гледна точка изпълнение на основното й предназначение. Съществени са тези SIS елементи, които имат пряко отношение към реализирането на сейфти
функции. Сред тях са датчици, преобразуватели, PLС, входно/изходни
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Фиг. 1.

модули, захранващи блокове, изпълнителни механизми и друго оборудване, необходимо за изпълнение на сейфти функциите. Съществените елементи влияят директно върху работоспособността на инсталацията.
Отказите или смущенията в работата им биха компрометирали работния процес, тъй като вече класифицираната инсталация по SIL е недопустимо да се експлоатира без сейфти система, както и с изключени
измервателни средства или изпълнителни механизми. Типичен пример на
SIS е показан на фиг. 1.
Несъществени са тези компоненти, чиято работа не оказва пряко
влияния върху реализацията на сейфти функциите. Такива са HMI операторски станции, панели индикации,
мултиплексорни модули за HART-комуникация и други.

HMI в системите за
безопасност
Въпреки че се разглежда като
несъществен компонент, HMI интерфейсът има своето място в системите за безопасност. Решенията за
операторски интерфейс на SIS системите са разнообразни. В най-общи
линии, те зависят от комуникационните възможности на контролера и
програмните приложения, с които
разполага или е съвместим той. В
много от инсталациите, първите
SIS контролери не са поддържали HMI
или той е бил съвсем опростен - без
визуализация на променливи. За следене на състоянието на входните и
изходните сигнали са използвани
дискретните индикации на платките, а с цел програмиране на контролера се е свързвал външен програматор. За времето си този подход е
бил оправдан, тъй като е реализирал
определени, макар и елементарни,
сейфти функции, но се е отличавал с
ограничения в комуникацията, HMI
приложенията и нивата за достъп до
алгоритъма за управление.
С развитието на системите разширяването на комуникационните
възможности и необходимостта от
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информация в реално време, описаните ограничения са отпаднали. Водещите производители на
сейфти контролери предлагат различни решения
за операторски интерфейс. Възможностите, с
които разполагат специалистите, са да използват базовите си платформи, разширени със специализирани приложения
към тях, или специализиран интерфейс с операторски панел.

Използване на базови
платформи за HMI
Приложението на базовите платформи за HMI е възможно, когато
сейфти контролерът е съвместим с
тях. Смисълът на понятието съвместимост включва както комуникационна, така и софтуерна съвместимост, позволяваща използването на
всички програмни приложения и софтуерни инструменти за конфигуриране на сейфти контролера. При
този подход визуализирането и архивирането на променливите се извършва в реално време, заедно с променливите на основната система за
управление. С помощта на съответните графични приложения, променливите се представят в желаните
мащаби и единици, на дадената мнемосхема или по друг начин. Посредством операторския интерфейс - в
инженерен режим, е осигурен достъп
до всички данни на контролера и
логиката за управление. Това осигурява допълнителни възможности за
анализ на променливи, постигане на
пълно интегриране на системите и
използване на диагностичните им
функции. Естествено, достъпът до
сейфти контролера е допълнително
защитен, а за да се извършат промени в системата или заложените
гранични стойности, е необходимо
повторно въвеждане и потвърждаване на операциите. Единствено по
този начин те се приемат от контролера за коректно изменение, съответстващо на стандартите.

Специално разработени HMI
приложения
Други от водещите производители предлагат HMI приложения, специално разработени за сейфти контролери, които осигуряват допълнителна информация, даваща възможност на потребителя бързо и лесно
да се ориентира. Много често реализирането на сейфти функции е
свързано с определен алгоритъм и
допълнителни условия, които не се

виждат с обикновения интерфейс.
При разглеждане на проекта, сред
множеството параметри на функционалните блокове, понякога трудно
се намира отговор на поставените
въпроси. На практика, проектите на
сейфти контролерите рядко се разглеждат и спецификите им лесно се
забравят. Специализираните приложения представят целия алгоритъм,
разписан елементарно и разбираемо
с конкретните стойности, и то в
реално време. Следователно се осигурява он-лайн достъп до реализиращия се алгоритъм. Това е изключително удобно при проверки на сейфти функциите, тъй като се визуализират данни за всяка стъпка от алгоритъма. Освен това тестванията
се регистрират и могат да се разпечатат като доклад за проверка на
системата. И в този случай всякакви изменения са възможни, само след
повторно потвърждаване и при регламентиран достъп, а всички изменения в системата се регистрират.
Описаните решения за операторски интерфейс са гъвкави, лесно се
интегрират и дават възможност за
надграждане при разширяване на системата за безопасност. Те комуникират с контролерите чрез Ethernet,
ControlNet, DeviceNet,Profibus DP,
Profinet, DH+, DF1, DH-485 и други
мрежи. Операционните системи, на
които се базира софтуерът на HMI,
най-често са Windows XP, Windows
CE, Windows 2000, Windows NT и
Windows Server.

Интерфейсни устройства за
сейфти контролера
Редица производители предлагат
специализирани панели и протокол за
комуникация със сейфти контролера.
Панелът е снабден с авариен бутон
със задръжка. Той резервирано изпълнение - т.е. разполага с два независими контакта в затворени вериги, като прекъсването на една от
двете се приема за задействан ESD
бутон. Свързването му е между специализираните входове и изходи на
HMI устройството.
Разработени са също входове и
изходи за сигнали при диагностициране на грешки или смущения в комуникацията. Интерфейсът е със специализирано разширение, което позволява допълнително адресиране за
сейфти приложения.
Специализираните интерфейсни
устройства разполагат с допълнителни неконфигурируеми диагностични функции, подаващи информация на контролера за:
l Комуникационни грешки, несъответствие на мрежов адрес;
l Хардуерни повреди, довели до загу-
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ба на данни, или неправилни манипулации от оператора;
l Конфигурационни грешки в протокола за комуникация.
За конфигуриране се използват
локални конфигурационни модули или
приложeн софтуер за сейфти контролера.

Специализираните панели
се сертифицират в зависимост от
изпълнението и функционалните
възможности за ниво на безопасност
SIL2 или SIL3. С развитието на безжичните технологии и приложението им в индустриалните системи,
бяха разработени панели мобилно
изпълнение за сейфти приложения.
Специалистите ги определят като
много удобни за обслужване на инсталациите в процеса на експлоатация,
за тестване на измервателни средства и изпълнителни механизми и др.
В заключение може да поставим
някой от основните въпроси за специалистите имащи отношение към
безопасната експлоатация:
Функционират ли безопасно съоръженията и инсталациите?
Съществува ли риск при експлоатация за здравето на персонала или
вероятност от възникване на аварии, водещи до имуществени и дру-
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ги щети?
Анализиран ли е рискът (направена ли е класификация по SIL)?
Кои са рисковите съоръжения и
инсталации - реактори, съдове под
налягане, горивни камери, високооборотни машини, инсталации с лесно
възпламеними флуиди и взривоопасни концентрации и др.?
Кои параметри са критични за
безопасната експлоатация – налягане, температура, съотношение, концентрация, напрежение, вибрации,
линейни разширения и др.
Контролират ли се критичните
параметри – пряко или косвено, чрез
съответни средства?
Какви са граничните им стойности – разрушаващо налягане и температура, температура на самовъзпламеняване, взривоопасна концентрация, критични обороти, периметър на движещи се машини и др.
Как да се ограничи достигането
на гранични стойности и да се установи инсталацията или съоръжението в безопасно състояние (става
въпрос за т.нар. предпазни действия).
Например чрез изпускане на налягането или ограничаване на потока,
изключване на топлоизточника, понижаване на взривоопасна концентрация чрез въздухоподаване и спиране
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притока на възпламеним флуид, изключване на движещи се машини при
установяване на достъп в периметъра им и т.н.
Как и при какви условия се реализира въздействието за привеждане
в безопасно състояние? Например
чрез измерване на критичния параметър. При достигане на стойностите, заложени в алгоритъма на
специализирания контролер, и след
изпълнение на определено условие се
въздейства на изпълнителен механизъм за реализиране на предпазните мерки.
Оценена ли е надеждността на
решението и съществените компонентите, осигуряващи безопасното
функциониране? Коректно ли се изпълняват сейфти функциите, достатъчен ли е броят им, каква е реакцията или въздействието при отказ
на сейфти системата?
Оценена ли е степента на редуциране на риска? Съответства ли тя
на степента на редуциране на SIL за
инсталацията?
Поради актуалността и обхватноста си
темата продължава в следващи броеве на
списание Инженеринг ревю. Ако имате допълнения или коментари по статията, не се
колебайте да ни пишете.
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Използването на подходяща схема на демпфериране и захващане
удължава сериозно живота им

¬

зависимост от предназначението и изискванията на клиента
към хидроцилиндрите могат да
бъдат включени редица допълнителни устройства, които подобряват
и разширяват тяхната функционалност.
Хидроцилиндрите често се използват за преместване на големи маси
с големи скорости, което предполага възникването на значителни инерционни сили при рязко спиране в края
на хода, когато буталото достигне
до упора. Възникват недопустими
удари, при които хидроцилиндърът
може да се разруши или да се скъсат
тръбопроводите. Ако не са взети
специални конструктивни мерки,
които ще бъдат разгледани в статията, максималната скорост не
трябва да превишава 0.02 m/s. Плавното спиране в края на хода се осъществява чрез
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демпфериращи
устройства (демпфери)
Може да се реализира както за
единия ход, така и за двата. Най-лесна за изпълнение е конструкцията,
показана на фиг. 1а. Буталото е снабдено с цилиндричен издатък (плунжер), от едната или от двете страни. При наближаване до края на хода,
този плунжер навлиза в цилиндричния отвор, изработен в капака, и затваря определен обем течност във
връщащата област на цилиндъра.
Този обем трябва да бъде изтласкан
през концентричната междина с постоянна височина d, образувана между плунжера и стените на отвора. В
резултат на хидравличното съпротивление, т. нар. дроселиране,
възникващо при протичането през
малката хлабина, налягането в затвореното пространство се повишава и създава спирателна сила.
Следва да се отбележи, че ускорението на спиране е променливо, за-

a

б
Фиг. 1.

щото дроселиращият ефект се променя с увеличаване на дължината на
междината при навлизане на плунжера. Използват се демпфери, при които се изменя и формата на дроселиращата междина, например фиг. 1б.
По този начин може да се постигне
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лен монтаж на хидроцилиндъра и
довеждащите тръбопроводи натрупването на въздух може да се
намали. За целта, при възможност
течността трябва да се довежда в
най-горните точки на хидроцилиндъра. Тогава за отстраняване на въздуха са достатъчни няколко премествания на буталото на празен ход.
За по-голяма надеждност, а също и
защото вече споменатите мерки
невинаги са осъществими, в хидроцилиндрите се използват допълнителни устройства за обезвъздушаване.

Линейно позициониране

Фиг. 1в.

произволен закон на спиране. Много
разпространено е конструктивното
решение, показано на фиг. 1в, при
което в капака се вгражда регулируем дросел. С този дросел се получава
допълнително дроселно сечение и
чрез подходяща настройка посредством винта може да се осъществи
възможно най-плавно спиране. То зависи от кинетичната енергия и действащите сили в конкретната машина. За да се избегне задържането
на буталото при тръгване в обратна посока, в демпфериращите устройства се вгражда обратен клапан,
който се отваря при обратния ход,
така че налягането действа върху
цялото сечение на цилиндъра.

Обезвъздушаване на
цилиндрите
Въздухът, който се събира в цилиндъра по време на монтажа и след
продължително спиране, трябва да
бъде отстранен, за да се осигури
устойчивата му работа. При прави-
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Напоследък широко приложение
при автоматизацията на машини и
процеси в различни отрасли на индустрията намират хидроцилиндри със
системи за контрол и управление на
положението на буталото. По този
начин програмирането на различните необходими позиции и движения,
включително управлението на скоростта и ускорението, се осъществяват лесно. Отпада и необходимостта от крайни изключватели. За целта са разработени и се предлагат
различни видове контактни и безконтактни сензори за измерване на преместването (хода) на буталото.
Икономически изгодно техническо
решение е потенциометричният
тип сензори. Принципът им на работа се основава на променя в съпротивлението на резистор при изменение на дължината му. Основният
елемент е подвижен контакт, което обяснява произтичащите проблеми – износване, кратък експлоатационен срок, приложимост за по-малки
ходове (до 1000 mm) и др. Затова и
повечето съвременни хидроцилиндри
разполагат с вградени безконтактни сензори.
Индуктивните сензори функциони-

рат на основата на промяна в индуктивността на бобина при преместване на феромагнитната й сърцевина (котва). Използват се две конструктивни решения. По-елементарното е фиксирането на бобината от
външната страна на цилиндъра и
свързване на сърцевината с буталния
прът. Това обаче увеличава радиалните габарити. Алтернативното
решение включва монтиране на сензора вътре в хидроцилиндъра, като
конструкцията се съобразява с действащото максимално работно налягане. Индуктивните сензори се
използват за ходове до 2000 mm.
От друга страна, магнитострикционните сензори използват промяната на размерите и/или формата
на феромагнитен материал при поставянето му в магнитно поле. Известно е, че когато такъв материал се деформира, той променя магнитните си свойства. Сензорите от
този тип се отличават с много висока точност, дълъг експлоатационен срок, ходове до 7500 mm, възможността за поддръжка на различни
изходни сигнали (цифров и аналогов).
Като техни недостатъци могат да
се посочат сравнително високата
цена, по-сложният електронен модул
и известно увеличение на осовия размер, характерно за определени конструкции.
За надежден и точен контрол на
предпазни и заключващи устройства,
както и други функции на цилиндрите в крайно положение се използват
крайни превключватели. В съвременните хидроцилиндри те са безконтактни и най-често от индуктивен
тип.

Захващане на
хидроцилиндрите
Начинът на захващане оказва голямо влияние върху конструкцията,
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експлоатацията и експлоатационният срок на хидроцилиндрите. При
еднакви други параметри се произвеждат и предлагат хидроцилиндри
с различно присъединяване. Изборът
се прави, като се отчетат конструктивните особености на машините, в които те се вграждат. В зависимост от начина на захващане, хидроцилиндрите могат да се разделят
на два типа – твърдо и шарнирно закрепени.

д
a

Характеристики на
твърдото закрепване
Осъществява се по различни начини, най-често използваните от които са:
l с фланец на предния или на задния
капак (фиг. 2а) или по средата.
l с резба на предния капак.
l с лапи (планки), които са разположени най-често в основата на цилиндъра (фиг. 2б) или в равнина, преминаваща през централната ос на цилиндъра (фиг. 2в). Планките могат да
са поставени в капаците или върху
цилиндровата тръба. Също така се
изпълняват като един детайл с капака или да са разглобяеми. При хидроцилиндри с правоъгълни капаци е
възможно да не се използват. Тогава
като основа за закрепването се използват самите капаци, в които са
разпробити монтажните отвори.
При хидроцилиндри със стягащи
шпилки закрепването може да се
осъществи, като шпилките се удължат (фиг. 2г.). Удължението се реализира откъм предния или задния капак
или и от двете страни. В някои приложения захващането на хидроцилиндъра се реализира чрез неподвижно
закрепване на буталния прът.
Характерно за твърдото закрепване е праволинейното предаване на
силата, като в процеса на работа
централната ос на хидроцилиндъра
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Фиг. 2.

остава неподвижна.
От механична гледна точка, найдоброто решение включва поемане
на силата в равнина, преминаваща
през централната ос на хидроцилин-

дъра. Осъществява се при закрепване с удължени шпилки, с фланци или
лапи, в равнина през оста. В тези
случаи монтажните болтове са подложени само на опън или на срязване.
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Изборът на най-подходящото
фланцово монтиране се определя в
зависимост от това дали по време
на работния ход, възникващата сила
притиска фланеца към опорната
повърхнина. Целта е да не се натоварват фиксиращите болтове.
Закрепването с удължени шпилки
е евтин и елементарен вариант, но
той не може да осигури достатъчно
точно позициониране. Затова, когато задвижваният орган има твърдо
фиксирано направление на движение,
това закрепване не следва да се използва.
При закрепване с лапи в основата
или отвори в капаците, силата не се
поема в равнина, преминаваща през
централната ос. Това е причина за
възникване на въртящ момент, който се стреми да завърти хидроцилиндъра около монтажните болтове,
както и да огъне капаците. Резултатът е допълнително натоварване на уплътненията и водещите
пръстени на буталото и буталния
прът. За да се избегне описаният
проблем, ходът на цилиндъра трябва
да е най-малко равен на вътрешния
диаметър на цилиндровата тръба.
Наред с това закрепването към основата следва да е достатъчно стабилно, както и да се спазват препоръките на производителя по отношение на моментите на затягане на
монтажните болтове и тяхната
якост. В приложения с ударни натоварвания хидроцилиндърът се осигурява срещу изместване с допълнителни средства, например щифтове,
което води до по-добро центроване
при монтаж и до намаляване на натоварването върху болтовете.
При твърдо фиксиране и на двата
капака могат да възникнат проблеми, ако хидроцилиндрите са с голям
ход, тъй като при високо работно
налягане те не могат да се удължат
свободно.

Шарнирното закрепване
се осъществява по няколко различни
начина:
l С ухо без лагер или ухо със сферичен лагер към задния капак (фиг. 2д).
Вместо ухо може да се използва вилка.
l С цапфи (въртящи стави), които
са разположени на предния или задния капак, или в междинно положение
(най-често по средата), както е показано на фиг. 2е. Точното им положение следва да се специфицира при
поръчката за доставка, тъй като
впоследствие е много трудно или
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въобще невъзможно да се промени.
l Със сферична опора върху задния

капак или на цилиндровата тръба.
Изброените шарнири могат да
бъдат един общ елемент с капаците (цилиндровата тръба) или да са
разглобяеми.
При шарнирното закрепване се
предава сила в различни направления,
като в процеса на работа на хидроцилиндъра, респективно на централната му ос, те се завъртат около
фиксирана точка. Възможното движение се определя в зависимост от
вида на шарнирите. Ако се използват
цилиндрични стави, движението е
само в една равнина. Шарнирното
закрепване се използва, когато задвижваният товар се измества по
дъга (фиг. 2ж). За поемане на несъосност, когато траекторията на задвижвания товар не лежи само в една
равнина, в ухото се монтира сферичен самонагаждащ се лагер (фиг. 2з).
Важно предимство на шарнирното
закрепване е, че силата се поема по
оста на цилиндъра. От гледна точка
на монтажа, това е най-гъвкавият
начин на закрепване.
Шарнирно закрепените цилиндри
се използват и за опънови и за натискови приложения в широк диапазон
от налягания. Изключение правят
хидроцилиндри с голям ход, приложението на които за създаване на натискови усилия се ограничава от
якостта на буталния прът. Използването на цапфи по средата на хидроцилиндъра е много добро решение
за големи ходове, защото предлага
възможност да се балансира собственото му тегло, а следователно
и да се намали натоварването в цапфите.

Присъединяването на
буталния прът
към задвижвания механизъм също
се осъществява по различни начини.
В зависимост от конкретното приложение се използват външна или
вътрешна резба, присъединяване без
резба, с ухо, без или със сферичен
лагер, с вилка и др.
Практиката показва, че внимателният избор на подходящ начин за
закрепване на хидроцилиндъра може
да добави години към експлоатационния му срок, както и да елиминира за
дълъг период пропуските през уплътнението на буталния прът.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю със специфициране на
хидроцилиндрите.
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”Â‰Ë Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
‡‚ÌÓÏÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
ÓÚ ÎË‰Â‡ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ SMC Co.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË SMC ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ ‚
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Â Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ „ÂÌÂ‡ˆËˇ ÛÂ‰Ë Á‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÌÓÏÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰Ë (ÚÂÏÓ ÍÛÎ˙).
œÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‰‚Â ÓÚ ÒÂËËÚÂ
ÚÂÏÓ ÍÛÎ˙Ë Ò ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.

Серията термо кулъри
HRGC
Ò‡ ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘Ë ÛÂ‰Ë Ë
ÔÓÍË‚‡Ú ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ÔÓ
ˆÂÎËˇ Ò‚ˇÚ. Œ·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò‡ Ò˙Ò
stand by ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÔË‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡ÁÂÌ ıÓ‰ Ë ÔÂÏ‡ı‚‡
ÌÂÌÛÊÌÓÚÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Â‰ÛˆË‡ ÓÍÓÎÓ 74% ÓÚ ÔÓÚÂ·ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë ÒÂ ÒÌËÊ‡‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
—ÂËˇÚ‡ HRGC ÒÂ ‡·ÓÚË Ò ÓÍÓÎÓ
35% ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË
ÛÂ‰Ë.
“Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Â Ò ± 0,50∞—, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ PID-ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ì ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ. —ÂËˇÚ‡
HRGC ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡
ÏÌÓ„Ó ÎÂÒÌÓ. ŒÒ‚ÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÛÂ‰‡. ƒË‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Á‡

ÒÂËˇÚ‡ Â ÏÂÊ‰Û 0,9 Ë 4,8 kW. ”Â‰ËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÎË Ò ‚Ó‰ÌÓ,
ËÎË Ò ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. œË ÛÂ‰ËÚÂ Ò ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ÌÂ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰‚˙Á‚‡ÌÂ Í˙Ï ‚Ó‰Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. œË ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò ‚Ó‰ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡
Â Â‰ÛˆË‡ÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. ¬ÒË˜ÍË ÏÓ‰ÂÎË Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò RoHS ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ Ë
Ò‡ Ï‡ÍË‡ÌË ÒÔÓÂ‰ CE Ë UL ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.

Серията HEC е Пелтие
тип термо кулър.
–‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Â Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËˆË, ÌÓ Ë‰Â‡ÎÌÓ ‡·ÓÚË Ë ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÔÂˆËÁÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ˆËÍÛÎË‡˘ËÚÂ ÙÎÛË‰Ë - ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Â ÓÚ Ò ± 0,010∞— ‰Ó Ò ± 0,030∞—.
ŒıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚‡Ë‡
ÏÂÊ‰Û 140 Ë 1200 W. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌË ËÎË Ò ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ˆËÍÛÎË‡˘ ÙÎÛË‰. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ¯ÛÏÓ‚ÂÚÂ Ë ‚Ë·‡ˆËËÚÂ ÓÚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÛÂ‰‡ Ò‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌË. «‡
ÛÂ‰ËÚÂ Ò ˆËÍÛÎË‡˘Ë ÙÎÛË‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚Ó‰‡, GaldenÆHT 135,
FluorinertTMFC-3283. ¬ÒË˜ÍË ÏÓ‰ÂÎË
Ò‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.

Новите серия
HRGC и HEC

Серия HRGC
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Ì‡ÏË‡Ú ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ë ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ: ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËˆË ÔË ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓ„‡ÙËˇ, ÔË ¯ÔËˆ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÚ‡ÈÎË ÓÚ
ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ-

Серия HEC

‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÙÓÏ‡Ú‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡. œË Î‡ÁÂÌË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ÚÂÏÓ
ÍÛÎ˙ËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Î‡ÁÂ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡. “‡Í‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ì‡ Î‡ÁÂ‡, Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌËˇ ÒÂÁ. ÃÌÓ„Ó·ÓÈÌË Ò‡ Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ ‚ ‡Ì‡ÎËÚË˜Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÏËÍÓÒÍÓÔË, „‡ÁıÓÏ‡ÚÓ„‡ÙË Ë ‰.

SMC Industrial Automation България ЕООД
1715 София, Бизнес Парк София, сграда 8С, ет. 6
тел.: 02/807 670 , факс: 02/974 45 19
e-mail: office@smc.bg, www.smc.bg
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ÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ˜Ó‚ÂÍÓ-Ï‡¯ËÌÂÌ
ËÌÚÂÙÂÈÒ
Продукти за HMI на АВВ, специално разработени за различни приложения
Уважаеми читатели, в допълнение на проучването на пазара на съвременни концепции в областта на човеко-машинния интерфейс, което публикувахме в брой 1/2009 г. на сп. Инженеринг ревю, в настоящата статия ще
ви запознаем с решенията на водещата компания АВВ.

Контрол и управление на
информацията за средни до
големи DCS
За най-големия клас DCS приложения в процесната индустрия, АВВ залага на системата за контрол и управление 800xA Operations, която
осигурява достъп до данни от различни производствени направления,
предназначени за различни групи потребители, например техници по
поддръжка, производствени мениджъри и оператори. Операторите получават своевременна информация за
настъпили и предстоящи аварии, което им дава възможност да предприемат най-ефективните към дадения
момент решения. Достъпна е информация и от други автоматизирани
или бизнес системи. Така потребителите получават цялостен поглед
върху работата на предприятието.
Процесите могат се представят на
няколко монитора, а благодарение на
технологията Extended Operator
Workplace (EOW) и на големи прожекционни екрани. Технологията за
достъп до информация, съхранение и
управление е патентована от ABB
във вид на структура, базирана на
т.нар. аспект на обектите или
Aspect Objects. Аспектите са информационни елементи, свързани с обектите в системата, като входно-изходни дефиниции, електрически диаграми, документи, процесни екрани и
др.
Друг пакет за нуждите на процесната индустрия е Collaborative
Production Management (CPM). Това е
свързващото звено между DCS и ERP
системите. Приложенията от CPM
интегрират всички системи на
предприятието, предоставяйки данни в реално време, изпълнение, архивиране, отчитане и оптимизиране
на производствените процеси. По
този начин се създават предпоставки за повишаване на икономическата ефективност на производството чрез по-доброто му планиране,
функциониране и управление, увеличаване на приходите чрез подобря-
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ване на предоставяната услуга за
клиента и качеството на продукта,
нарастване на печалбите и акционерната стойност.

Визуализация за малки до
средни DCS приложения в
процесната индустрия
Операторската среда Freelance
DigiVis е в състояние да удовлетвори
всички стандартни изисквания за
процесна визуализация под операционна система Windows XP. Освен стандартните характеристика за всяка
подобна система DigiVis предлага
следните опции: дву-екранна визуализация, автоматично генериран системен екран за детайлна хардуерна диагностика, лист със съобщения по
зони, SFC екрани, дневници на смяна,
както и логове със събитията и архив на информация. Инженеринговите
екрани (faceplate) за опериране, груповите, трендови и графични екрани са
предварително дефинирани. Конфигурирането на DigiViz е изцяло интегрирано в инженеринговия софтуер
Control Builder F. Управлението на рецепти може да бъде изпълнено с
800xA Batch Management.
Приложението за информационен
мениджмънт PGIM 800F анализира
данни, натрупвани с години от
Freelance 800F. Набор от клиентски
приложения оформят потребителския интерфейс и обработват информацията за процесите от базата
данни. Аварийните и системни съобщения се представят по ясен начин
в списъци с помощта на подходящо
филтриране. Друга отличителна
черта е възможността за представяне на неограничен брой трендове
в един екран, автоматичното им
скалиране, легенда, аритметични
функции, като максимум, минимум,
разлика, усреднена и интегрирана
стойност. Връзката с MS Office и интегрирането в Excel дава възможност за генериране на непосредствени или зададени във времето
часови, всекидневни, месечни или
годишни отчети.

HMI за PLC приложения в
процесната индустрия
В този приложен аспект е важно
да се спомене операторската станция с Compact HMI 800. Представлява компютърно базирана система за
HMI и SCADA приложения. Поддържа
пълна операторска функционалност,
като графични и инженерингови екрани, аларми и събития, трендове, история, отчети, SMS оповестяване,
калкулации, мониторинг на системата, връзка с PLC, база данни в реално
време за SCADA, управление на документацията на завършен проект. Системата се доставя предварително
инсталирана и е готова за работа и
конфигуриране веднага след пускане.
Към групата се отнасят операторските панели Panel 800, които
са с подобрени експлоатационни характеристики. Серията обхваща
пет операторски панела в различни
версии - три с чувствителни на
допир екрани и два с функционални
бутони. Подсилените външни страни на панелите са конструирани за
работа в сурови индустриални условия. Разполагат със солидна алуминиева предна рамка с клас на защита IP 65. Благодарение на комбинацията от високотехнологични характеристики, съчетани с изключителни графични възможности, Panel
800 размива линията между обикновените операторски панели и PC
базирани HMI.

HMI пакети за производители
на машини
За човеко-машинна комуникация
ABB предлага широк набор от операторски конзоли от сериите CP400/
CP500. Обхватът на продуктите се
простира от елементарно устройство за показване на текст до графични чувствителни на допир панели. Връзката с контролери AC31 и
AC500 на ABB се улеснява от съответните комуникационни драйвери и
функциите за импорт на променливи. За връзка с PLC на други производители може да се ползва серийна
или Ethernet комуникация, както и
стотиците вградени драйвери.
Инж. Калин Стаматов, инженер
продажби в АББ България
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

≈ÎÂÍÚÓ ÒËÒÚÂÏË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÚÓ
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ÙËÏ‡ Ò ÛÚ‚˙‰ÂÌË Ú‡‰ËˆËË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂÚÓ Ë Â‡ÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌË ÔÓÂÍÚË - ˜‡ÒÚË
ÂÎÂÍÚÓ, »œ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ,
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. »ÌÊÂÌÂÌËÚÂ ÂÍËÔË ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú
Ô˙ÎÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÔÓÂÍÚËÚÂ - ÔÓÛ˜‚‡ÚÂÎÌË ‡·ÓÚË
Ë ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ‡Î„ÓËÚÏË; ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÌÓÔÓ„‡ÏÌÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ; ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ë
ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ë ‡Ô‡‡ÚÛ‡;
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ, ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËˇ; Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î Ë ÒÂ‚ËÁÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ. "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Á‡‚˙¯Ë 2008„. Ò ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÛÒÔÂıË ‚
‡·ÓÚ‡Ú‡ ÒË ÔÓ ÁÌ‡˜ËÏË ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË ÔÓÂÍÚË, Í‡ÚÓ ÙËÏ‡Ú‡
˘Â ÔÓ‰˙ÎÊË Ò‚Óˇ ˙ÒÚ Ë ÔÂÁ
2009„. Ò Â‰Ëˆ‡ ÌÓ‚Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ‰‡ ‰ÓÍ‡ÊÂ ·ÂÁÒÔÓÌËˇ
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎËÁ˙Ï Ë Ú‡‰ËˆËËÚÂ Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Í‡ÚÓ ÎË‰Â ‚ Ò‚Óˇ ÒÂÍÚÓ.
—ÎÂ‰ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ
‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ —ÓÙËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÚÓ ÔÂÁ ËÁÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡, ÙËÏ‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„"
¿ƒ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡
Í‡ÚÓ ÔÓ‰ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ ÔÓ ‡Á¯ËÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÚÓËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ Ô˙‚Ëˇ
ÏÂÚÓ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ‚ „‡‰ —ÓÙËˇ Ë
ÔÂÁ 2009„. √ÓÂ˘Ë ÚÓ˜ÍË ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡ Ò‡ Ú‡ÒÂÚ‡Ú‡ ÓÚ ÃÂÚÓÒÚ‡ÌˆËË ÓÒÏ‡ ‰Ó
ÚËÌ‡ÈÒÂÚ‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË ‚
ÔÎ‡Ì‡ Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ.

◊‡ÒÚ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Á‡‰‡ÌËÂ
ÔÓ ÔÓÂÍÚ‡ Ò‡ ÂÎÂÍÚÓ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„. œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÂÍËÔ˙Ú Ì‡ ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ Ì‡
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ‡·ÓÚË
ÔÓ Ì‡Î‡‰Í‡Ú‡ Ë ÔÛÒÍ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÏÂÒÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡
ÏÂÚÓÒÚ‡ÌˆËË ÓÒÏ‡, ‰Â‚ÂÚ‡, ‰ÂÒÂ-
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Ú‡, Â‰ËÌ‡ÈÒÚ‡, ‰‚‡Ì‡ÈÒÚ‡ Ë ÚËÌ‡ÈÒÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔËÎÂÊ‡˘ËÚÂ
Í˙Ï Úˇı ÚÛÌÂÎÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË. “ˇıÌÓÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Â ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÔË, ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Ë ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Ú‡ÒÂÚÓ, Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÂÊÛÌËˇ ‚ œ— ‰‡
Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ËÏ‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÂÌ, ˙˜ÂÌ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÍÓÌÚÓÎ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ È Ò‡ ‰‡ Ò˙·Ë‡, ‡Ì‡ÎËÁË‡ Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Â ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ Ó·ÂÍÚÌÓ-ÓËÂÌÚË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ
˘Â ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ Ò Ô˙ÎÌÓ ı‡‰ÛÂÌÓ Ë ÒÓÙÚÛÂÌÓ Ó·ÂÁÔÂ˜ÂÌËÂ Ò˙Ò
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ „‡ÙË˜Ì‡ ÒÂ‰‡.

œÓÂÍÚ˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ "—Ú‡Ú
»ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Ë ÔÓ‡‰Ë ÓÒÓ·ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ËÁˆˇÎÓ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ‡
Ò ‚ÒË˜ÍË ÙÛÌÍˆËÓÌË‡˘Ë ÂÎÂÍÚÓ
ÒËÒÚÂÏË Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡; ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÛÂ‰Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÂÊËÏË - ÎÂÚÂÌ Ë ÁËÏÂÌ; ÂÎÂÈÌËÚÂ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ú‡·Î‡Ú‡ Ë ‚˙ÁÍËÚÂ
Ò‡ Ò ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌË 10% Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡
ÂÁÂ‚ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË; ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ RTU ‰‡ ·˙‰Â IP67, Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ú‡·Î‡ - IP43, ‡ Ì‡
ÏÂÒÚÌËÚÂ ÍÛÚËË - IP54 Ë Â‰Ëˆ‡
‰Û„Ë. ÷ˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ ÙËÏ‡ "—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ, Í‡ÚÓ
‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ ¡ƒ—. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ ÔË ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ
ÓÚ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Í‡ÚÓ: ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡

април 2009

‚Î‡ÊÌÓÒÚ, Á‡Ô‡¯ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ‚Ë·‡ˆËË ÔË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ˜ÂÒÚÓÚ‡ Ë ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡, ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
Ò˙ÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÚÓ
ÔÓÎÂ Ì‡ ÒÏÛ˘ÂÌËˇÚ‡ Ë ‰Û„Ë.

œÓÂÍÚ˙Ú ÔÓ ÂÎÂÍÚÓ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Â Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˆˇÎÓÒÚÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
Ì‡ ÂÍËÔËÚÂ Ì‡ ÍÎÓÌ —ÓÙËˇ Ì‡"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÔÓ —ÓÙËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÚÓ.
÷ÂÎÓÒÚÚ‡ Ë Á‡‚˙¯ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÂÍÚËÚÂ Â ÍÎ˛˜˙Ú, Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÙËÏ‡Ú‡ Á‡Î‡„‡ - ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÒÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó - ÚÓ‚‡ Â ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÛ‰‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡.
"—Ú‡Ú »ÌÊÂÌÂËÌ„" ¿ƒ Â ÛÚ‚˙‰ÂÌÓ ËÏÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ‰ÓÍ‡Á‡Î ÒÂ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ
Ô‡ÚÌ¸Ó ÔÓ Ì‡È-ÁÌ‡˜ËÏËÚÂ ˜‡ÒÚÌË Ë ‰˙Ê‡‚ÌË ÔÓ˙˜ÍË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ·ÎËÁÓ 60 „Ó‰ËÌË Ì‡ Ò‚ÓˇÚ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ. ¡ÂÁ ‰‡ Ì‡Û¯‡‚‡ Ò‚ÓËÚÂ Ú‡‰ËˆËË, ÙËÏ‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ÔÓÂÍÚË Ò ‚Ó‰Â˘Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË
Ì‡ Ô‡Á‡‡, Í‡ÚÓ "ÀÛÍŒÈÎ" ¿ƒ, "—ÓÙËÈÒÍ‡ ‚Ó‰‡","—ÓÙËˇ ÃÂ‰" ¿ƒ Ë ‰Û„Ë, Ô‡ÚÌË‡ÈÍË ÒË Ò ÎË‰ÂË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Í‡ÚÓ ABB, General Electric, Metso
Automation, Schneider Electric,
Siemens Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.

София 1220, ул. "Локомотив" №3
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Характеристики на гелови клапанно-регулирани оловно-киселинни батерии

—

ъвременните оловно-киселинни
акумулаторни батерии (АБ) използват за активна маса на положителния електрод оловен двуокис, а за
отрицателния – чисто олово. В качеството на електролит се използва
воден разтвор на акумулаторна сярна киселина. При разряд активната
маса се преобразува в оловен сулфат.
При заряд се наблюдава обратният
процес. Производителите отдавна
легират решетките на електродите, задържащи активната маса с 5,0
- 6,5 % антимон и 0,1-0,2 % арсен.
Добавките подобряват експлоатационните параметри, но повишават
разхода на вода и ЕДН на АБ. Предлагат се и батерии с понижено
съдържание на антимон до 2,5% и помалко, които са с повишаван ресурс.
Разработени са и модели, при които
атимонът на отрицателните електроди е заменен с калций. По този
начин се понижава разходът на вода,
а след легиране с калций и на положителните електроди, практически АБ
не се нуждаят от доливане на вода
през целия им експлоатационен срок.
Последващото развитие бе в посока
легиране на положителните елект-
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роди със сребро. В момента се работи върху развитието на никел-кадмиеви (Ni-Cd), никел-водородни (NiH),
никел-метал-хидридни (NiMH) и литиеви акумулаторни батерии.
През последните години все пошироко се използват т.нар. VRLA
(Absorptive Glass Mat), или

клапанно-регулирани
оловно-кисели батерии
Те използват две технологии - SLA
и, по-новата технология - AGM. Характерно за тях е, че отделеният
кислород на положителните електроди и водород на отрицателните
електроди влизат в реакция. Резултатът е образуване на вода. Такива
АБ са оловно-киселинни или SLA. Коректно е да се наричат херметизирани, а не херметични заради наличието на клапан. Той предотвратява увеличаване на налягането над
определената стойност, възпрепятства навлизането на кислород, който разрушава отрицателните електроди. При клапанно-регулираните
оловно–киселинни капсуловани батерии VRLA – SSB или GEL, клапанът се
отваря автоматично при достигане на 100 - 200 mbar в херметизира-

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

Причини за взривяване на
батериите
Причина за взривяването на батериите е ефектът на интензивно
газоотделяне в случай на презареждане. Нарича се „електролитно
разлагане на водата“, но сред автомобилните специалисти е познато
като „кипнал акумулатор“. Газовете
постепенно се събират под капака на
АБ, като повишават вътрешното
налягане. Концентрацията им е толкова голяма, че е необходима незначителна искра, за да се взриви АБ.
Нека разгледаме една типична
оловно-киселинна АБ, която е заредена и след това е включена на подзаряд. От електролизата - водата в
електролита се разлага на кислород
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отрицателния, подпомогнати от
високото налягане и катализатор, се
свързват отново. Резултатът е
образуването на вода. Ролята на
клапана, както вече бе подчертано,
е да защитава батерията от
свръхналягане.

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

и водород. Естествено, сместа от
водород (с концентрация около 4%) и
въздух е добре да се следи, защото е
взривоопасна. По тази причина във
VRLA батериите се изисква водородът да не достига концентрации,
които са по-високи от 2%. Клапанът,
с който са оборудвани те, включва
кислорода в рекомбинация и минимизира водорода. В резултат АБ има
ниво на рекомбинация 95 - 99%, което означава, че водородът е сведен
до минимум. Независимо от типа,
всяка оловно-киселинна АБ отделя
газообразен водород при презареждане. Ако се презарежда с ниско напрежение, следователно и с нисък ток,
капачките, изпълняващи ролята и на
отдушници на всяка клетка, успяват
да разсеят газа в околната среда. В
случаи на неефективна вентилация
или неизправна АБ е възможно да се
стигне до опасна концентрация на
водород и кислород в нея. Това е и
причината при опериране с АБ, да се
използват лични предпазни средства.

Предимства на оловнокиселинните батерии
l сравнително ниска производствена и експлоатационна цена;
l надеждна и проверена в практиката технология на обслужване и производство;
l малък саморазряд – най-нисък в
сравнение с други типове АБ;
l елементарно обслужване;
l допустими високи токове на разряд.

Недостатъци на оловнокиселинните АБ
l не допускат съхранение в разредено състояние;
l отличават се с ниска енергетична плътност – значителното тегло
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Използват се широко в
UPS

ограничава приложението им в стационарни и подвижни обекти;
l ограничен брой цикли до пълен разряд;
l киселинният електролит и оловото оказват вредно въздействие
върху околната среда;
l при неправилен заряд е възможно
прегряване.
l при ниски температури съществено се понижава капацитетът им.

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

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

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

Кога гелът се превръща в
електролит?
Както всяко техническо решение
и геловите VRLA батерии имат недостатъци. В някои модели - след

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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известно време на експлоатация, се
наблюдава превръщане на гела в обикновен електролит. Причините могат да бъдат различни. Например, ако
напрежението на заряд е по-високо
от номиналното, гелът се разрушава. Освен това, ако са подложени на
вибрации, гелът също се разрушава
и утаява. В случай че действието на
вибрациите е за кратко време и те
не надминават определено ниво,
електролитът отново се превръща
в гел.
Геловите VRLA батерии могат да
дадат огромен ток, но обикновено

април 2009

само при температури над +20 °С.
При работа в среда с ниска температура характеристиките им се
понижават значително. За да се постигнат добри характеристики, геловите АБ трябва да се експлоатират съобразно предписанията на
производителя – гранично напрежение, не по-високо от 2,30 V на клетка, и температура на околната среда, не по-ниска от +5 °С.
Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари и допълнения. Статията продължава в следващ брой на сп. Инженеринг ревю.
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Решават важни задачи в областта на преноса и разпределението
на ел. енергия

¬

те за измерване на ток, напрежение
и енергия.

областта на преноса и разпределението на електроенергия
съществуват много високи изисквания към надеждността, допустимите грешки и функционалността
на използваното техническо оборудване. Неточности при измерването на електроенергията биха
довели до големи загуби за предприятията.
Това е и причината, водещите
производители на клеми да инвестират в разработването на специални измервателни клеми, които позволяват да се оптимизират схеми-

Основни задачи на
измервателните клеми
решавани благодарение използването им са:
l да се осигури сигурно включване на
ампермери и волтмери в съответните вериги на проверяваните електромери;
l да се осъществи надеждно окъсяване вторичните намотки на токовите трансформатори (за токовите
вериги на електромерите);
l тестване на фаза с външен източник;

l замяна на фазен електромер.

Измервателните клеми са вид
електротехнически изделия за ниско
напрежение, стандартизирани с БДС
EN 60999-1:2000, DIN 46228/1, DIN
46228/4, IEC 60947-7-1, DIN VDE
0106, VDE 0660-100, DIN VDE 0110-1
и DIN VDE 0100-537. Представляват
редови клеми, поддържащи редица
допълнителни функции, които са
обект на разглеждане в настоящата
статия.
Използването на качествени измервателни клеми е важно не толкова с цел осигуряване на надеждна
работа на оборудването, но най-вече
с оглед запазване на живота и здра-

- Кабелна арматура
НН, СрН и ВН
- Електроарматура
за кабели
и въздушни
ел.проводи НН,
Ср и ВН
- Механични и
хидравлични
инструменти
за обработка
на кабели
- Електроинсталационни
материали
- Редови клеми и
аксесоари
- Автоматични
предпазители,
контакти, малки
разпределителни
табла
- Подемни
механизми
- Измервателни
уреди
- Предпазни
средства, защита
от пренапрежение
София 1360, ул. "3019" № 1
тел./факс: 02/925 08 68, 02/925 26 20
makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul
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WAGO - Ïðîëåòíà ïðîìîöèÿ 2009 !!!
Ïîâå÷å îò 600 îðèãèíàëíè WAGO èíñòàëàöèîííè êëåìè !
Êîìïëåêòúò ñúäúðæà:
Â ïîêóïêàòà íà 1 êîìïëåêò îò
ïîñî÷åíèòå êëåìè å âêëþ÷åí
óðåä Testboy - àìïåðíè êëåùè çà èçìåðâàíå íà òîê, íàïðåæåíèå, ñúïðîòèâëåíèå!
773-102

773-104

2x0,75 - 2,5mm2

4x0,75 - 2,5mm2

773-106

773-108

222-413

222-415

773-173

224-112

6x0,75 - 2,5mm2

8x0,75 - 2,5mm2

3x0,08 - 4mm2

5x0,08 - 4mm2

3x1,5 - 6mm2

2x1 - 2,5mm2 1050C

BOY
TEST

Òúðñåòå â ñïåöèàëèçèðàíèòå ìàãàçèíè èëè äèðåêòíî ïðè íàñ!
*препоръчителна крайна цена на комплекта 239лв. без ДДС

www.wago.com
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî:
1330 Ñîôèÿ, óë. Ãþåøåâî 83, Áèçíåñ öåíòúð Ñåðäèêà, Ñãðàäà 1, åò. 4, îôèñ 417
ИНЖЕНЕРИНГ
РЕВЮ
април
òåë.:
02/ 489 46 09, 489
46 10;lôàêñ:
02/2009
928 28 50; info-bg@wago.com
Âàðíà/Áóðãàñ: 0898 428 190
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Weid-Bul
l Êëåìè ðåäîâè
l Êëåìè è êóïëóíãè
çà ïå÷àòíè ïëàòêè
l Åëåêòðîííè
èíòåðôåéñíè
êîìïîíåíòè

Видове измервателни
клеми

l Ðåëåòà, òåðìè÷íè
çàùèòè,
êîíòàêòîðè

Измервателните клеми могат да се разделят, найобщо, на токови и напреженови. Наименованието „токови“ е свързано с предназначението им, а именно да
разкъсват веригите на токовите намотки на електромерите. Напреженовите клеми пък свързват, съответно, напреженовите намотки на електромерите.
Оттук следва и другото наименование на тези два
вида клеми. В конструктивно отношение, токовите
клеми са делими, а напреженовите – неделими. Понятието „неделими“ е формално, затова не се използва.
Тези клеми са надлъжно непрекъснати. Към неделимите клеми се отнасят и тези, които са предназначени
за замостване от едната си страна със специални
мостчета.
Делимите клеми имат подвижен плъзгач с винт, с
помощта на който се осъществява физическото
прекъсване на тоководещата шина. Конструкцията им
е различна, в зависимост от това дали е предвидена
допълнителна точка на страната за замостване.
Сечениeто на присъединяваните проводници, респективно клемите, е 4 mm2 - 6 mm2 номинално (за токовите клеми) и 6 mm2 номинално (за напреженовите клеми). В масовия случай, схемите се реализират с клеми 6
mm2.

l Åë. èíñòàëàöèîííè
ñêàðè, êàíàëè,
êîëîíêè è äð.

Принадлежности
на измервателни клеми

l Èíñòðóìåíòè çà
îáðàáîòêà íà
êàáåëè
l Ìàðêèðîâêè çà
êëåìè è êàáåëè
l Êëåìíè êóòèè
l Êàáåëíè îáóâêè è
íàêðàéíèöè
l Øêàôîâå çà
åë.òàáëà
l Àâòîìàòè÷íè
ïðåäïàçèòåëè,
äåôåêòíîòîêîâè
çàùèòè

l Äâîéíè ïîäîâå
l Êëþ÷îâå è
êîíòàêòè

òåë.: 02/963 2560, 963 1025 ôàêñ: 963 1098, 963 2975
òåë.: 032/636 400, 253 228 ôàêñ: 032/636 401
e-mail: weidbul@nat.bg, weid.pd@plovdiv.techno-link.com
www.weidbul.com
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вето на работещите с техниката. Известно е, че ако
не се окъсят вторичните намотки на токовите трансформатори, възникват големи електрически дъги, които
биха могли да поразят хората и апаратурата. Окъсяването се осъществява с помощта на някои измервателни клеми и принадлежности към тях.

Към принадлежностите за измервателни клеми се
отнасят както стандартни, така и някои допълнителни
изделия. Като цяло, тези елементи са:
l крайни капачки;
l разделителни стени;
l притискачи;
l мостове;
l маркировки за клеми;
l маркировки за клемореди.
Изброените принадлежности са характерни за редовите клеми. Специални принадлежности, използвани единствено с измервателни клеми са:
l специални мостове (характерни за съответните типове клеми). Тяхната задача е да окъсят дадени вериги
от схемите. Предлагат се в няколко конструктивни
изпълнения.
l гнезда за измервателни сонди (предлагат се няколко
типа). Те са изолирани и неизолирани. Цветът им съответства на този на клемите или се различава от него.
Цветните са изработени от метал и изолационна част,
в цвят, носещ информация за дадената фаза. Прилагат
се самостоятелно или в комбинация със специални мостове;
l изолирани винтове. Използват се само с цел захващане на мостовете и контакт с последните;
l прозрачни профили за клемореди. Монтират се над
готови клемореди, и са предназначени за пломбиране с
цел предпазване от неоторизиран достъп. Монтира-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

нето им се извършва върху съответни капачки за профил;
l капачки за профил – имат няколко
размера, според типа (т.е. височината) на клемите и принадлежностите за тях, например в зависимост
от измервателните щекери.
l измервателни щекери – с накрайници с диаметър 2.0, 2.3, 4 mm и др.

Видове делими клеми
Делимите (токовите) измервателни клеми се произвеждат в две
модификации:
l с допълнителна точка за замостване – за едната страна, отчитано
спрямо геометричната среда на профила на клемата. На практика, това
означава че клемите с една точка за
тестване/измерване на страна (фиг.
1) осигуряват необходимите условия
за извършване на съответното действие, свързано с измервателните
клеми.
l с допълнително гнездо на замостване на страна (фиг. 2). Те предоставят повече схемни възможности,
но са по-дълги и по-скъпи.
Изборът на схема с едните или
другите клеми е преди всичко въпрос
на технически изисквания в конкретния случай.

Специфики на делимите
клеми
Характерно за клемите с една
точка на тестване е, че винтовете
за свързване на проводниците са
достъпни само след окъсяване на
токовия трансформатор със съответния мост. Това гарантира, че
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веригата на измервателния уред
няма да бъде прекъсната случайно.
Специфика на клемите с допълнителни гнезда за замостване е, че
окъсяващите мостчета са защитени от допир и осигуряват защита
срещу поражение от електрически
ток. Могат да се използват както
обикновени, така и защитени измервателни сонди.
Унифицирането на принадлежностите също улеснява потребителя,
например използването само на един
размер отвертка за всички винтове
и гнезда за цокли в клемореда.

Изпитания на клемите,
качествени показатели
Трябва да се отбележи, че сериозните производители на клеми полагат големи усилия да проектират и
изработят изделия, функциониращи
надеждно във всякакви условия и при
дългогодишна експлоатация. Например, разделящият плъзгач на делимите клеми осигурява постоянен нисък
импеданс, дори и в тежки промишлени условия. Изследването в атмосфера на SO2, с което се симулира дългогодишно стареене на системата,
показва постоянни ниски стойности
на съпротивлението на клемата.
Опитът се провежда в продължение
на 10 дни и показва отлични резултати.
Изследването на механичния живот се изпълнява в съответствие с
изискванията на DIN IEC 512, част 5,
за нормална атмосфера. Тестът се
изпълнява отново след десет дневен
престой в промишлена атмосфера,

съгласно DIN V 40 046, част 36 (при
25 °С, 75 % относителна влажност,
10 % SO2).
Друг пример е свързан с измерване на преходното съпротивление на
серия делими клеми чрез отчитане
стойностите на падовете на напрежение. Резултатите показват, че
стойностите на съпротивлението
в началото и в края на изследването (нормална и промишлена среда)
се колебаят практически около една
постоянно ниска стойност. Добрите резултати се дължат на избора
на оптимална система – гладък
плъзгач, който не надрасква и не
наранява токовата шина, дори при
многократни цикли. Резултатът е
поддържане на ниско съпротивление
дори и при тежки промишлени условия (фиг. 3).
Добрите винтови измервателни
клеми се характеризират и със следното качество - дори затегнат само
с 25 % от номиналния си момент,
винтът осигуряват трайно протичане на номиналния ток на клемата.

Качествените
клеми съответстват
на VBG 4
Вече бе спомената ролята на измервателните клеми с оглед осигуряване на безопасна работа с токовите трансформатори. Тук е мястото да припомним изискването за
защита на човек от допир до тоководещи части по стандарта VBG 4,
валидно за всички типове редови
клеми.
Качествените измервателни клеми отговарят на стандарта. Добре
е да се има предвид, че това изискване се отнася и за принадлежностите (измервателни щекери и др.).
В заключение би могло да се каже,
че когато се говори за измервателни клеми следва да се вземат под
внимание всички страни на въпроса
с измервателните клемореди, за да
се реализират надеждни и дълготрайни измервателни схеми.
Уважаеми читатели, поради важността на
темата, ще се радваме, ако споделите знанията си за измервателните клеми на страниците на сп. Инженеринг ревю. Очакваме коментарите и допълненията ви по темата.
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Понятие за реактивна енергия и съвременни проблеми, свързани с
измерването й

–

еактивната енергия е понятие,
въведено в зората на енергетиката.
След като генераторите на синусоидално напрежение окончателно се
налагат над постояннотоковите, се
явява проблемът с определяне на
параметрите на електрическата
енергия, която те генерират. Тъй
като всички величини са синусоидални, те непрекъснато изменят стойностите си във времето. За дефиниране на напрежение и ток са въведени ефективните стойности, които
привеждат променливотоковата
система до еквивалентна по топлинно действие на постояннотокова
система. При анализа на мощността и енергията обаче, се е появил
проблем. В постояннотоковите вериги, мощността е произведение на
тока и напрежението. При синусоидален източник на напрежение и чисто активен товар (най-често представен от нагревател), мощността
е произведение на ефективните
стойности на тока и напрежението,
т.е. аналогията с постояннотоковите вериги е пълна. Трансформаторите, както и променливотоковите
двигатели обаче, представляват
активно-индуктивен товар. При тях
аналогията с постояннотоковите
вериги се нарушава. Произведението
на ефективните стойности на тока
и напрежението вече води до много
неточна оценка на активната мощност, определена като извършената
полезна работа за единица време.
Установено е, че е необходимо да се
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отчете ъгълът на дефазиране между тока и напрежението, и произведението от техните ефективни
стойности да се коригира с косинус
от този ъгъл.

Класическите реактивна
и активна енергия
Появява се разлика между мощността в изчистената откъм физически смисъл постояннотокова система
и системата със синусоидални ток
и напрежение. От чисто изчислителни и геометрични съображения е дефиниран известният триъгълник на
мощностите, който ги представя
като вектори. Съответно, векторът, отговарящ на мощността в
еквивалентната постояннотокова
система, е наречен пълна мощност.
Той се получава като сбор от два
перпендикулярни (по-късно е въведено по-общото понятие ортогонални)
вектора, единият представляващ
истинската или активната мощност, а другият е наречен реактивна мощност. Терминът „реактивна“
има смисъл на „неактивна“, а понятието мощност (и съответно енергия) е въведено заради сходните математически изрази, дефиниращи
активните и реактивни мощност и
енергия.

Понятието реактивна
енергия днес
Тази дефиниция, синтезирана в
началото на изследванията по проблема, и до днес е актуална. Днес,
обаче, нелинейните товари стават
все по-разпространение и все по-

мощни. Линейните товари, независимо дали са активни, индуктивни или
капацитивни, запазват синусоидалността на тока и напрежението, а
влияят само на тяхното дефазиране.
При нелинейните товари протича
несинусоидален ток, който може да
доведе до изкривяване, т.е. отклонение от синусоидалност и на захранващото напрежение. В този случай
се казва, че са се появили хармонични
съставки на тока и напрежението.
Именно, при наличие на силно изразени хармоници, в концепцията за реактивната енергия се появяват проблеми, свързани както с физическия
смисъл на това понятие, както и с
неговото математическо определение. Затова и в началото на 21 век,
дискусията за това какво представлява реактивната енергия и как би
следвало да се определи избухна с
нова сила. Обособиха се три основни
области, предизвикващи дискусии:
l физически смисъл на понятията
реактивна и допълнителна мощност
при несинусоидални режими,
l математическо дефиниране на
тези понятия,
l реално измерване на дефинираните понятия.
Дискусиите за физическия смисъл
продължават, но те имат предимно
академично, а не практическо значение. Големите световни организации,
работещи в областта на електротехниката и стандартизацията,
като IEEE и IЕС, постигнаха съгласие,
дефинирайки математически изрази
за определяне на реактивната и допълнителната мощности. Те се опре-
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делят като сума от съответните мощности, изчислени за всеки хармоник поотделно:
P = ΣUhIhcos(ϕh), Q = UhIhsin(ϕh).
Във формулите P и Q са активната и реактивната
мощност, h е индекс, показващ поредния номер на съответния хармоник, Uh, Ih и ϕh са ефективната стойност
на напрежението, тока и фазовата разлика между тях
за съответния хармоник. Следването на дефиницията
при проектирането на реални измервателни средства
не е невъзможно, но е твърде скъпо. Това е причината
сред производителите на измервателни прибори (варметри и електромери) да не съществува единен подход.
Използват се три основни практически метода за
определяне на реактивната енергия при несинусоидални
режими.

Метод на триъгълника на мощностите
Ефективните стойности на тока и напрежението
могат да се определят относително лесно дори при
несинусоидални режими. За целта се използват формулите:
U = √[1/N(Σ(uk)2)], I = √[1/N(Σ(ik)2)], където uк и iк са моментните стойности на тока и напрежението, а N е
броят дискретни отчета на тези моментни стойности за един период на напрежението (става въпрос за
т.нар. фундаментална честота, наричана още първи
хармоник). Активната мощност е равна на средната
стойност от моментните мощности: P = 1/N(Σuk ik).
Пълната мощност представлява произведение на вече
изчислените ефективни стойности: S=U.I. Реактивната
мощност се получава от триъгълника на мощностите,
като: Q = √(S2–P2).
Методът е елементарен и се приема като изключително добър при цифрова обработка на синусоидални
сигнали. При несинусоидални обаче, се явява грешка, която в някои случаи не е пренебрежимо малка.

Метод на времезакъснението
При този метод към кривата на тока се добавя фазова разлика, или времезакъснение, отговарящо на 90 електрически градуса, които представляват 1/4 период:
Q = 1/T ∫u(t)i(t+T/4)dt.
Във формулата Т е периодът на фундаменталната
честота (първи хармоник), а u(t) и i(t) са моментни стойности. Алгоритъмът би могъл да се реализира в цифровите системи, като дискретните отчети на тока не
се вземат едновременно с тези на напрежението, а със
закъснение от четвърт период (фиг. 1).

Метод с използване на нискочестотен
филтър
Идеята, залегнала в метода на времезакъснението, би
могла да се реализира и с използване на еднополюсен
нискочестотен филтър, поставен върху един от входовете (фиг. 2). Ако честотата на срязване на филтъра е
много по-ниска от честотата на основния хармоник се
наблюдава дефазиране на 90 електрически градуса, което е характерно за всички честоти. Като страничен
ефект филтърът ще отслаби хармоничните на тока с
20 dB/декада.

Точност на методите
Вторият и третият от описаните методи са чувствителни по отношение промените в честотата на
основния хармоник на захранващото напрежение. При
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

метода с използване на нискочестотен филтър е възможно да се направи динамична компенсация на отслабването на сигнала според изменението на честотата. Именно, на база-

та на този метод работят специализираните чипове на водещи компании.
Грешката, допускана при прилагане на трите метода за измерване

на реактивната енергия, в различни
несинусоидални режими, може да се
види в таблица 1.
Измерването на реактивна енергия по различни методи води до грешки от порядъка на 1 - 5%. Ако с тези
електромери се измерва върната в
мрежата реактивна енергия (т.е.
капацитивна енергия), очевидно е, че
става дума за недопустимо висока
неточност. В България, ДКЕВР е публикувала „Правила за измерване на
количеството електрическа енергия“, в които обаче отсъства каквато и да е техническа информация,
която да може да се използва поне
като ориентир при проектиране,
изпитване и сертифициране на измерватели на мощност и енергия.
Отсъствието на такава информация
увеличава неяснотата в и без това
недобре регламентираните правила
в електроенергетиката. Проблемът
е съществен както за производителите, така и за потребителите.
Това важи както активна, така и за
реактивна енергия.

Защо се компенсира
реактивната енергия?
Когато се говори за техническите

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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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Таблица 1. Грешка спрямо точната математическа дефиниция при измерване на реактивна енергия по всеки от трите метода (източник: Analog Devices).

източници или по комбиниран начин,
уреждат въпросите, свързани със
заплащане на реактивната енергия
с индивидуални споразумения.

Общопромишлени
съоръжения

Таблица 2

проблеми, свързани с компенсирането
на реактивна енергия, възниква важният въпрос защо се налага да се прави това. Отговорът е елементарен.
Ако не се компенсира, реактивната
енергия се заплаща. Разбира се, съществуват редица технически доводи,
оправдаващи въвеждането на тарифи за заплащане на електрическата
енергия, които да насърчават потребителите да компенсират потребената от тях реактивна енергия.
В България начинът на заплащане
на реактивната енергия е определен
с "Наредба за регулиране на цените
на електрическата енергия", обнародвана в ДВ бр. 17 от 2 март 2004 г.
и изменена, и допълнена в ДВ бр.62
от 31 юли 2007 г. Наредбата е свободно достъпна в сайта на ДКЕВР.
Според член 7 на наредбата, ползвателите на електрическа мощност, по-голяма от 100 kW, трябва
да заплащат реактивната енергия,
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ако техният фактор на мощността
(cosϕ) е по-лош от 0,9. Измерва се
както активната, така и реактивната енергия. Заплаща се не цялото
потребено количество реактивна
енергия, а само част от него. За целта се използва израза: Wзаплащане =
Wконсумирана – 0,49Еконсумирана. В него
Wконсумирана и Еконсумирана са потребените реактивна и активна енергии,
измерени съответно в kVAr и kW, а
коефициентът 0.49 отговаря на фактор на мощността 0,9 (тангенс от
ъгъла ϕ, за който cosϕ=0.9). Цената
на реактивната енергия е равна на
10% от средната цена на активната енергия за предходната година.
Върнатата в мрежата реактивна
енергия (или генерираната капацитивна) се заплаша по цена, равна на
средната цена на активната енергия от предходната година. Потребителите, произвеждащи електроенергия от възобновяеми енергийни

генериращи/консумиращи реактивна
мощност.
Синхронни машини. Чрез регулиране на възбудителния ток на синхронните генератори или двигатели се
изменя консумираната от тях реактивна енергия. Посредством регулиране на възбуждането може да се
променя характерът на реактивната енергия - индуктивна или капацитивна (обикновено не в еднакви пропорции). Целесъобразно е инсталираните синхронни машини да се използват за компенсиране на част от реактивните товари.
Асинхронни машини. Генерират
индуктивна енергия, като техният
фактор на мощността е толкова полош, колкото по-малко е натоварването им.
Въздушни и кабелни линии. Тези елементи имат както капацитет, така
и индуктивност, затова в зависимост от условията на експлоатация
те могат да консумират или да генерират реактивна енергия. Тя се определя с израза: Q = 3(ωCU2 – ωLI2), където C и L са капацитетът и индуктивността на линиите, U и I са фазно
напрежение и ток по линията, а ω e
ъгловата честота. Може да се каже,
че ненатоварените кабели за средно
напрежение генерират реактивна
енергия, а натоварените консумират
реактивна енергия. Това се отнася и
за дълги въздушни линии за напрежение, по-високо от 20 кV. Капацитетът, а често и индуктивността
на кабелите за ниско напрежение, са
пренебрежими в повечето случаи.
Трансформатори. Реактивната
мощност, консумирана от трансформаторите, има две компоненти –
постоянна, определена от тока на
празен ход, и променлива, пропорционална на натоварването на трансформатора. Изчисляват се по зависимостта: Q = √3UI0 + uk (S/Sн)2, където I0 е токът на празен ход, uk е
напрежението на късо съединение в
относителни единици, S е пълната
мощност, Sн е номиналната пълна
мощност на трансформатора.
В таблица 2 са показани типични
стойности на фактора на мощността за различни съоръжения.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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ÙËÏÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

–Â¯ËÚÂÎÌÓÒÚ - ÌËÂ ÔÓÏ‡„‡ÏÂ
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÒË ‰‡ ÛÒÔˇ‚‡Ú
Успехът на нашите клиенти е от ключово значение за успеха на АВВ.
Клиентите очакват от АВВ нововъведения, надеждност и почтеност.
Затова ние създадохме стандарти за поведение, които ни гарантират,
че постоянно ще реализираме на практика тези ценности:
тъй като тя гарантира, че усърднаНие се фокусираме върху
качеството
та ни работа и нововъведенията ще
Стремим се да помагаме на клибъдат възнаградени. Ще изгубим доентите си да получат конкурентно верието на своите клиенти, ако не
преимущество, като добавяме цен- ги третираме еднакво или ако се съюности към качеството на нашето зяваме с конкурентите срещу тях.
обслужване и автоматизирани техТази система е основа на свободнологии.
ната пазарна икономика. Тя е защитена и насърчавана от конкурентноНие печелим доверие
то право. Поради това нашите дейс честност
ствия винаги са в съответствие с
Доверието се изгражда с прозрачвсички действащи закони срещу моност и честност. За да си осигурим нопола, както и с другите закони,
траен успех, изграждаме доверие у регулиращи конкуренцията.
всеки клиент чрез единство на думи
Ние се конкурираме открито и
и действия. Ние не обещаваме това, независимо на всеки пазар. Не сключкоето не можем да предоставим и се ваме с конкурентите си никакви спостремим да гарантираме, че клиенти- разумения; не получаваме и не сподете, акционерите и колегите ни се до- ляме с конкурентите си текуща или
веряват, че ще спазим дадената дума. бъдеща информация за цена, норма на
печалба или разходи, търгове, пазарен
Ние се конкурираме лоялно
дял, практики на разпространение,
Вярваме в системата на конкуренусловия на продажби, определени клитното свободно предприемачество, енти или продавачи.; не се споразумя-
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ваме и не изискваме от клиентите
да препродават продуктите ни на
определени цени; не действаме по
начин, който води до неправомерно
протежиране или облагодетелстване
на един клиент за сметка на друг.

април 2009

Следва продължение

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2009

85

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

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

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

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

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

април 2009

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2009

87

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡

¬ÂÁÌË Ò ÌÂ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Законови изисквания, процедури за изпитване, регламентирани
от новия подход

—

вободното движение на стоки в
Европейския съюз се регламентира с
редица директиви от т.нар. нов подход, в които са формулирани съществените изисквания към продуктите и са предвидени процедури и модули за оценка на съответствието.
Директивите от новия подход са
разработени на основата на следните принципи:
l хармонизирането се свежда до
спазване на съществените изисквания;
l само продукти, които отговарят
на съществените изисквания на директивите, могат да бъдат пускани
на пазара;
l хармонизираните стандарти, чиито заглавия и номера са публикувани
в официалния бюлетин на Европейската комисия и са били въведени
като национални стандарти, се считат за стандарти, които са в съответствие със съществените изисквания към продуктите;
l прилагането на хармонизираните
стандарти или на други технически
спецификации се осъществява по
преценка на производителите, които имат свободата да избират всяко техническо решение, което би
могло да гарантира съответствието със съществените изисквания;
l производителите могат да изби-
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рат между различните процедури за
оценяване на съответствието, предвидени в съответната директива.

Законова и нормативна
рамка в областта
Сред директивите от новия подход е 90/384/EИO „Везни с неавтоматично действие“. С Наредба за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с
неавтоматично действие, европейската директива се въвежда като
закон в Република България. Наредбата е приета с Постановление 114
от 30.05.2003 г., обнародвана е в ДВ
бр. 52 от 06.06.2003 г., търпи известни изменения и влиза в сила от
01.01.2007 г.
С приемането на България в Европейския съюз, производството,
вносът и пускането на пазара на
везни с неавтоматично действие се
извършва съгласно Директива 90/
384/EИO и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на тези везни. Директивата и наредбата определят
съществените изисквания, областите на приложение, за които е необходима оценка на съответствието,
свързаните с това процедури и изискванията към нотифицираните органи за оценка на съответствието за
везни с неавтоматично действие.

Директивата се отнася за всички
везни с неавтоматично действие,
което означава, че освен изискванията в нея, вече не съществуват други национални предписания в тази
област.

Основен критерий за оценка
на съответствието
е задължителната маркировка със
знака „СЕ“ и зелен метрологичен
стикер (черна буква „М“ на зелен фон
в квадрат с размери 12,5 х 12,5 mm).
Областите на приложение на везните, за които се изисква задължителна маркировка, са определени в
член 1.2а на Директивата. За всички
останали приложения не се изисква
използването на везни, снабдени със
знака „СЕ“. Възможно е за тях да се
изисква да имат знак за съответствие „СЕ“, според други директиви.
Например Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за
работа в определени граници на напрежението и др.
Областите на приложение, за които

задължително се изисква
маркировка
със знака „СЕ“ и зелен метрологичен
стикер са: търговия, здравеопазване
и обществено управление. По-подборно те са:
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лабораторни

ВЕЗНИ
платформени
кранови

търговски

автомобилни

железопътни

КАЛИБРИРАНЕ ТЕНЗОМЕТРИЧНИ
НА ВЕЗНИ И ДАТЧИЦИ
ТЕГЛИЛКИ

DKD Zertifikat

8000 Бургас, ул. Фердинандова 5
тел.: 056/ 842 808, факс: 056/ 842 324
e-mail: etbentz@yahoo.de, www.marie-bentz.com

КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРИБОРИ,
АВТОМАТИКА И ОБОРУДВАНЕ

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

Манометри
одобрен тип
l Изграждане на
автоматични
системи
l

БЪЛГАРИЯ
гр. Раднево - 6260
ул.Митьо Станев 28

тел./факс: (0417) 8-28-58
тел.:
(0417) 8-26-35
GSM:
(0887) 336-336
E-mail - nakra@nakra.eu
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Определяне на масата за целите
на търговски плащания, което се
отнася за стоково-парични сделки
при покупко-продажба на стоки чрез
измерената им маса.
Определяне на масата за изчисляване на такси, тарифи, данъци и обезщетения. Типични примери са пощенските услуги, определянето на таксите за багаж в транспортни приложения и др.
Определяне на масата при прилагане на закони, наредби и други по
експертизи по съдебни дела.
Определяне на масата в медицинската практика, при измерване теглото на пациенти с цел наблюдение
и диагностициране на лечението.
Определяне на масата при производството на лекарствени средства, в аптеките въз основа на лекарско предписание и при анализи в
медицински лаборатории.
Определяне на цената, съответстваща на масата, за директна продажба в открити търговски обекти,
както и при производството на готови опаковки.
Всяко приложение, което не принадлежи към изброените области, се
отнася към чл. 1.2б от Директивата. Според него не се изисква везните да са маркирани със зелен метрологичен стикер и знака "СЕ". Области на приложение, за които маркировката не е задължителна са:
l спорт;
l битови приложения;
l вътрешно-ведомствен контрол;
l измерване на стоки само за информация на клиента;
l използване в системи за осигуря-

ване качеството на производство,
за лабораторни изследвания и др.

Хармонизираният стандарт
БДС EN 45501:2001
Директивата регламентира съществените изисквания, на които трябва да отговарят везните с неавтоматично действие за приложение в
законовата област. Това са изисквания към техническото и метрологично им поведение, включително и допустимите грешки. Съгласно директивите от новия подход, прилагането на хармонизирани стандарти е
предпоставка за изпълнение на съществените изисквания към съответните продукти. Такъв хармонизиран
стандарт е БДС EN 45501:2001,
отнасящ се за везни с неавтоматично действие. Той съдържа не само
технически решения, отговарящи на
съществените изисквания, но и методи за извършване на изпитвания, които могат да се използват за доказване на съответствието на везните.
Прилагането на стандарта БДС
EN 45501:2001 от производителите
на везни свидетелства, че продуктите им практически ще изпълнят
съществените изисквания от директивата. Те се прилагат за всички
устройства, изпълняващи съответните метрологични функции - и на
монтираните като модул в дадени
везни, и на произвежданите като
самостоятелни изделия.
Оценката за съответствие се
извършва от

нотифицирани органи
Изискванията към тях са регла-

ментирани в Директивата, сертифицират се от оторизиран държавен
орган и се обявяват от държавата
пред Европейската комисия. От нея
получават уникален номер като нотифицирано лице (Notified Body), който е валиден в целия Европейски съюз.
Решенията на нотифицираните
органи са валидни в границите на
целия Европейски съюз.
Процедурите, които се използват
за доказване на съответствието със
съществените изисквания, са формулирани в Приложение II на Директивата. Новоразработените везни с
неавтоматично действие следва да
бъдат подложени на процедура „Изследване на типа“. След него се прави т.нар. EИO-декларация за съответствие на типа (гарантирано с оценена система за качеството на производството) или „Проверка на продукта“ от нотифициран орган.
За везни, които нямат електронни устройства и не ползват пружинна сила за уравновесяване на товара,
е възможно да се прилага процедурата „Изследване на типа“. Смята се,
че те са достатъчно елементарни
като конструкция. За везни, които
са специално проектирани и разработени за определени специфични приложения, се прилага процедура „Проверка на единичен продукт“.

Процедура „Изследване на
типа“
Прилага се при разработването на
нови везни. Цели изпитване и утвърждаване на определен тип везна или
гама от везни, които са с еднаква
конструкция. Като съдържание тази

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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процедура е сходна с досегашното
одобряване на типа, съгласно българския закон за измерванията.
Производителят избира нотифициран орган със седалище в държава
от Европейския съюз, който е обявен
от Европейската комисия със свой
индивидуален номер. Този орган прави съответни изпитвания, в съответствие с Директивата и хармонизирания стандарт БДС
EN
45501:2001, и удостоверява, че дадените везни или гама везни изпълняват съществените изисквания на
Директивата. Нотифицираният
орган издава сертификат за одобрен
тип, който съдържа достатъчно
информация за идентификация на
изпитаните везни. Този сертификат
е със срок на валидност десет години.

прилага. Производителят декларира,
че произведените от него везни
съответстват на типа, описан в
сертификата за одобряване на типа,
и на приложимите за тях изисквания
на директивата (респективно наредбата).
При тази процедура нотифицираният орган наблюдава системата по
качество на производителя за начина на прилагането й. Производителят издава Декларация за съответствие с типа, която му позволява
той да поставя знака „СЕ“ и зеленият метрологичен стикер върху всяка везна, в рамките на разрешението на неговата система по качество. При това без да се намесва
нотифициран орган. Задачата му е
да провежда регулярен надзор върху
одобрената система по качеството
на производството.

Процедура „Осигуряване
качеството на
производството“

Процедура „Проверка на
продукта“

Прилага се, когато производителят разполага с действаща система
по качество на производството. Тя
се оценява от нотифициран орган,
избран от производителя, и се издава разрешение за кои везни със сертификат за одобрен тип може да се

Проверката на продукта представлява процедура, при която нотифициран орган, избран от производителя или негов упълномощен представител, провежда измервания.
Целта им е да се установи, че произведените везни съответстват на
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одобрения тип и на онези съществени изисквания, които трябва да
бъдат проверени при завършване на
производството. След приключване
на изпитванията, нотифицираният
орган поставя своя идентификационен номер и издава сертификат за
съответствие за извършените изпитвания.
Ако има съответно споразумение
с нотифицирания орган, производителят би могъл да постави върху
всяка изпитана везна знака „СЕ“, зеления метрологичен стикер и последните две цифри от годината, в
която е нанесен знака „СЕ“. С това
приключва оценката за съответствие по тази процедура и везната
може да бъде пусната на пазара.

Процедура „Проверка на
продукта“
На практика тя замести известната по-рано „първоначална проверка“. Днес този термин вече не е актуален. Зеленият метрологичен стикер не е знак, на който може да се
гледа като на знак за първоначална
проверка.
Материалът продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÿÛÏ Ë ‚Ë·‡ˆËË - ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ò ÌÓ‚Ëˇ
˙˜ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ÚËÔ 2270 ÓÚ Bruel & Kjaer
»ÌÓ‚‡ˆËÓÌÌËˇÚ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÛÌËÍ‡ÎÂÌ ˙˜ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Ì‡ ¯ÛÏ
Ë ‚Ë·‡ˆËË, ÚËÔ 2270 ÓÚ Bruel & Kjaer
Â ÔÓÂÍÚË‡Ì Ë ‡Á‡·ÓÚÂÌ Í‡ÚÓ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ù‡ÏËÎÌ‡Ú‡ „‡Ï‡ ˙˜ÌË ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÚËÔÓ‚Â 2250-ıııı. “ËÔ
2270 Â ‰‚ÛÍ‡Ì‡ÎÂÌ ÏÓ‰ÂÎ ˙˜ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ - Ò ·Ó„‡Ú‡
„‡Ï‡ ÓÚ „˙‚Í‡‚Ë Ë ÔËÎÓÊÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌË ÒÓÙÚÛÂÌË ÓÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË (Á‡ ‡Á¯ËÂÌË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ë ËÌ‰ÂÍÒË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ¯ÛÏ‡ Ë ‚Ë·‡ˆËËÚÂ).

”Â‰˙Ú 2270 Â ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ „˙‚Í‡‚‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÏÂÌˇ˘ËÚÂ ÒÂ Á‡‰‡˜Ë Ë ˆÂÎË Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÔËÚÂÊ‡ÚÂÎ Ì‡ 2270 Â Ò ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓˇ‚ˇ‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ÌÓ‚Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ. 2270 Â ÌÂÁ‡ÏÂÌËÏ ÔÓÏÓ˘ÌËÍ Ë ‚ ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÓÚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ Â
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇ Ô‡‚ËÎÂÌ ËÁ·Ó Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ Ë ‰ÂÚ‡ÈÎÌË ‡Ì‡ÎËÁË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡Á¯ËÂÌËÚÂ ‡ÍÛÒÚË˜ÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ.

Характеристики и
възможности
ï»ÁÏÂ‚‡ÌËˇ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, ˆ‚ÂÚÂÌ ÒÂÌÁÓÂÌ ÂÍ‡Ì Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÂÁÓÎ˛ˆËˇ, Ô˙ÎÌÓ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ;
ïœÂÌÓÒËÏËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ 2270 Â
Ò ‰‚‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
Í‡Ì‡Î‡ Ë Ò ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ËÁÏÂ‚‡-
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ÌÂ Ì‡ ¯ËÓÍÓÎÂÌÚÓ‚Ë Ô‡‡ÏÂÚË
Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ (Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÓÚ ‰‚Â ÏËÍÓÙÓÌÌË ÔÓÁËˆËË) —ÎÂ‰ÌËÚÂ ÔËÏÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌËÚÂ 2-Í‡Ì‡ÎÌË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ:
ï≈‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ‚ "Á‡ÍËÚ‡" Ë "ÓÚÍËÚ‡" ÎÓÍ‡ˆËˇ.
ï«‚ÛÍÓËÁÓÎË‡˘Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌË ÔÓ‰Ó‚Â Ë ÒÚÂÌË
ï–‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ Á‚ÛÍ‡ ‚ ÓÚÍËÚ‡ ÒÂ‰‡
ïœÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ¯ÛÏÓ‚Ë ·‡ËÂË
ï≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡˘ ‰‡ÌÌË Ì‡ Í‡ÚË Ô‡ÏÂÚ Ò Ó·ÂÏ
‰Ó 32 GB (ÔÓ ÌÓ‚ËˇÚ SDHD C ÒÚ‡Ì‰‡Ú), Í‡ÍÚÓ Ë Ò Í‡ÚË ÚËÔ CF
ïUSB Ë LAN ÍÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒË - Ò ‚ËÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌ‡ TCP/
IP ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, 3G, EDGE, GPRS
‚˙ÁÍ‡, ‰.
ïƒÓÍÛÏÂÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡
˜ÂÁ ‚„‡‰ÂÌËÚÂ ˆËÙÓ‚ ÙÓÚÓ‡Ô‡‡Ú
Ë ÍÓÏÂÌÚ‡ÂÌ ÏËÍÓÙÓÌ - Á‡ ‡ÌÓÚ‡ˆËË Ë ÒÌËÏÍË Ì‡ ÏˇÒÚÓ (Ò ÔË‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÎÂÊÍËÚÂ Ë ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇÚ‡
Í˙Ï ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ù‡ÈÎÓ‚Â);
ïƒËÌ‡ÏË˜ÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ - Ì‡‰ 120 dB;
ïCCLD ‚ıÓ‰Ó‚Â Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ¯ÛÏ Ë ‚Ë·‡ˆËË;
ï»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ËÌÚÂ„‡ÎÌË
Ô‡‡ÏÂÚË, ÒÔÂÍÚ‡ÎÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Ô˙ÎÌË ‚ÂÏÂ‚Ë ÔÓÙËÎË;
ï¿Û‰ËÓ Á‡ÔËÒ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÒË„Ì‡Î. »ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ Á‡ Â‚Â·Â‡ˆËˇ, 2-Í‡Ì‡ÎÌË ‡Ì‡ÎËÁË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‡ÍÛÒÚËÍ‡, ‰.;
ï“‡ÈÏÂË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÒÚ‡ÚË‡ÌËˇ, ÒÔË‡ÌËˇ Ë Á‡Ô‡ÏÂÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡;
ï“Ë„ÂÂÌ ‚ıÓ‰ Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ (Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Ë Ì‡ Ú‡ıÓ-ÒË„Ì‡Î);
ïPC ÒÓÙÚÛÂ - Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
·‡ÁË ‰‡ÌÌË, ‰ÓÍÎ‡‰Ë, ÂÍÒÔÓÚ Í˙Ï
‰Û„Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ;
ï«‰‡‚ ÍÓÔÛÒ - Á‡˘ËÚÂÌ ÓÚ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ (IP44).

Приложения
ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ÒÓÙÚÛÂÌË
ÏÓ‰ÛÎË Ë ÌÓ‚‡ÚÓÒÍË ı‡‰ÛÂ Ô‡-

‚Ë ‡Ô‡‡Ú‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ-ÔÂˆËÁÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË Á‡‰‡˜Ë Á‡:
ï»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ¯ÛÏ‡
‚ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ - ÓˆÂÌÍ‡ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„;
ï—ÚÓËÚÂÎÌ‡ ‡ÍÛÒÚËÍ‡ - ÚÓÌ‡ÎÌ‡
ÓˆÂÌÍ‡, Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ¯ÛÏÓËÁÓÎ‡ˆËˇ;
ïFFT ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Á‚ÛÍ Ë ‚Ë·‡ˆËË ‚
Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ;

ï»ÁÏÂËÚÂÎ Î‡Ò 1, ÓÍÚ‡‚ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Î‡Ò 0 - ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Á‡ ¯ÛÏÓÏÂË;
ï◊ÂÒÚÓÚÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ
- Ì‡ ¯ÛÏ ‚ 1/1- Ë 1/3-ÓÍÚ‡‚ÌË ÎÂÌÚË (‰Ó 140 dB);
ï—˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÏÂ‚Ë ÔÓÙËÎ
(ËÒÚÓËˇ) Á‡ ‚ÒË˜ÍË ËÁÏÂ‚‡ÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ë ÒÔÂÍÚË;
ï»ÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‚ÛÍÓ‚ ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ;
ïExport Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Í˙Ï ÒÓÙÚÛÂËÚÂ Á‡ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ —Ú‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË Í‡ÚË Á‡ ¯ÛÏ
(Lima, Predictor);
ï—ÔËÒ˙Í˙Ú Â ÌÂÔ˙ÎÂÌ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

UNIFLAIR: ŒıÎ‡‰ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË
ÔË ÍËÚË˜ÌË ÒÂ‰Ë
Uniflair, Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÎË‰Â ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂˆËÁÌË ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÓÚ‡ÒÎË.

œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÎË˜ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ
Á‡ Uniflair, ÍÓˇÚÓ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ ˜ÂÁ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔÓˇ‚ËÎË ÒÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡, Ë
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ ‚ Ò‚Óˇ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍË ˆÂÌÚ˙.
Ó„‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡
ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ
ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚ ‰‡Ú‡ ˆÂÌÚÓ‚Â Ë ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË (BTS,
BSC Ë MSC), ÔÂˆËÁÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Uniflair ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ë ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÔÓ‚ÚÓÌÓ Á‡ÚÓÔÎˇÌÂ, Ó·ÂÁ‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ Ë Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ.
¬ÒË˜ÍË ÚÂÁË ÙÛÌÍˆËË ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
ÔË ÒÚÓ„ ÍÓÌÚÓÎ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ì ÓÚ
ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ
ÍÓÌÚÓÎË‡ Ò˙˘Ó Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
—˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ IT Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò „ÓÎˇÏÓ ÚÓÔÎËÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
("Blade" Ò˙‚˙Ë, ÛÚÂË), ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÔË Â‰Ì‡ Ú‡Í‡‚‡ ÍËÚË˜Ì‡ ÒÂ‰‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë Ì‡Î‡„‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚
ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ (ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ë
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ), Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËÚÂ ‚ËÒÓÍË ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ë ÔË„Ó‰ÌÓÒÚ. «‡ ‰‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓË
ÚÂÁË ÌÛÊ‰Ë, Uniflair ‡Á‡·ÓÚË ÏÓ‰ÛÎÌË
ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË, Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ò „ÓÎˇÏÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ó·ÛÒÎÓ‚ÂÌË ÓÚ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÒÂ‰‡.
»ÌÓ‚‡ˆËËÚÂ, ‡Á‚ÓÈÌ‡Ú‡ Ë ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ËÌ‡„Ë Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ÎË ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÚ˙Ô‚‡ Uniflair. «Ì‡˜ËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔËıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÓÚÎË˜ÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ, Ò˙˜ÂÚ‡ÌÓ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
¬˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ·˙ÁÓ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ ‚ Â‰Ì‡ ÓÚ
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Â¯ÂÌËÂ.
≈‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË Â Á‡
ÂÙËÍ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ 24 ˜‡ÒÓ‚‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÂÁ
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ˆˇÎ‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

Намаляването на
експлоатационните разходи
започва от избора на
ефективно решение.
”‚ÂÎË˜ÂÌËÚÂ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ‚ Ò˙‚˙ÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‚Â‰Â, Ì‡ÎÓÊË ÔËÒÔÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë
ÔËÌˆËÔÌË ÔÓÏÂÌË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ.
“˙È Í‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Â‰ÌË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÍÓÂÍÚÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙‚˙ËÚÂ, ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÔË‰Ó·Ë‚‡Ú ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. “ˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚Â „Î‡‚ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ:
1.ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (ÏÂÊ‰Û
20-22∞C) Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
Ò˙‚˙ËÚÂ
2.ŒıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ‰ÓË Ë ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‡‚‡Ëˇ.
¿ÍÓ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ ÒÔÂ, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ò ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ˘Â
ÔÂ„ÂÂ Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂÍÛÌ‰Ë.
¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰˜ÂÚ‡Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÌÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Â¯ÂÌËÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ‚ÒÂÍË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ (Í‡ÍÚÓ ÔË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë, Ú‡Í‡ Ë ÔË ÌÓ‚Ë Ó·ÂÍÚË) ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚÂÌ, ÌÓ Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰Â ‡Ì‡ÎËÁË‡Ì ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÔÓÂÍÚ.
œË ÚÓÁË ËÁ·Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚˙ÔÓÒË: ÏÓ‰ÛÎÌÓÒÚ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ï‡˘‡·Ë‡ÌÂ,
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë, „˙‚Í‡‚ÓÒÚ, ÓÚ‚ÓÂÌÓÒÚ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÎÂÒÌÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ, ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡.

Активни подове
Uniflair ÔÂ‰Î‡„‡ „˙‚Í‡‚Ë Â¯ÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂÓ‰ÓÎÂÌË ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı ‰‡
ÒÂ ÍÓÌˆÂÌÚË‡ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ò˙‚˙ËÚÂ.
ŒıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‚ Á‡Ú‚ÓÂÌ ÍÓÌÚÓÎÂÌ ÔÂËÏÂÚ˙, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÂÁÂ‚ Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡.

“ÓÁË ÔÓ‰ıÓ‰ Â „˙‚Í‡‚ Ë ÏÓ‰ÛÎÂÌ, Í‡ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ
Ò ‚ÂÏÂÚÓ: ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓÏÂÌË.
–Â¯ÂÌËÂÚÓ Â ÒË„ÛÌÓ ÔÓ Ò‚ÓˇÚ‡ Ò˙˘ÌÓÒÚ, Á‡˘ÓÚÓ Í‡ÚÓ ÌÓÒËÚÂÎ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚˙Á‰Ûı˙Ú (ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó

април 2009

Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ) Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ
‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ ÔË ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
¿ÍÚË‚ÌËˇÚ ÔÓ‰ Â „˙‚Í‡‚ ÏÓ‰ÛÎ, ÍÓÈÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ
ÏÓ‰ÛÎÂÌ ‰‚ÓÂÌ ÔÓ‰ (600 x 600 mm) ÔÂ‰
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ò˙‚˙‡. “ÓÈ
Â ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Ò
ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ÒÍÓÓÒÚ, Á‡‰‚ËÊ‚‡Ì ÓÚ
ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ÍÓÏÛÚË‡˘ Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ. ¬˙Á‰Û¯ÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ ÒÂ
ÔÓÏÂÌˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÏË˜ÌÓÚÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ
‰‚‡ ‰‡Ú˜ËÍ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÎË Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ Ò˙‚˙‡. ÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÛÎ‡,
Ì‡Â˜ÂÌ "‡ÍÚË‚ÂÌ ÔÓ‰" Â ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍ‡,
ÍÓÂÚÓ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ı‡Ì‚‡Ì ÓÚ UPS. Õ‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
‡‚‡Ëˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡Ï‡ÎÂÌÓ. “ÓÁË ÏÓ‰ÛÎ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í‡ÍÚÓ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏË˜ÌËˇ ÂÙÂÍÚ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡
‡‚‡Ëˇ, Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÂ˘Ë ÁÓÌË.
AFPS (Automatic Floor Pressurisation
System) - ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.
œÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÔÓ‰ÔÓ‰Ó‚ÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Â
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚‡ÊÌÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ.
œÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â „‡‡ÌÚË‡ÌÓ ÔÂÁ
ˆÂÎËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÒÓÍ Ì‡ Ò˙‚˙ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ Ë ÔÓÏÂÌˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ.
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ - AFPS, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ Ò˙‚˙ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ Ò˙‚˙Ë Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ.
“Ó‚‡ Â¯ÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ, ÔÓ‰‡‚‡Ì
ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ‰‡‰ÂÌËˇ ÔÂËÏÂÚ˙,
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ·Óˇ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ Ò˙‚˙Ë, Í‡ÚÓ ÔÓ Ú‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ËÍÓÌÓÏËË Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
Œ·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÛ‰ÂÌ ÍÓË‰Ó ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Í˙Ï
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Ò˙‚˙ËÚÂ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÔÎËÌÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ 15 kW (‰Ó
40 kW). Œ·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË
ÏÂÊ‰ËÌË Á‡ ÒÚÛ‰ÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ ÔÓ ‰Û„Ë Ô˙ÚË˘‡, Í‡ÚÓ ÔÓ Ú‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ıÓÏÓ„ÂÌÂÌ Ó·ÂÏ ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı
Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
¬ ¡˙Î„‡Ëˇ ÙËÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÓÚ –”¬≈ — ¿ƒ.

София 1712, Младост 3, бул. Александър Малинов 41
Бургас, Промишлена зона Юг, ул. Индустриална
национален тел.: 0700 14 014
www.ruvex.bg
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œÂˆËÁÌ‡
ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ˆÂÌÚÓ‚Â Á‡ ‰‡ÌÌË
Част 1. Висока надеждност и възможност за работа в широк диапазон на
външната температура.

¬

днешния забързан свят информацията е най-скъпата стока. Всеки
от нас познава поне частично последствията от загубата на информация или недостъпността до нея.
Затова убежденията, колко важно е
да се осигури надеждно съхранение на
информация от всякакъв вид, са
напълно излишни. Особено в областта на индустрията, където загубата на данни би могла да има сериозни последствия.
Бързото развитие на информационните технологии и непрекъснато
увеличаващият се обем информация
създадоха необходимост от изграждане на надеждни и сигурни центрове за съхранение и обработка на данни. През последните години не една
и две големи компании инвестираха
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в собствени центрове. Едновременно с повишаващия се инвестиционен
интерес към центровете за данни се
повишиха и изискванията към сигурността и енергийната им ефективност.

Поддържането на
микроклимата - критично
важно
Всеки специалист в областта би
могъл да заяви, че оборудването на
един дейта център с хардуерни и
софтуерни информационни технологии от последно поколение не е достатъчно да гарантира сигурността
и надеждността му. Необходимо е,
при това още на проектния етап, да
се обърне специално внимание на
инженерните системи, подсигуряващи и поддържащи работата на оборудването. От критично значение за

стабилното функциониране на електронните устройства, монтирани
в апаратните помещения, е да се
спазват изискванията към работната среда. И наред с осигуряване на
стабилно електрозахранване, следва
да се поддържат стриктно определени параметри на микроклимата.
Само по този начин би могло да се
осигури правилното и безаварийно
функциониране на оборудването.
Непрекъснато следва да се поддържат в зададените тесни граници стойностите на температурата, влажността и подвижността на
въздуха. Това е гаранция за безпроблемна експлоатация и дълъг живот на
съвременното високотехнологично
оборудване, в това число на изчислителните машини, телекомуникационните системи, контролно-измервателните прибори и други.
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не на експлоатационният срок, влошаване на работните характеристики, намаляване на надеждността
и затрудняване на работата. Следствие от прекомерно високите
температури би могло да бъде и
спиране на част от оборудването
поради прегряване.

Оптималната влажност
50 ±10%

Фиг. 1. Примерна структурна схема на център за обработка на данни

Проблем - голямата
топлоотделяща
способност
Основен проблем, съпътстващ
внедряването и експлоатацията на
сървърното оборудване в центровете за данни, е високата
плътност и голямата топлоотделяща способност на оборудването
на квадратен метър площ. Например, в едно помещение с вътрешно
енергопотребление до 500 кVA, при

работа на оборудването в
продължение на 10 минути, температурата би могла да достигне 60
- 80 оС. Подобни температури превишават с пъти препоръчителните стойност и биха могли да доведат до сериозни повреди. По принцип, голяма част от IT системите
са проектирани за работа при температура на въздуха от порядъка на
22 ±2 °С. Отклонението от посочения диапазон води до съкращава-

Параметърът влажност е не помалко важен с оглед осигуряване на
безпроблемно функциониране на оборудването. Ниската влажност в помещенията води до натрупване на
статично електричество, разреждането на което може да извади от
„строя“ всеки електронен елемент.
Следствие от високата влажност е
образуването на кондензат. Той, освен че предизвиква корозия, би могъл
да причини и късо съединение. А последствията от к.с. са все сериозни,
сред най-елементарните от които
е отделни елементи на оборудването да престанат да функционират.
За оптимална се приема относителната влажност, варираща в диапазона 50 ±10%.
За да се поддържат ефективно
изброените параметри на микроклимата се препоръчва използването на
специално разработени

системи за прецизно
кондициониране на
въздуха
Използването на битови климатици е нерационално и нежелателно.

ПОЛИМАТ ООД
ТРАДИЦИЯ И КАЧЕСТВО
БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
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1618 София, п.к. 109. Бул. "Бр. Бъкстон" № 31А, вх. Б
тел./факс: 02/ 955 97 28, 955 95 76
е-mail: polymat@techno-link.com, www.polymat-bg.com
Нивопоказателна техника:
- Рефлекционни, транспарантни, магнитни и нивопоказателни
- Наблюдателни стъкла комплект с гарнитури на склад
Индустриална арматура:
- Сферични кранове с уникална уплътнителна система
- Бутално-шибърни вентили за пара и газ, регулиращи
- Манометрични вентили
Безазбестови клингерити:
- Листи, голямо разнообразие на склад
- Готови гарнитури

колонки за вода, пара и процеси
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Също така добре е в процеса на проектиране на системата да се спазят и следните изисквания:
l системата да бъде мащабируема,
l да се предвиди запас от мощност (студопроизводство) с перспектива за последващо допълнително развитие на центъра,
l да се осигурят резервни електрически мощности за
климатичната и вентилационната система.

Базови различия между комфортни и
прецизни климатици
Между комфортните и прецизните климатични системи съществуват редица различия. Именно по тази
причина използването на комфортни инсталации за климатизация на центрове за данни не се препоръчва.
Добре е да се има предвид, че прецизните системи
често не са предвидени да работят денонощно при високо натоварване. Продължителната им експлоатация
при по-тежък режим, води до по-бързото им износване.
Също така те не са подходящи за работя при ниски
температури на външния въздух (под -5 оС). Обикновено
не поддържат функция за регулиране на влажността,
което води до силно изсушаване на въздуха. Поради
недостатъчната им въздухопроизводителност е трудно да се осигури ефективно подаване на охладен въздух
в цялото помещение. А това води до образуване на
„мъртва“ зона и опасност от прегряване на елементите от оборудването, разположени в нея. Към спецификите на комфортните климатици се отнася и малкият
дебит на въздуха. Резултатът, в конкретните работ-
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ни условия, е голям пад на температурата в помещението и силно изсушаване на въздуха. Също така, когато
се говори за сравнение между комфортни и прецизни
климатици, следва да се отбележат

по-ниските надеждност
и ремонтопригодност
на първите. Поради изброените причини, когато е
необходимо да се поддържа влажността в помещението, следва допълнително да се инсталира овлажнител на въздух. В този случай е целесъобразно да се
избере климатик с голямо студопроизводство (до 30
% запас) с цел компенсиране на топлината, отделяща
се при кондензация на влага в изпарителя на климатика.
Както е добре известно, основно предназначение на
комфортните климатици е да поддържат параметрите на микроклимата в помещения, предназначени за
труд или почивка. Обикновено допустимите граници на
изменение на параметрите на микроклимата съвпадат
с общоприетите представи за комфорт. Това е причината, поради която още в процеса на проектирането
им има стремеж да се вземат под максимално внимание всички възможни изисквания на потребителите. Характерна специфика на комфортните климатици е способността им да поддържат различни режими, съобразно конкретните изисквания. Обикновено те могат да
се използват както за охлаждане, така и за отопление.
Към функциите им се включва и възможност за регулиране дебита на въздуха и промяна на посоката на
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въздушния поток. Често поддържат възможност за дистанционно управление, благодарение на което бързо,
лесно и удобно се задават желаните параметри. Също
така голяма част от моделите позволява да се визуализират моментните стойности на контролираните
параметри.
Поради широкото си приложение

комфортният климатик
е масово произвеждан продукт
Унифицирането на отделни елементи от климатика, като правило, е характерно само за климатиците
от един модел на един и същи производител, което
усложнява ремонта им. Продължителността им на работа обикновено не надхвърля от 6 до 8 години, и то
при правилен монтаж, експлоатация и своевременно
обслужване. Причината, която обикновено се изтъква,
за сравнително краткия им период на експлоатация, е
по-бързото морално остаряване на битовата техника в сравнение с физическото й остаряване. По тази и
други причини, увеличаването на жизнения цикъл на
подобно съоръжение не е актуално за производителите.

Прецизните климатици не са
универсални
Вече бе подчертано, че системите за прецизна климатизация са по-надеждни в сравнение с комфортните
климатици. Основно работят в апаратни помещения, в
които се експлоатира високотехнологично оборудване.

В конструкцията на прецизните климатици фигурират
всички необходими средства за охлаждане, подгряване,
очистване, овлажняване, изсушаване и преместване на
въздушни маси. Елементи от конструкцията им също
могат да бъдат средства за автоматично регулиране
на температурата, влажността, налягането, състава и
подвижността на въздуха.
За разлика от комфортните модели, прецизните климатици поддържат ограничен набор от функции, тъй
като са предназначени за изпълнение на конкретни задачи, определени с техническото задание. Топлинното
натоварване в обслужваните помещения и графикът на
изменението му обикновено са предварително известни, поради което не се налага често изменение на вече
въведените настройки. Дебитът на подавания в помещението въздух и схемата на неговото разпределение
по правило също не се променят често. Те се определят още на проектния етап, при избора на оборудването. Необходимостта от овлажняване или изсушаване
на подавания въздух, изискванията към автоматиката
и конструктивните специфики на прецизния климатик
също се вземат предвид индивидуално, при съставяне
на техническото задание.
Комфортните климатици се комплектоват с минималния необходим набор от устройства, обезпечаващи
задоволяването на конкретните изисквания на потребителя. Тези съоръжения не поддържат излишни функции, а
само фигуриращите в съответното задание. Тъй като
прецизният климатик е предназначен да изпълнява точно определени, предварително зададени функции, обикновено се произвежда в малки серии. Най-често производството им по поръчка е с отчитане конкретните изисквания на съответното приложение. Компаниите обикновено не поддържат складови запаси с готово оборудване, а стойността на климатика се определя в зависимост от включеното в него оборудване.

Комфортните климатици
не могат да заменят
прецизните
В нашата и международната практика са известни
и случаи, в които за климатизиране на сървърни помещения се използват промишлени и дори битови климатици, в които допълнително е монтиран специален блок.
Добре е да се знае, че подобно решение не е особено
подходящо. В помещенията на дейта центровете е необходимо денонощно и целогодишно да се поддържат
оптимални нива на параметрите на микроклимата –
температура, влажност и подвижност на въздуха. С
тази задача успешно могат да се справят само системите за прецизно климатизиране. Във възможностите
им е да поддържат необходимата температура с точност до ±1 оС и влажност ±2%. С тази задача комфортните климатици, предвидени за работа в продължение на осем часа от денонощието, трудно биха могли
да се справят.
Обобщено, предимства на прецизните климатици са
високата степен на надеждност при непрекъсната експлоатация, възможността за работа в широк диапазон
на изменение на външната температура и пълна съвместимост с централна автоматична система за диспечеризация и управление.
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¿‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ
œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ‡ Ë ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Ã-í Õàëäîð Êðèñòèÿíñîí, Äàíôîññ ÀÄ
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡; Â‰ËÌ ‰ÂÌ ‚ˇÚ˙˙Ú ‰Ûı‡ ÓÚ ˛„, ‡ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ

œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÍÓÏÙÓÚ, ‚Ó‰ˇÚ ‰‡ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓ
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. “Ó‚‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÔÓ-‰Ó·Ó Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡·ÓÌ‡ÚË, Ú‡Í‡ ˜Â ËÁÎË¯Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
‰ÓÒÚ‡‚ˇÌ‡ ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ô‡ıÓÒ‚‡. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-‚ÂÓˇÚÌË ÓÚ ÍÓ„‡ÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ. œË ÊËÎË˘ÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â ÚÓ‚‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË ‡‰Ë‡ÚÓÌË ‚ÂÌÚËÎË Ë ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌË
‚˙ÁÎË Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË - ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌËÚÂ ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË. ¿ ÔË ÊËÎË˘ÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â ËÏ‡ „ÓÎˇÏ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚
Úˇı ÊË‚ÂÂ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ. ¬ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ·Ë‚¯Ëˇ ËÁÚÓ˜ÂÌ ·ÎÓÍ ÚÂ Ò˙ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ.
≈‰ÌÓ ÓÚ „Î‡‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÓÚÎË˜Ì‡Ú‡ È „˙‚Í‡‚ÓÒÚ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÍÓ„ÂÌÂË‡Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ (—Õ–), Í‡ÍÚÓ Ë ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‚Ë‰Ó‚Â Ô˙‚Ë˜ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË. —‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ Â
‰‡ ÒÂ Á‡ÏÂÌË Â‰ËÌ ‚Ë‰ „ÓË‚Ó Ò ‰Û„ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÌÂ‰ÓÒÚË„ Ì‡
„ÓË‚‡ ËÎË Ò ˆÂÎ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ „ÓË‚Ó Ë ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ‰Û„ ‚Ë‰ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÒÍ‡Ú‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ‰‡‚‡Ì‡ ÓÚ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Í˙Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ ‚ ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ì‡ ‡·ÓÌ‡Ú‡.¬ÒˇÍ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÒÍËÚ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. »ÍÓÌÓÏËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ˜ÂÁ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ (Â„ÛÎ‡ÚÓË Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË).
Õ‡ ÚÂÓËˇ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‚ Â‰ËÌ ÊËÎË˘ÂÌ ·ÎÓÍ ‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Â·ËÚ ÔË Ë‰Â‡ÎÌÓ Ó‡ÁÏÂÂÌË ‡‰Ë‡ÚÓË. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Ò‚˙ıÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÂ ·ÂÁ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔÓ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË: ‰Â·ËÚ˙Ú ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
·‡Î‡ÌÒË‡; ÔÓ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ “ÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚‡Ë‡; ÂÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ
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Фиг. 1 На теория е възможно подаването на топлинна енергия
да се регулира спрямо потреблението без локално регулиране,
но не и на практика. Фигурата илюстрира топлоподаването
в помещенията, но същият принцип важи и за снабдяването
с битовата гореща вода.

‰ÂÌ ÓÚ ÒÂ‚Â; ÚÓÔÎËÌÌËˇÚ ·‡Î‡ÌÒ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÛÂ‰Ë Ë ıÓ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ; Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ ËÏ‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌËˇ Á‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
(‘Ë„.1) Ë ‰. Õ‡ÔËÏÂ, ‚˙Á‡ÒÚÌËÚÂ ıÓ‡ Ë Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ò
‰Âˆ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁ·Â‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÚ‡ÈÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‚ ÒÔ‡ÎÌËÚÂ ÒÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÔÓ-ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.
œË ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË ·ÂÁ ÎÓÍ‡ÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Â‰Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚÓÔÎË ÔÂÍÓÏÂÌÓ, Á‡ ‰‡
ÒÂ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â ‰Ó ‚ÒË˜ÍË Ó·ËÚ‡ÚÂÎË ‚ ‰Û„Ë ˜‡ÒÚË Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ ‰ÓÒÚË„‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÓÔÎËÌ‡. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó „ÓÎÂÏË
Á‡„Û·Ë Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÓÚ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÁÓˆË (‘Ë„. 2). “ÓÁË ÏÓ‰ÂÎ ·Â¯Â ‚˙ÁÔËÂÚ ‚ ÏÌÓ„Ó ËÁÚÓ˜ÌË Â„ËÓÌË ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ˆÂÌËÚÂ Ì‡ „ÓË‚‡Ú‡ ·ˇı‡ ÌËÒÍË.
œÂÁ ÔÓ-Í˙ÒÌË ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ÂˆÂÒËˇ, ÚÓÔÎÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ·Ë‚‡¯Â Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÓ, ÓÒÚ‡‚ˇÈÍË ÌˇÍÓË ÓÚ Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÚÛ‰ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ¬ Ú‡Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È Â‰ÌÓ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÒÍ˙‰Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÔÓ‰Ó·Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ‰ÌÓÚÓ ‡‚ÌË˘Â Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ.
ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ Â ‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ, Í‡Ò‡Â˘ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËˇ ‡ÒÚÂÊ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÍÓÏÙÓÚ, ÍÓÂÚÓ ÔË ÌÂÂ„ÛÎË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚Ó‰Ë ‰Ó ·˙ÁÓ ÔÓÍ‡˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ (‘Ë„. 3). œÓÚÂÌˆË‡Î˙Ú Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËË ·Ë ·ËÎ ÔÓ‰ˆÂÌÂÌ,
‡ÍÓ ËÍÓÌÓÏËËÚÂ "Ì‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰" ÌÂ ·˙‰‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ (Îˇ‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‘Ë„. 3). œ‡‚ËÎÌËˇÚ ÍËÚÂËÈ Á‡ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Â Í‡Í˙‚ ·Ë ·ËÎ ‚ ·˙‰Â˘Â
‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ÓÒÚ‡ˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ÂÁË ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË, Á‡Â‰ÌÓ Ò Ì‡‡ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌË Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ì‡Ô‡‚ˇÚ ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌÂÚÓ ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ Á‡
ÎÓÍ‡ÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ Ì‡ Ô˙‚ ÔÓ„ÎÂ‰.
Õ‡È-Ó·˘Ë ÔËÏÂË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡
ÍÓÏÙÓÚ Ò‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡, Û‰˙ÎÊÂÌËÚÂ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒÂÁÓÌË, ÔÓ-‰Ó·‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
Ì‡ ·ËÚÓ‚‡Ú‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡. ¬ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡
ËÏ‡ ÒÎÓÊÌË ÙÓÏÛÎË, Ì‡ÔËÏÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Í‡Í ‚˙ÚÂ¯ÌËˇÚ
ÍÓÏÙÓÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÚÂ˜ÂÌËˇÚ‡, ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ, ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ
Ì‡ Ô‡ı ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ıËÏË˜ÂÒÍËˇ ÏÛ Ò˙ÒÚ‡‚.
÷ÂÎÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â ‰‡ ÔË„Ó‰Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Í˙Ï ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÌÛÊ‰Ë Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ ÔË ÏËÌËÏ‡ÎÌË Á‡„Û·Ë. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ô‡‚Ë ‡Á„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ (‘Ë„. 4). “‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Á‡ ËÁÚÓ˜ÌËÚÂ
Â„ËÓÌË ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ Îˇ‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÚÂÁË Ò Ì‡È-‰Ó·Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ò‡ ‚
‰ˇÒÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÙË„Û‡Ú‡.
“‡ÁË ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË ‚ÂÌÚËÎË Ì‡ ‚ÒË˜-

Ï‡ÎÌ‡ ËÍÓÌÓÏËˇ. (‘Ë„. 5).
ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ Á‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌÓ
Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËË ÒÚ‡‚‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌ‡ Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÍÓÏÙÓÚ. ƒ‡ÌÌËÚÂ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÔÂÓˆÂÌˇÚ Ì‡ ·‡Á‡ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ. ¿ÍÓ
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ ÌÂ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰, Ì‡È-ÂÙËÍ‡ÒÌÓ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÍÓÌÓÏËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ·Ë ·ËÎÓ ÔÓÒÚÓ ‰‡ ÒÂ
ËÁÍÎ˛˜Ë ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ! “‡Í‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ! ÕÓ ‰ÓÍÓÎÍÓÚÓ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ÌË ËÁÔ‡‚ˇ ÔÂ‰ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘Ë
ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÍÓÏÙÓÚ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
‚ ÒÎÛ˜‡ˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â Ì‡È-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‚˙ÔÓÒ.
ƒÛ„Ó ‚‡ÊÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌËÚÂ ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË Â, ˜Â ËÌÒÚËÚÛˆËËÚÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ·˙ÁÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔË ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌËÚÂ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÍËÁ‡. “ˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Ò„‡‰ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË
Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÍËÁË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÌÂÌ‡‰ÂÈÌÓ. “Ó‚‡ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ Á‡ ÏÌÓ„Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰˙Ê‡‚Ë, ÍÓËÚÓ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ ‚ÌÓÒÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË.
“ÂÚËˇÚ ‚‡ÊÂÌ ÏÓÏÂÌÚ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌË ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË Â, ˜Â Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚˇıÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ ‚ÎËˇÂ ÔˇÍÓ ‚˙ıÛ ÒÏÂÚÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ. ŒÔËÚ˙Ú ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ‡·ÓÌ‡ÚÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ó·˘‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓÒÚ, ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÎÓ¯Ó Ë ÒÚ‡‚‡Ú ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ËÁÎË¯ÌË Á‡„Û·Ë Ë Ú‚˙‰Â ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
‚˙˘‡ ‚ ÚÓÔÎÓÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡.
ŸÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ˘‡Ì„Ó‚Â - ‚
ËÁ·ÂÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ËÏ‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ú˙·Ë Á‡ ¡√¬ Ë ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ÌˇÍÓÎÍÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ˘‡Ì„‡, ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ë ÔÂÁ ÓÚ‚ÓË, ÔÓ·ËÚË ‚ ÔÓ‰‡ Ë Ú‡‚‡Ì‡ Ì‡
‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚËÚÂ (‘Ë„. 6). —ÔÓÂ‰ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ¡√¬ Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ ÌÂÚÌ‡Ú‡

Фиг. 2. Индивидуалните нужди от отопление трябва да се
посрещат с индивидуално регулиране. В противен случай се
губи или комфортът или топлинна енергия, или и двете. Забележете, че няколко възможни параметри присъстват и на
двете оси.

Фиг. 3. При нерегулираните системи икономическият растеж
води до чувствително увеличение на потреблението на топлинна енергия и увеличен потенциал за икономии чрез автоматика за локално регулиране. Най-лявата част от фигурата
показва внушително подценяване на крайните възможности
за икономия.

ÍË ‡‰Ë‡ÚÓË Ë ‡·ÓÌ‡ÚÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ÚÓÔÎÓÏÂ Á‡ ‚ÒÂÍË
‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ, Ú‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËÚÂ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌË ‡·ÓÌ‡ÚÌË
ÒÚ‡ÌˆËË. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚ÒˇÍÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó ‰‡ ÓÔÚËÏËÁË‡
ÍÓÏÙÓÚ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ËÚÓ‚‡ „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ ÒÔˇÏÓ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓÒÚË„‡ÈÍË Ï‡ÍÒË-
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Фиг 4. Има няколко степени на индивидуализация на оборудването за регулиране. Те силно влияят както на разхода на
енергия, така и на нивото на комфорт.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

Фиг. 5. Повишаващите се изисквания за комфорт и енергийна
ефективност са двигател за преминаване към индивидуално
регулиране. Сигурна икономия на енергия се постига само
при система, която позволява на отделния потребител да
оптимизира съотношението между комфорт и разход на
енергия (система D).

ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ¡√¬
ÓÎÍÓÚÓ ‰Ó ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌË ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË, ÓÚ ÒÛÚÂÂÌ‡ Ì‡„ÓÂ ÔÓ ÂÚ‡ÊËÚÂ ‚˙‚ˇÚ Ò‡ÏÓ ‰‚Â
Ú˙·Ë Á‡ ‚ÒÂÍË ‚ıÓ‰.
¬ÒË˜ÍË Ú˙·Ë Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ¡√¬ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚˙ÚÂ
‚ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚËÚÂ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡‰ ÂÒÚÂÚË˜ÌÓ ÓÙÓÏÂÌË
ÔÂ‚‡ÁË. (’Ë‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë/ËÎË „Î‡‚ÌËˇÚ ÚÓÔÎÓÏÂ Ô‡Í ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‚ ÒÛÚÂÂÌ‡, ‡ÍÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡.
œË ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ˘‡Ì„Ó‚Â Ú˙·ËÚÂ Á‡ ¡√¬
Ë ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ò‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Á‡„ÂÚË, ÍÓÂÚÓ Â ÔË˜ËÌ‡ Á‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÚÓÔÎËÌÌË Á‡„Û·Ë, ‡ ÏÂÊ‰Û ‰Û„ÓÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú Ë
ÔÓ‚Ë¯ÂÌ ıË„ËÂÌÂÌ ËÒÍ (‘Ë„. 7). —‡ÏÓ 20-30% ÓÚ ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÓÚ Ú˙·ËÚÂ Á‡ ¡√¬ Ë ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡Ú Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Â ·ÂÁ‚˙Á‚‡ÚÌÓ
Á‡„Û·ÂÌ‡.
¿Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌË ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË, Ú˙·ËÚÂ Á‡ ¡√¬ ÔÂÁ
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ÌÂ Ò‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë, ‡ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓÎÁ‚‡Ú Ú˙·‡ Á‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ ËÎË Ò‡ÏÓ Á‡
Í‡ÚÍÓ ÔË Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÈÏÂ. ƒÓË ‡ÍÓ Ó·˘‡Ú‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ Â Ï‡ÎÍÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔË ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚË ÒÚ‡ÌˆËË, ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë Ò‡ ÔÓ-ÌËÒÍË ÔÓ‡‰Ë
ÔÓ-Í‡ÚÍÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ (‘Ë„. 8).
ÓÎÍÓÚÓ ‰Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â
‰‡ ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË Ú˙·Ë ‚˙ÚÂ ‚ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚËÚÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ·Ë‚‡Ú ÓÚ‚ÓË ‚ ·ÂÚÓÌÌË ÔÓ‰Ó‚Â Á‡
ÔÂÍ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ú˙·Ë.

Фиг. 7. Системата с апартаментни абонатни станции намалява опасността от хигиенни проблеми с битовата гореща
вода, тъй като тя се подгрява непосредствено преди потреблението в еднопосочен поток. При системите с щрангове
водата може да тече с дни в затворен кръг през или покрай
тръби с нецелесъобразни температури.

“‡ÁË Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÔÂËÓ‰‡ Á‡ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. Œ·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ì‡È-„ÓÌËˇ ÂÚ‡Ê Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ·Ëı‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ÂÎË Ì‡È-ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ ÒÂÁÓÌ. œË
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ˘‡Ì„Ó‚Â ÚÓ‚‡ ·Ë ÓÁÌ‡˜‡‚‡ÎÓ ‚ÒË˜ÍË ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË ˘‡Ì„Ó‚Â ‰‡ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡Ú Ò 500 ˜‡Ò‡ ‚ ÔÓ‚Â˜Â.
œË ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌË ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË ÚÓ‚‡
ÌˇÏ‡ ‰‡ Â Ú‡Í‡. “Ó‚‡ Â Â‰ËÌ ÔËÏÂ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
ÔÓËÁÚË˜‡˘‡ ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë ËÁ·Ó Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚ.
—ÔÓÂ‰ ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ „ÛÔË Í˙˘Ë
‚ ƒ‡ÌËˇ ÏÂÊ‰Û 1991 Ë 2005 „Ó‰ËÌ‡, ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ÓÚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Â ·ËÎ ËÍÓÌÓÏËË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ 15-30%.
»ÍÓÌÓÏËˇ ÓÚ 15% ÔË ‡ÁıÓ‰ Á‡ ÂÌÂ„Ëˇ 1000 ≈‚Ó Ì‡ „Ó‰ËÌ‡
·Ë ÓÁÌ‡˜‡‚‡Î‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ‰‡ ÒË ÒÔÂÒÚË 1500 ≈‚Ó ÔÂÁ
ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË, ‡ÍÓ ˆÂÌËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÓÒÚ‡Ì‡Ú ÌÂÔÓÏÂÌÂÌË. ÕÓ ˆÂÌËÚÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ‚ÂÓˇÚÌÓ ÌˇÏ‡
‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁˇÚ ÌÂÔÓÏÂÌÂÌË Á‡ ‰˙Î„Ó ‚ÂÏÂ, ‡ ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ Ò
ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÍÓÏÙÓÚ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú.
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ò ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÌË ‡·ÓÌ‡ÚÌË ÒÚ‡ÌˆËË Â Â‰Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ·ÎËÁÍÓ ·˙‰Â˘Â

Фиг. 8. Сравнение на дължината на тръбите и топлинните
загуби от тръбите при вертикални щрангове и система с
апартаментни абонатни станции. Времето, през което работят различните части на системата ,силно влияе на крайните топлинни загуби. Примерът се отнася за четириетажна сграда с апартаменти по 120 м2.

Фиг. 6. Принципна схема и режим на работа при два основни
модела топлоснабдителни системи.
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“ÂÏÓÔÓÏÔÂÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
Първични енергоносители и бивалентни схеми на термопомпени инсталации

“

ермопомпените инсталации са
актуално решение за намаляване на
енергийните разходи за първични
енергоносители и повишаване ефективността на отоплителните и
климатизационните инсталации.
Често термопомпените инсталации
се включват към конвенционален източник на топлина. Това позволява
да се задоволят пълните потребности от топлинна енергия за дадено
приложение. Не се препоръчва използването на термопомпа самостоятелно, тъй като тя трудно би осигурила нужните количества топлинна енергия при много ниски външни
температури.
Наложило се техническо решение
в практиката са три базови схеми,
комбиниращи конвенционален източник на топлина и термопомпа - бивалентно-паралелна термопомпена инсталация, бивалентно-алтернативна
термопомпена инсталация и бивалентно-комбинирана термопомпена инсталация.

Базови схеми термопомпа допълнителен източник
Характерно за бивалентно-паралелната термопомпена инсталация
е използаването на конвенционален
източник. Той се нарича още върхов
котел и се използва за покриване
недостига от топлина. В случаите
при които, поради ниски външни
температури, термопомпата не
успява да осигури необходимата
температура на подавания топлоносител се включва върховият котел.
Той се използва единствено за подгряване на идващия от термопомпата топлоносител. За задоволяване
на основните потребности от топлина през цялата година се разчита
предимно на термопомпената инсталация. При необходимост е
възможно двата източника да работят едновременно.
За разлика от разгледаната схема, при бивалентно-алтернативната термопомпена инсталация, в
момента на включване на конвенционалния топлинен източник се изключва термопомпата. При нея конвенционалният източник се явява
допълнителен. През по-голямата
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част от отоплителния сезон, за задоволявяне на потребностите на
консуматора от топлина, се разчита на термопомпената инсталация.
Третата схема - бивалентно-комбинирана термопомпена инсталация,
се характеризира с комбинирана работа на термопомпената инсталацията и конвенционалния източник.
В случаите, при които е реализирана
тази схема, ако температурата на
външния въздух е над определена
стойност работи само термопомпата. При падане на температурата
под определено ниво работи само
конвенционалният източник. Бивалентно-паралелният режим на работа се реализира в границите на средния температурният интервал между двете температури (температурата, над която работи само термопомпата и температурата, под
която работи само конвенционалният източник).
Изборът на конкретна схема на
работа на термопомпената инсталация се определя, преди всичко, от
възможностите за постигане на
оптимална ефективност при възможно най-нисък разход на енергия.
Добре е да се има предвид, че висока
ефективност, т.е. висок коефициент
на трансформация, има при минимална разлика между температурите в
кондензатора и изпарителя. Общоизвестно е, че в процеса на проектиране на една термопомпена инсталация се цели използването й за задоволяване потребностите на консуматора с топлоносител, имащ относително ниска температура.

Природни и технологични
енергоносители
Първичните енергоносители са
две основни групи в зависимост от
произхода си - природни и технологични. Групата на природните енергоносители включва водата под различните й форми (геотермална, морска, вода от реки и езера); земните
пластове; въздухът и слънчевата
радиация. Характерна особеност на
повечето природни енергоносители
е непостоянната им температура
през годината. Типичен пример е
въздухът, чията температура варира, и то в много широки граници. От

друга страна, температурата на
земните пластове на определена
дълбочина се запазва почти постоянна през цялата година.
Към технологичните енергоносители се отнасят вода, газове и
въздух, които се явяват отпаден
продукт от високотемпературни
производствени процеси.
В случаите, при които се предвижда използването на енергоносител,
за който са характерни колебания в
дебита и температурата, в подсистемата се включват акумулатори.
Ако енергоносителят е с физикохимични свойства, които не позволяват директното му подаване в изпарителя на термопомпата, към схемата на инсталацията се прибавят
междинни топлообменници (обикновено пластинчати).

Използваемост на
геотермални и минерални
води
Геотермалните и минералните
води се определят като ефективни
източници на енергия за термопомпени инсталации. България е сред
държавите, които са богати на геотермални източници. Възможностите за използване на геотермални
води в термопомпените инсталации
се определя основно от тяхната
температура. Най-често срещани са
геотермални резервоари с температура на водата в диапазона от 40
до 100 оС, която е подходяща за
технологични цели и за отопление.
Поради лечебните свойства на минералните води, преди използването
им в термопомпени инсталации, те
се оползотворяват за балнео-лечебни цели.
Сред основните критерии, определящи приложимостта на геотермалния източник като енергоносител в
отоплителни системи, са:
l дебитът и температура на водата, динамиката в изменението им;
l очакваната продължителност на
експлоатация;
l физико-химичния състав и свързаната с него агресивност към конструкционни материали,
l минерализация и отлагане на накипи или други замърсявания върху топлообменните повърхности;
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близост до населено място;
налична инфраструктура и други.
В етапа преди разработването на
един геотермален източник е необходимо цитираните параметри да
бъдат внимателно проучени и анализирани. Важно е, също така, да се
направи екологична оценка на възможностите водата да бъде изпусната
в канализационната мрежа, близките
водоеми или реежектирана в земните пластове. За да се определят
границите на съвместимост между
термопомпената инсталация и консуматора на топлина, както, и за да
се уточни необходимостта от допълнителни източници, предварително
трябва да се сравнят техните технически характеристики.

Морската вода - с
относително постоянна
температура
Морската вода се възприема като
много добър топлинен източник.
Доказано е, че на неголямо разстояние от брега, на дълбочина от около
25-30 м, температурата на морската вода се променя в много тесни
граници, от 5 до 8 оС. Според направени проучвания по нашето черноморско крайбрежие температурата
на морската вода през отоплителния сезон в дълбочина варира в диапазона 6-15 оС. По-високите темпе-

106

ратури са характерни за началото
на отоплителния сезон, както и за
южното Черноморие. Обикновено
като изчислителна температура на
морската вода се приема 8 оС.
Използването на морската вода е
свързано с редица предимства. Сред
тях е отсъствието на опасност от
замръзване на изпарителя. Основен
недостатък на морската вода е корозионната й агресивност, както и
склонността й към развитие на микроорганизми върху топлообменните
повърхности. Това налага включването на междинен топлообменник, непосредствено до изпарителя на термопомпата.

Предпочитат се
противотокови
топлообменни апарати
Поради специфичните свойства
на морската вода използваните топлообменници в термопомпената инсталация, следва да имат конструкция, която да осигурява надеждната
им експлоатация, както и лесното им
и бързо почистване. Предпочитани
са противотоковите топлообменни
апарати. За изработването им се
използват основно материали, устойчиви на морска вода, например
титанови сплави и титанови покрития. Поради малката температурна
разлика по морска вода, дебитите

както на техническата вода, така и
на морската вода са големи. В повечето случаи средната температурна разлика между техническата и
морската вода е от порядъка на 2К.
Самите топлообменници се монтират на брега, а морската вода се
подвежда от мястото на вземането,
с помощта на тръбопровод. За да се
избегне опасността от затлачване
с пясък, мястото на засмукване трябва да се намира на достатъчно отстояние от морското дъно. Между
смукателния и изпускателния отвор
за морска вода следва да се предвиди достатъчно разстояние, за да се
предотврати къса връзка. И на двата отвора, от страната на морската вода, се монтират филтри. Не се
препоръчва използването на потопени в морската вода изпарители с
принудителна циркулация на хладилния агент, от екологични съображения, независимо от топлотехническите предимства на подобно техническо решение.

Сладководните източници силно зависими от сезона
От теоретична гледна точка,
речните и езерните води също представляват привлекателен източник
на енергия. Ако водата е с подходящи качества, след филтриране, би
могла директно да се подаде в изпа-
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• 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
охладителни системи
• Дозиращо оборудване
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рителите. Добре е, да се вземе предвид факта, че температурата на
водата на тези топлоизточници
силно се влияе от годишните сезони. През зимния период тя може да
се понижи до много ниски стойности, което създава опасност от замръзване на изпарителя, както и от
замръзване на самата вода. Налага
се специално внимание както при
проектирането на системата, с цел
да се предотврати замръзването на
изпарителя, така и при организиране на водохващането. Необходимо е
водохващането да бъде направено с
оглед избягване на опасността от
замръзване на водата през зимата.
Определени трудности по отношение на конструкционните материали и експлоатацията създават води,
с рН<7, съдържащи свободен СО2,
манган (над 0,1 mg/l) и железен окис
(над 0,15 mg/l).

Подпочвените води
добивани от кладенци с дълбочина до
20 м, също са подходящ източник на
енергия за термопомпени инсталации. За разлика от температурата
на водата в реките и езерата, тази
на водата в кладенците се запазва
достатъчно стабилна през цялата
година и обикновено е около 10 оС.
Необходимите предварителни
проучвания, които следва да се направят преди да се пристъпи към изграждане на термопомпената инсталация, са свързани с определяне на дебита и температурата на подпочвената вода. Важно е да са изследвани и нейният физичен и химичен
състав, както и да е уточнен броят
и разположението на кладенците за
получаване на необходимия дебит.
Прави се и екологична оценка за
възможностите след термопомпената инсталация водата да се върне
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отново във водоносния слой, да се
изпусне в канализацията или в близките водоеми.
При определяне на температурата на водата в кладенци е добре да
се има предвид, че съществените
отклонения от обичайната й стойност (10 оС) са показател за наличие
на просмукани повърхностни води.
Ако има подобни индикации, е възможно през зимата дебитът и температурата на подпочвените води да се
окажат недостатъчни за термопомпената инсталация. Преди да се вземе окончателно решение за изграждане на термопомпена инсталация,
е препоръчително да се извърши 24
часово пробно изпомпване от кладенците, за да се потвърди проектният дебит.

Изчислителни специфики
За определяне на необходимия дебит на подпочвените води се използва формулата: mw = 3,6Q(ϕ - 1)/c.∆t.ϕ,
където: Q е отоплителната мощност при изчислителни условия, kW;
ϕ - коефициентът на трансформация
на термопомпата; c - специфичният
топлинен капацитет на водата, kJ/
(kgK); ∆t - охлаждането на подпочвените води, К, обикновено ∆t = 4К.
Необходимо условие е подпочвените води да имат неутрален характер - рН=7,0 до 7,6. Съдържанието
на желязо не трябва да е повече от
0,15 mg/l, а на манган - 0,1 mg/l. При
наличие на свободни хлориди, нитрати, въглена киселина и амонии във водите тяхното количество трябва да
се съгласува с производителя на термопомпата.
Голям недостатък на термопомпените системи, работещи с подпочвени води, се явява високата стойност на работата по монтажа на
водовземането.

Почвата - надежден
източник
Повърхностният земен слой е надежден източник на топлина. Той
акумулира огромно количество
слънчева енергия, а на определена
дълбочина температурата на почвата на практика не се влияе от
външните атмосферни условия, и се
запазва относително постоянна
през цялата година. Изграждането
на подобни инсталации се ограничава от необходимостта да се използват големи свободни терени. Основна характеристика на повърхностния земен слой е специфичната
топлинна мощност, която може да
се отнеме от 1m 2. Тя зависи от
структурата на почвата, от нейната влажност, както и от общите климатични условия в местността. Например силно овлажнената
глинеста почва се приема за много
подходяща. За разлика от тях, песъчливи почви следва задълбочено да
се изследват преди да се вземе решение за изграждане на термопомпена инсталация. При благоприятни
условия средното специфично топлоотдаване на почвата през целия
отоплителен сезон е qE = 20-30 W/
m2.
За определяне на

необходимата площ за
разполагане на
серпентината
се използва зависимостта: Ас = Qfe(ϕ
- 1)/qE.ϕ, m2. В нея Q е отоплителната мощност при изчислителни условия, W; ϕ е коефициентът на трансформация на термопомпата; fe е коефициентът на покритие на отоплителната мощност. Той се определя
в зависимост от местните климатични условия и строителната конструкция на сградата. Стойността
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му варира в диапазона 0,75 – 1, като
за моновалентни термопомпени инсталации fe = 1. При използване на
бивалентни схеми на инсталацията,
съществуват възможности за значително намаляване на необходимата
площ. Самите серпентини обикновено са от пластмасови тръби, в които циркулира воден разтвор на етиленгликол с концентрация, осигуряваща температура на замръзване около -20 оС. Желателно е дължината на
отделните серпентини да не надхвърля 100 m. При по-големи дължини
се наблюдава значително повишаване на стойностите на хидравличните съпротивления. Препоръчителното разстояние между отделните
тръби е 0,5 m, а дълбочината, на
която се полагат, е от 1,5 до 2,0 m.
С цел постигане на по-добро обезвъздушаване, подаващият и връщащият колектор се поставят по-високо
от серпентината.

Въздухът - безплатен и
достъпен
В качеството си на съвършенно
безплатен и напълно достъпен, при
това в неограничени количества,
енергоизточник, атмосферният
въздух е най-предпочитан. Използването му в термопомпени инсталации се характеризира с ясно изразен
сезонен характер. Понижаването на
температурата на въздуха е свързано с намаляване на мощността и
производителността на термопомпената инсталация. Относително
голямата разлика между температурите на кондензация и изпарение в
периоди с минимални температури
води до цялостно понижаване на
ефективността на процеса. От техническа гледна точка, при използване на нискотемпературни отоплителни системи като топловъздушно отопление, например, е възможно
да се осигури необходимата топлинна енергия през целия отоплителен
сезон. Това обаче често е икономически неефективно. Защо това е
така? При използването на самостоятелни (моновалентни) термопомпени инсталации, с понижаването на
външната температура се намалява
и коефициентът на трансформация.
За да се осигури необходимата топлинна мощност, термопомпата се
преоразмерява, с което чувствително нараства първоначалната инвестиция. Логично се удължава и срокът
на нейното откупуване. Увеличават
се и експлоатационните разходи,
тъй като термопомпата консумира
електроенергия в периоди на пикови
натоварвания, и съответно по-високи цени. Повишаване на ефективността на термопомпата е възможно
чрез включване на подходящо оразмерен топлинен акумулатор към инста-
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лацията. В този случай, също се налага преоразмеряване на термопомпата.

По-добри резултати с
бивалентна инсталация
Натрупаният до момента опит
свидетелства, че значително по-добри резултати се постигат при използване на бивалентна термопомпена инсталация. В този случай, термопомпата се оразмерява за 50% от
необходимата мощност, осигурява
около 2/3 от необходимата за отопление топлинна енергия и работи
през 80% от отоплителния сезон.
През останалите 20%, необходимата топлинна енергия би могла да се
осигури от конвенционална система
с котел.
За съвременните термопомпи заскрежаването на изпарителя при ниски температури на външния въздух
не е проблем, тъй като обикновено
се предвижда автоматично обезскрежаване. Енергията, която се изразходва, е около 5 - 6% от общата енергия, консумирана от термопомпата.
Необходимо условие за нормалната
работа на агрегата е да се осигури
надеждно отвеждане на кондензата
при ниски температура на въздуха.
Като добре решение, от икономическа и техническа гледна точка, се
приема използването на термопомпа с реверсиране на работния цикъл.
В този случай, термопомпата работи целогодишно - като през лятото
функционира като хладилна машина,
и произвежда студ, а през зимния
период - като термопомпа, и произвежда топлина.

Технологични
енергоносители
Редица технологични процеси в
индустрията протичат с отделянето на отпадна топлина, която би
могла да се използва успешно като
първичен енергоносител в термопомпени инсталации. За тази цел е
необходимо предварително да се
направи оценка на източника. Обикновено се правят графици за изменението на дебита и температурата
за ден, седмица, месец и т.н.
Препоръчва се оползотворяване на
технологичните енергоносители за
топло- и студопроизводство, тъй
като това води до повишаване на
ефективността на термопомпените инсталации. При съставяне на
схемата на инсталацията се определя приоритетът за студо- или топлопроизводство.

Ефективност на
термопомпена инсталация
Основна цел на инвестицията в
термопомпена инсталация е реализиране на определена икономия на
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първични енергийни източници. В
противен случай, решението за изграждането й може да се окаже нерентабилно и не само да не доведе
до възстановяване на вложените
средства и експлоатационни разходи, но и до допълнително енергийно
натоварване.
За да се избегне подобна ситуация, специалистите съветват предварително да се направи точна
оценка на потреблението на топлина. Добре е да се построи график на
работата и потреблението на топлина от отделните консуматори, за
да се определи годишното топлопроизводство. Задължително се оценява степента на едновременна
консумация.
При извършване на технико-икономическата оценка на термопомпените инсталации и при построяване на
графика на потребление на топлина
се отчита и влиянието на външните фактори, на базата на средни
статистически данни. На основата
на графика за потреблението на
топлина се определя

средният коефициент на
преобразуване на
термопомпата
(нарича се още среден топлинен
коефициент). Той е основен показа-
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тел за оценка на термопомпените
инсталации. Например средногодишният коефициент на преобразуване
на компресорна термопомпена инсталация се пресмята по зависимостта:
ζ = (Qk/N)(N/QB) = ϕη,
където
Qк e полезното годишно производство на термопомпената инсталация, MWh;
N - годишната консумация на електроенергия от електродвигателя,
MWh;
QB - топлинният еквивалент на годишно изразходвания първичен енергиен източник, MWh;
ϕ - средногодишният коефицент на
преобразуване и
η - общият коефициент на полезно
действие на системата за добиване и доставяне на електроенергия
до клемите на електродвигателя.
Ефективна от икономическа гледна точка е тази термопомпена инсталация, за която прецизен анализ
е показал еднозначно, че е налице
икономия на налични първични енергийни източници в сравнение с други отоплителни системи.
Друг подход за оценка рентабилността на инвестицията в термопомпена инсталация е да се изчисли
икономическата

ефективност на направените
капитални вложения
Тя се пресмята на базата на срока за тяхното откупуване, като се
отчете постигнатия икономически
ефект. Съвсем логично колкото пократък е този срок в сравнение с
амортизационния период на инсталацията, толкова по-голяма ще бъде
икономическата ефективност на
направените капитални вложения.
За пресмятане на икономическата
ефективност на една термопомпена инсталация може да се използва
формулата: Е = (Рк/Га + Рп)/И, където Рк/Га, лв./год. са годишни амортизационни отчисления; Рп, лв./год.
- годишни производствени разходи,
И, лв./год. се дефинира като годишен
икономически ефект от използването на термопомпена инсталация. От
своя страна, И представлява произведение от параметрите ∆В.Ц, лв./
год. Във формулата с ∆В, t/год. е
посочена годишната икономия на
първичен енергиен източник от използване на термопомпена инсталация. Тя се получава като от разходите за първичен енергиен източник
при конвенционална система се приспаднат разходите, характерни за
термопомпена инсталация. С Ц,
лв./t е означена цената на единица
първичен енергиен източник.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
“Ã
“Ã

LENO MSV-BD Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì Ò ÏËÒ˙ÎÚ‡ Á‡ ¬‡Ò
1.Лесен монтаж
¬˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‚ Ò„‡‰ËÚÂ Â Ô‡Ë.
“Ã
LENO Â ÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ
Ë ˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡Ú‡ ÒÂ Ò‚‡Îˇ
ÎÂÒÌÓ, Ú‡Í‡ ˜Â ¬Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÏˇÒÚÓ Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê.
ÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÂÌÚËÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ Ô‡‚Ë Ú˙·Ë, Á‡ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÚÓ˜ÌÓ
“Ã
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ. LENO ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚Ë Ì‡‚ÒˇÍ˙‰Â, Ì‡ÔËÏÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÒÎÂ‰ ÍÓÎˇÌÓ, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇÂ Ì‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡.
3.Лесно застопоряване на зададената стойност
≈‰ÌÓ ÎÂÍÓ Ì‡ÚËÒÍ‡ÌÂ ‚˙ıÛ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ˙ÍÓı‚‡ÚÍ‡Ú‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ Á‡ÒÚÓÔÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ì‡ LENO. «‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ
“Ã
Û‰Ó·ÒÚ‚Ó ÌËÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÏÂ LENO
MSV-BD Ò ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÁÂÎÂÌ ÍÎ˛˜ Á‡
ÓÚ·ÎÓÍË‡ÌÂ. œÓÒÚÓ Ì‡ÚËÒÌÂÚÂ
ÁÂÎÂÌËˇ Ô‡ÎÂˆ Ë ‚ÂÌÚËÎ˙Ú ÒÂ ÓÚÍÎ˛˜‚‡. œÓÚË‚ ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ ·Ó‡“Ã
‚ÂÌÂ Ò LENO ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚Ë
ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÓ‚‡ ÒÍÓ·‡ (ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ), Ò ÍÓˇÚÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ ‡Á·Ë‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú Â ·ËÎ ÔËÔ‡Ì.
5.Лесно и практично дрениране
“Ã
LENO MSV-BD ËÏ‡ ‚„‡‰ÂÌ ËÁÔÛÒÍ‡ÚÂÎÂÌ Í‡Ì. ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ „Ó ‰ÂÌË‡ÚÂ Í‡ÚÓ
Á‡‚˙ÚËÚÂ Ò ÍÎ˛˜ 13 ÏÏ
Â‰ËÌËˇ ÓÚ ÌËÔÂÎËÚÂ Á‡ ËÁ“Ã
ÏÂ‚‡ÌÂ. Ó„‡ÚÓ LENO Â
Á‡Ú‚ÓÂÌ ÏÓÊÂÚÂ ‰ÓË ËÁ·ÂÂÚÂ ÓÚ ÍÓˇ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ ‰‡ ËÁÚÓ˜‚‡ÚÂ Í‡ÚÓ
‡Á‚ËÌÚËÚÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ËÁÏÂËÚÂÎÂÌ ÌËÔÂÎ, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ
ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Í‡ÌÓ‚Â Á‡
ËÁÚÓ˜‚‡ÌÂ.

2.Лесно и точно измерване
“Ã
LENO Â ÒÌ‡·‰ÂÌ
Ò ÌËÔÂÎË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ,
Ú‡Í‡ ˜Â ‰Ó Úˇı ‚ËÌ‡„Ë ËÏ‡ ‰ÓÒÚ˙Ô. ÷ËÙÓ‚‡Ú‡ ÒÍ‡Î‡ Ò˙˘Ó
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ ÓÚ
‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ˙„ÎË. ŒÒ‚ÂÌ
ÚÓ‚‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ Ë Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ
Ú‡ÁË Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ. Danfoss ‚˙‚ÂÊ‰‡ Ò˙˘Ó Ë
‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. PFM4000 ¬Ë
‰‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ì‡Ô‡‚ËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ Bluetooth
ËÎË ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÍÓÂÚÓ ÒÔÂÒÚˇ‚‡ ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ.

4.Функция за лесно
затваряне
“Ã
Ó„‡ÚÓ LENO MSV-BD
Â Á‡ÒÚÓÔÓÂÌ, ÚÓÈ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ÒÙÂË˜ÂÌ ‚ÂÌÚËÎ.
“Ó‚‡ ÏÛ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó ËÏ‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÂËÏÛ-˘ÂÒÚ‚‡: ¬ÂÌÚËÎ˙Ú ÌˇÏ‡ ÌËÍ‡Í‚Ë ÚÂ˜Ó‚Â, ÓÚ‚‡ˇ-ÌÂÚÓ Ë Á‡Ú‚‡ˇÌÂÚÓ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÎÂÒÌÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ
Ò‡ÏÓ ˜ÂÚ‚˙Ú Ó·ÓÓÚ, ‡
Á‡Ú‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡
ÌÂ ‚ÎËˇÂ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡ ÏÛ ÔÓ ÌËÍ‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ, ÔÓÌÂÊÂ
ÏÂı‡ÌËÁÏ˙Ú Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˙Ú Á‡ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ò‡
“Ã
Ò˙‚ÒÂÏ ÓÚ‰ÂÎÌË. —˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ LENO (ÓÚ‚ÓÂÌ ËÎË
Á‡Ú‚ÓÂÌ) ˇÒÌÓ ÒÂ Ó·ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÓÚ Â‰ËÌ ˜Â‚ÂÌ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ.

Приложение
в охлаждащи панели

Приложение във вентилаторен конвектор

Данфос ЕООД, 1510 София, ул.: Резбарска 5
Направление „Системи за отопление и регулиране“
тел: 02/ 842 49 17, факс: 02/ 942 49 11
e-mail: danfoss.bg@danfoss.com, www.bg.danfoss.com
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“˙Í‡Îˇ˘Ë
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë
Предимства и недостатъци на кръгли линейни лагери

¬

този и следващи броеве на сп.
Инженеринг ревю ще обърнем внимание на търкалящите направляващи съвременни машинни елементи, с
богати възможности и широко приложение в машините и механизмите.

Предимства и
недостатъци
Основни предимства на търкалящите направляващи в сравнение с
конвенционалните плъзгащи направляващи са:
l висока точност на преместване и
позициониране;
l ниско триене и минимални енергийни загуби;
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l малко топлоотделяне;
l голяма дълготрайност при запаз-

ване на точността.
Като недостатъци на търкалящите направляващи могат да се посочат понижената демфираща способност при малки скорости на движение, повишената чувствителност
към замърсяване, изискваща по-специални мерки за защита, както и сравнително високата себестойност.

Повишават точността и
чувствителността
Търкалящите направляващи се използват за повишаване на точността и чувствителността на линейно
движещи се части и възли на маши-

ни, облекчаване на ръчните премествания, постигане на максимални
скорости при по-голяма дълготрайност на направляващите. Съществу-
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ват различни признаци за класификация на търкалящите направляващи.
Например, според вида на търкалящите тела те се определят като сачмени, ролкови и иглени. В зависимост
от вида на направляващите повърхнини - като плоски и цилиндрични (т. нар. сачмени втулки). Според
начина на движение на търкалящите
тела - са със и без рециркулация на
търкалящите тела, а в зависимост
от вида на стегнатостта - без и със
предварителна стегнатост.

По-широко се използват
направляващи с
рециркулация
Сачмените направляващи се характеризират с по-ниска товароносимост от ролковите и иглените и
относително по-ниска стабилност.
Това е причината да се използват
при подвижни части с маса до 150 –
200 kg, както и при по-малки външни
натоварвания. През последните години фирмите-производителки на
търкалящи лагери произвеждат серийно различни видове и типоразмери търкалящи направляващи със и без
рециркулация на търкалящите тела.
По-широко приложение намират
направляващите с рециркулация, характерно за които е движение на
направляващи търкалящи тела по
затворен контур. При него - на мястото на излизащите от контактната зона тела, влизат други такива. Това е причината, направляващите с рециркулация да се използват
при големи ходове на подвижни възли.
Сред най-често използваните конструкции търкалящи направляващи
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със сачми са сачмените линейни лагери, наричани още т. нар. сачмени
втулки.

Сачмените втулки с КПД
98%
Сачмените втулки представляват търкалящи лагери за линейни
премествания, които са с неограничена дължина на хода. Предназначени
са за лагеруване върху цилиндрична
направляваща. Конструкцията им е
сравнително елементарна. Състои
се от закалена метална втулка с
няколко потока циркулиращи сачми.
По вътрешната повърхнина на втулката прецизно са обработени пътищата на търкаляне на сачмите и
канали за рециркулацията им. Във
втулката се монтира сепаратор
(обикновено от полиамид) с оформени канали за направляване на сачмените редове.
При постъпателно движение на
елементите един спрямо друг сачмите се търкалят върху цилиндричните повърхнини на кръглите направляващи. Това предполага задължителното им закаляване. Благодарение на
използваното триене при търкаляне,
сачмените втулки се отличават с
коефициент на полезно действие
98%.

Приложение на сачмените
втулки
Сачмените втулки се използват
в машиностроенето, автоматизацията и уредостроенето, както и в
инструменталното производство
(щанци, пресформи и др.). Характерно за тях е, че осигуряват постоян-

но висока точност на направляване,
ниска потребяема мощност за задвижване и икономия на енергия, дълъг
срок на експлоатация с минимални
допълнителни разходи за профилактика и смазване. Други предимства
на сачмените втулки са високата
допустима линейна скорост и ускорение, както и удобна и бърза смяна
при ремонт в условия на пълна взаимозаменяемост.
Съединението между отвора на
втулката и кръглата направляваща,
условно наречена ос, може да бъде без
и със предварителна стегнатост. В
последния случай предварителната
стегнатост се получава за сметка
на разликата между диаметрите на
оста и отвора на втулката. Трябва
да се има пред вид, че предварителната стегнатост осигурява по-голяма стабилност и точност на направляващите при липса на хлабини, повишава чувствително демпфиращата способност и динамичните качества на направляващите.

Видове конструкции на
сачмени втулки
Според конструкцията си сачмените втулки се определят като затворени, регулируеми и отворени.
Затворени. При тях хлабината
между отвора на втулката и кръглата направляваща не може да се регулира. Получаването на хлабина или
стегнатост зависи от избора на
допусковите полета на оста и отвора (гнездото), в който се монтира втулката.
Регулируеми. Тези втулки са прорязани, което позволява хлабината
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втулките) движение. За целта върху
външната цилиндрична повърхнина
на втулката се поставя иглен лагер.

Точност на изработване

между отвора на втулката и кръглата направляваща да се регулира, според конкретните изисквания чрез
комбиниране на допусковите полета
на оста и монтажното гнездо.
Отворени. Представляват регулируеми втулки, в които е изрязан определен сектор. Те са предназначени
за монтаж върху дълги цилиндрични
направляващи с междинни опори в
случаите, когато е необходима поголяма коравина на лагеруването.
Получаването на определена хлабина
или на стегнатост и регулирането
й се осъществява по начин, аналогичен на регулируемите втулки.
Изработват се и сачмени втулки,
които освен линейно, могат да осигуряват и въртеливо (около осите на
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Произвеждат се комплектни линейни лагери с кръгли направляващи
и отделни сачмени втулки. Основен
техен конструктивен параметър е
номиналният диаметър dr на оста.
Предлагат се комплектни линейни
лагери и сачмени втулки с диаметри
на оста от 5 до 80 mm, респективно от 1/4 до 2 цола, в т.ч. кухи, с
външни диаметри от 25 до 100 mm
и точност h6 и h7. Сачмените втулки за комбинирано линейно и въртеливо движение имат по-големи
външни диаметри – до 130 mm и
дължини - до 165 mm. Предлагат се и
сачмени втулки с възможност за
компенсация на монтажна несъосност до 30 ъглови минути, както и
такива за неподвижно закрепване,
монтирани в алуминиево гнездо
(тяло). Отворът на тялото за монтаж на сачмените втулки се изработва с допуск Н7. За избора на сачмените втулки в каталозите още се
задават:
l външният диаметър D, дължината
L и допуските на тези размери, а
също и размерите на каналите за
закрепване на втулката - D1, B и W;
l допустимата несъосност и максималната радиална хлабина (mm/мm
или inch/мm), както и широчината на
среза h за регулируемите втулки;
l данни за основната статична товароносимост - С0 и основната динамична товароносимост - С в N, kN
или lbs;
l масата на елемента в kg или lbs.

Използвани материали
при сачмени линейни
лагери
За диаметри от 1/4 до 2 цола,
кръглите направляващи се изработват от качествена въглеродна стомана. Елементите се закаляват
обемно или повърхностно до
твърдост, по-висока от HRC = 60.
Произвеждат се втулки и оси с антикорозионно покритие – твърд
хром или цинк-желязо, както и оси от
неръждаеми стомани.

Критерии за
работоспособност
Функционирането на сачмените
втулки се основава на взаимодействието (контактуването) на сачмите с повърхнината на кръглата
направляваща. Критериите за работоспособност на тези елементи са
подобни на характерните за търкалящите лагери, а именно статичната и динамичната им товароносимост.
Под основна динамична товароносимост С се разбира големината на
постоянното натоварване, осигуряващо дълготрайност на лагера, която отговаря на линеен път от 50
km без промяна в посоката на движението.
Ако е известно външното натоварване Р в N, дълготрайността на
лагера L, изразена в изминат линеен
път в km, може да се намери от зависимостта L = (C/P)3. 50, където С
е основната динамична товароносимост в N. Произвежданите серийно
комплекти кръгли линейни лагери (освтулка) имат основна динамична
товароносимост до 55 000 N.
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опори в съчетание с отворени сачмени втулки.
Фирмите-производителки предлагат и взаимозаменяеми допълнителни елементи като опори за поддържане на дълги направляващи и ограничители за края на осите.

Защита на сачмените
втулки

Ако дължината на хода и честотата на кръглия линеен лагер са постоянни, лесно би могла да се определи номиналната дълготрайност на
втулката Lh в работни часове. За
целта се използва формулата - Lh=
L.103/2.60.s.n, където s е дължината
на хода на линейния лагер в m, а n –
честотата на хода в броя за минута.

Монтажни и
експлоатационни
изисквания
Комплектите кръгли линейни лагери са предназначени за работа при
скорости до 5 m/s и ускорения до 150
m/s2. Нормалната им работна температура е от 20 до 80 °С, а при оси
от специална стомана - от 20 до 110
°С. Някои фирми гарантират използването им при работни температури в диапазона от -40 до +120 °С.
Дължината на кръглите направляващи без допълнителна опора е до 24
цола. При по-дълги направляващи – до
48 цола, се използват допълнителни
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Основно условие за нормалната
работа на сачмените втулки е добрата защита както на самите тях,
така и на повърхнините на кръглите
направляващи, по които те се движат.
Серийно произвежданите сачмени
втулки са защитени конструктивно,
чрез вградени в краищата им гумени
или пластмасови уплътнителни елементи.
Устройствата за защита по
дължината на хода са предназначени
за защита на повърхнините на
кръглите направляващи, по които се
движат сачмите на втулките. За
целта се използват телескопични
защити, хармоникообразни мехове,
защитни ленти и престилки и др.

Смазването на кръглите
линейни лагери
се осъществява с машинни масла
и консистентни смазки (греси). Изследванията показват, че силата на
триене в тези лагери в ограничена
степен зависи от количеството и
вида на мазилното вещество. Установено е, че при отсъствие на смазка
големината на теглителната сила се
увеличава само с 10-15% в сравнение
със случаите, когато се използва ма-

шинно масло. При смазване с грес,
теглителната сила е по-малка и тези
смазки са за предпочитане пред течните масла. Необходимо е обаче, да
се осигури добра защита, тъй като
смесването на греста със замърсявания, например абразивен прах, води до
интензивно износване и повреди на
лагерните елементи.

Сачмено-шлицови
съединения
Използват се за предаване на
въртящи моменти при липса на хлабина в съединението, както и за линейно придвижване, с прилагане на
минимални сили, на тежко натоварени части на машини и механизми.
Използват се в металорежещите
машини (например за задвижване на
главното вретено на пробивни машини), в транспортната техника, в
манипулаторите и др.
Конструкцията на сачмено-шлицовите съединения е подобна на характерната за линейните кръгли лагери, с тази разлика, че сачмите от
втулката се движат в изработени
работни канали по дължината на
вала и втулката. По този начин сачмите могат да предават въртящ
момент. Възвратен канал и обръщащи посоката на движението канали
се изработват най-често в тялото
на втулката.
Конструктивното разнообразие е
голямо, като се произвеждат сачмено-шлицови съединения с фланци и без
фланци, с хлабина и без хлабина, със и
без рециркулация на сачмите. Последните се използват само за къси ходове.
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Винтовите компресори - сред най-разпространените в индустрията

—

гъстеният въздух е важен източник на енергия в промишлеността. Той е четвъртият основен ресурс, наред с електричеството, водата и природния газ, който се използва в почти всички индустриални
предприятия – от малки цехове и
сервизи до огромни пречиствателни
станции за отпадни води, в нефтопреработвателни, циментови, химически, рудодобивни и металургични
предприятия. Системите за сгъстен
въздух покриват много широк мощностен диапазон: от няколко kW до
над 40 000 kW. Не са едно и две пред-
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приятията, в които компресорите
консумират повече електроенергия
отколкото всеки друг тип оборудване. Изследвания на организации, специализирани в извършване на услуги
в областта на енергийната ефективност, показват, че за производството на сгъстен въздух се консумира около 20% от общото количество електроенергия за промишлени
нужди.
Всяка компресорна уредба обхваща няколко подсистеми и много голям брой компоненти. Главните подсистеми са: компресор, основно задвижване, система за управление и
регулиране, оборудване за обработ-
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ка на въздуха и въздухоразпределителна система. Повечето съвременни промишлени компресори се доставят като готов агрегат, състоящ се от самия компресор, задвижващия го двигател и много от допълнителните устройства, обединени
в общ блок, което облекчава монтажа и експлоатацията на съоръжението.

Основните параметри
характеризиращи компресорите
са:
l производителност (обемен дебит),
m3/h;
l налягане при изхода, bar;
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l степен на сгъстяване, представляваща отношението на абсолютното налягане на изхода към абсолютното налягане на входа на компресора;
l консумирана мощност, kW.
Тъй като въздухът (газът) е свиваем флуид, в спецификацията се
дава действителният дебит на входа на компресора. По-рядко се използва и т. нар. стандартен дебит,
представляващ дебита, приведен
към температура 20 градуса Целзий
и налягане 101 325 Ра.

Таблица 1

Обемни и
турбокомпресори

бокомпресорите не са обект на настоящата статия.
Най-съществената разлика между
двата основни типа машини се проявява в

Въпреки голямото разнообразие
от използвани конструкции, компресорите могат да се разделят на два
основни типа, различаващи се по
принципа на действие и вида на работните характеристики - обемни
и турбокомпресори.
При обемните компресори (positive-displacement compressors) определено количество газ се затваря в работна камера, извършваща праволинейно или въртеливо движение.
Обемът на камерата се намалява
механически, което предизвиква
съответно нарастване на налягането на газа и преместването му от
входа до изхода на машината. Обикновено газът се премества с променлива скорост и течението на
изхода е пулсиращо. Спецификата е
особено ясно изразена при буталните машини.
Принципът на действие на турбокомпресорите (dynamic compressors) се основава на динамичното
взаимодействие между лопатките
на работното колело и транспортирания газ. Работното колело
извършва въртеливо движение, с
висока и практически постоянна
честота на въртене, и предава
енергия на газа. В резултат на
това налягането на газа се увеличава още в работното колело.
Същевременно нараства и кинетичната му енергия, част от която впоследствие се преобразува в
допълнително увеличение на налягането в неподвижните елементи
след работното колело (дифузор,
спирално тяло). Течението на газа
е непрекъснато от входа до изхода, което обяснява отсъствието
на пулсации.
Към турбокомпресорите се отнасят центробежните и осовите компресори. Въпреки че в тях се извършва ротационно движение, тур-
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зависимостта на
налягането от дебита
При постоянна скорост на задвижване, дебитът в обемните компресори остава практически постоянен
и не зависи от налягането. При динамичните компресори, изменението
на налягането е съпроводено с изменение на дебита. Конкретният вид
на тази зависимост се определя от
геометрията на работното колело
и най-вече от формата на лопатките.
От своя страна, групата на обемните компресори се разделя на две
подгрупи – бутални (reciprocating) и
ротационни (rotary) компресори.
В таблица 1 са дадени обобщени
данни за дебита, налягането и максималната температура на различните видове компресори, които са
от определящо значение за областта им на приложение по отношение
на газодинамичните параметри. При
избора на компресор, освен изброените величини, следва да се имат предвид още допълнителни фактори:
l ефективност при пълно, частично
и нулево натоварване;
l ниво на шум; размери и тегло;
l наличие на мазилни вещества във
въздуха след компресора;
l вибрации; цена както на машината, така и на поддръжката и експлоатацията й.
Групата на ротационните компресори е представена от голям брой
различни конструкции. От тях в
статията ще бъдат разгледани само
тези, които намират широко приложение в промишлените системи за
сгъстен въздух, характеризиращи се
със значителна инсталирана мощност.

Имат елементарна
конструкция
Независимо от съществените разлики в конструкцията, ротационните
компресори се отличават с редица
общи характерни черти. Сред найважните са - отсъствието на клапани, характерни за буталните машини, и равномерен дебит с пренебрежимо малки пулсации. Тъй като ротационните компресори са значително
по-леки и в процеса на работата им
не възникват инерционни сили, към
фундаментите им не се налагат
строги изисквания. Могат да се инсталират върху всяка повърхност,
която би могла да издържи теглото
им.
Въпреки че ротационните компресори имат относително елементарно устройство, физически, отделните конструкции се различават много. Съществуват едно- и многороторни (най-често с два ротора) конструкции. Конструкцията на ротора е сред най-съществените разлики
между отделните подвидове. Други
съществени разлики са начинът на
смазване, използваните уплътнения
и системата за охлаждане.

Винтови компресори
От всички видове ротационни
компресори най-широко приложение в
различни области на индустрията в
момента имат винтовите машини
(Screw compressors). Те покриват широк диапазон от мощности - от 2 до
700 kW. Представляват идеалния
компресор за приложения, изискващи
ниски налягания и голям дебит, при
висока ефективност на процеса –
адиабатният КПД достига 85%. Според диапазона на дебита те заемат
междинно положение между буталните и центробежни компресори. Основно техническа тенденция е насочена към непрекъснатото им усъвършенстване и повишаване на максималното им налягане. В редица при-
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ложения те почти изцяло са изместили буталните машини. Въпреки че
принципът им на действие е известен от повече от столетие, са били
необходими много години докато се
създадат технологични предпоставки за промишленото им производство. По-масово започват да навлизат в употреба през четиридесетте години на миналия век, като първо
са разработени безмаслените винтови компресори. Широкото им приложение се обуславя от голямата
надеждност и дългия експлоатационен живот, компактността, елементарната експлоатация и удобството за транспортиране и монтаж.
Сред предимствата им е относително ниската цена, както и възможността да се използват и със замърсени газове с променлива плътност.

Двуроторните машини най-разпространени
От различните видове ротационни компресори най-разпространени
са двуроторните машини. Двата
винта с циклоидно зацепване са разположени плътно в корпуса на компресора. Водещият ротор е с изпъкнали зъби, а водимият – с вдлъбнати.
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Фиг. 1

Работата им се илюстрира на фиг.
1. Между роторите и кожуха се образуват редица изолирани една от
друга работни камери, които при
въртеливото движение на винтовете се преместват постъпателно в
осова посока от входящата (приемната) към изходящата страна на
машината. Камерите, намиращи се
в отворено положение в приемната
страна, се запълват с газ и в резултат на продължаващото въртене се
затварят, преместват се към изхода и вследствие на намаляването на
обема им газът се сгъстява.
Компресирането продължава дока-
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то така образуваното затворено
пространство достигне до нагнетателната страна, през която сгъстеният газ се отвежда. Поради непрекъснатото развитие на винтовите
повърхнини дебитът е равномерен.
Най-често броят на зъбите е 4, а на
каналите 6, но се срещат още схеми
4+4, 5+7 и др. В зависимост от изискванията по отношение чистотата
на въздуха съществуват и се прилагат безмаслени (сухи) и маслени винтови компресори.
Статията продължава в следващ брой на
списание Инженеринг ревю.
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Съвременни тенденции в осветителните уредби, светлинните
източници и ПРА, използвани в ИЛП

Õ

аред с динамичното строителство на жилища
и офиси, обхванало градските райони през последните
години, инвестиционният интерес се насочи и към изграждането на складови и производствени сгради.
Съвременна тенденция е тези строежи да се обособяват в отделни инфраструктурни райони, намиращи се
обикновено в периферията на градските части, извън
жилищните райони. Тези райони се познати като индустриални и логистични паркове (ИЛП). Според очакванията на инвеститорите в променената ситуация
от последните месеци, именно ИЛП са пазарната ниша

в областта на строителството, която ще продължи
да се развива.

Минимален достъп до естествена
светлина
При изграждането на сградите в индустриални и логистични паркове обикновено се разчита на модулното
строителство с готови строителни компоненти – панели, метални конструкции и др. Този тип строителство
гарантира бързо и качествено строителство на разумна цена, уверяват специалисти по темата. Архитектурата на новите производствени и складови помещения
обаче залага на затворени конструкции с малки или почти отсъстващи отвори за дневна светлина. В складовите площи те дори напълно се изключват. Целта е да
се осигури максимална термоизолация на стените и
хидроизолация на покривите, за да се оптимизират разходите за поддръжка на сградата. Именно това е и причината за осигуряване на оптимален работен процес в
ИЛП все повече да се разчита на изкуствено осветление.

Осветлението - 20% от общите разходи
за електроенергия
От друга страна, цената на електроенергията е висока, а дългосрочните тенденции са насочени към повишаването й. Затова изкуственото осветление има немалък дял в енергийното потребление на индустриални
и логистични паркове. Изследвания показват, че в едно
съвременно промишлено предприятие разходите за осветление формират 15 - 20% от общите разходи за
електроенергия. Друг аспект на разходите за изкуствено осветление е неговата експлоатация и поддръжка.
През последните години се наблюдава сериозно нарастване на услугите за поддръжка на техническите съоръжения, в частност на осветлението. Сервизните фирми
също увеличават цените за ремонт на осветлението.
Това е причината да се обръща все по-голямо внимание
на този аспект от разходите за осветителни уредби.
Съвременните подходи при проектирането и изграждането им предвиждат използването на енергийноефективни светлинни източници и осветителни тела, имащи добри експлоатационни характеристики. Целта е
очевидна - по време на експлоатационния им живот, източниците да работят икономически ефективно, като
удовлетворят хигиенните норми на осветеност.
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Производителността
зависи от осветеността
Основен въпрос при проектиране
на осветителната уредба в ИЛП е:
„Каква осветеност трябва да се реализира в тях?“. Нивото на осветеност следва да се съобрази с конкретната зрителна задача, която ще
изпълняват работещите.
Проведените през годините изследвания показват, че от нивата на
осветеност зависят редица производствени фактори, сред които производителност, количество на бракувана продукция, трудови злополуки
и др. Като цяло, тенденцията е, че с
повишаване на осветеността, производителността се увеличава, а
бракът и трудовите злополуки намаляват.
Друг важен въпрос е: „Доколко е
обосновано увеличаване на нивата на
осветеност?“. Въпросът няма еднозначен отговор. Той се определя в
зависимост от конкретния вид производство. Необходимо е да се намери стойност на осветеността, при
която разходите за осветление са
оптимални, като се вземат под внимание производствените фактори,
зрителната задача, както и

здравословните и
безопасни условия на
труд
За повечето разпространени типови производства от различни индустрии, съществуват законови
изисквания, регламентирани от единния европейски стандарт за осветление на работни места БДС EN 12
464. В част 1 на документа са указани светлотехническите показатели
и параметри за работни места на
закрито, а в част 2 – за работни
места на открито. В стандарта са
дадени препоръчителните стойности на експлоатационната осветеност на работните повърхнини (мястото, където се решава зрителната задача).

Какво представлява
експлоатационната
осветеност?
Дефинира се като стойност на
осветеността, под която не трябва да се слиза в процеса на експлоатация на осветителната уредба. В
процеса на прилагане на стандарта
е необходимо много внимателно да
се подходи както при определяне на
изчислителните повърхнини, така и
при изчисляване на експлоатационния
фактор. Той показва в каква степен
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ще намалее осветеността в процеса на работа, като се отчита намаляването на светлинния поток на
източниците, изгарянето на лампи,
влошаването на оптичните характеристики на осветителите, степента на замърсяване в помещението, както и избраната система за
обслужване и почистване на осветителната уредба.
В единния стандарт се обръща
съществено внимание и върху цветопредаването на светлинните източници. В голяма част от производствата точното определяне на цветовете е от съществено значение
за постигане на заложеното качество на продукцията. Доброто цветопредаване влияе, също така, и
върху работещите, като подобрява
зрителния им комфорт. Затова в
дефинициите на стандарта е заложено, че в помещения, където има
постоянно пребиваване на хора, индексът на цветопредаване Ra трябва да бъде по-голям от 80 (при максимална стойност 100).

Съвременни технически
решения в ИЛП
При изграждането на осветителни уредби в индустриални и логистични паркове основно приложение
намират системите за общо осветление, монтирани на таваните или
на специални конструкции под тях.
Осветителите се ориентират в
редици, успоредни на посоката на
зрителната ос или успоредно на прозорците. В производства, където се
изискват високи нива на осветеност
на работната повърхност, се изгражда и локално осветление. В закритите складове, осветителите се ориентират в редове над проходите
между стелажите или местата за
складиране на продукция и суровини.
В енергетично отношение, поставените изисквания се решават чрез
използване на газоразрядни светлинни източници, имащи добро и много
добро цветопредаване, с голям светлинен добив [lm/W] и дълъг експлоатационен живот.
С цел намаляване на експлоатационните разходи се използват осветителни тела от висококачествени
материали, които не променят или
променят минимално физическите и
оптичните си параметри в течение
на времето. Също така в помещения
със силно замърсяване и агресивна
среда се използват осветители с
висока степен на защита срещу проникване на прах и вода.

Луминесцентните лампи с
триивичен луминофор
Съвременни светлинни източници,
намиращи приложение в промишленото осветление, са луминесцентните
лампи (ЛЛ) с триивичен луминофор.
Те удовлетворяват всички вече описани условия. Светлинният им добив
достига 110 lm/W, а индексът им на
цветопредаване е над 80. При някои
модели лампи той е 96. Те се използват в лаборатории, отдели за контрол на цвета, в печатарската индустрия и др. По отношение на експлоатационния им срок, може да се
каже, че осигуряват оптимално съотношение цена/качество. Лампите Т5
(диаметър 16 mm) имат среден живот 18 000 - 20 000 часа. Напоследък
все по-голямо приложение намират
лампите с екстремно дълъг живот:
50 000 - 60 000 часа, предлагани от
водещи производители. Както вече
бе споменато, дългият експлоатационен срок обуславя ниски разходи по
поддръжка на осветителната уредба.
Съвременните технологии за производство на оптични материали
дават възможност за създаване на
осветителни тела за ЛЛ, които осигуряват изискванията за осветеност при монтаж на голяма височина. Доскоро бе считано, че осветителите с ЛЛ са приложими в помещения с височина на окачване до 6 m.
Това вече е остаряло разбиране, защото са разработени решения за
височина на окачване до 12 m. Друго
преимущество на ЛЛ е сравнително
ниската цена на пусково-регулиращите им апарати (ПРА). Лесното управление на светлинния им поток в
широки граници (от 1 до 100%) ги
прави предпочитан източник в осветителни уредби с регулиране на нивата на осветеност.

Метал-халогенни лампи с
керамична горелка
Друг масово използван светлинен
източник в осветлението на ИЛП са
метал-халогенните лампи (МХЛ).
Съвременно решение е използването
на МХЛ с керамични горелки. Поради
малкия си размер и голямата си габаритна яркост тези източници позволяват разработване на оптични системи за осветителните тела, имащи много висок КПД и разнообразни
светлоразпределителни криви (СРК).
По правило, осветителите с МХЛ се
използват в помещения с голяма височина. Съществуват разнообразни
решения с прожектори с МХЛ, пред-
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назначени за работни места на открито. Техническите им параметри
включват: среден живот около 16
000 часа и индекс на цветопредаване над 80 (за лампите с керамични
горелки).

Настъплението на LED
През последните 7 – 8 години бурно развитие търпят полупроводниковите светлинни източници – светодиодите (LED). Революция в светотехниката направиха светодиодите
с бял цвят на светлината. Техни характерни черти са: компактни размери, висока яркост, ниска консумация на енергия и дълъг експлоатационен живот – от 50 000 до 100 000
часа. По отношение на светлинния
добив най-новите прибори на водещите фирми достигат 120 – 150 lm/
W (засега в лабораторни условия).
Все още високата им цена, както
и високата цена на реализираните с
тях осветители, ограничава приложението им. Но следвайки тенденцията към намаляване на себестойността на електронните компоненти
с масовизиране на продукцията, можем да очакваме в близките години
LED да се превърнат в основен светлинен източник във всички видове
осветителни уредби.

Какви ПРА се използват в
осветители за ИЛП?
Добре известно е, че конвенционалните ПРА представляват електромагнитни дросели. С редки изключения (освен ако не се търси много
ниска стойност на инвестицията),
конвенционалните ПРА вече не нами-
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рат приложение в съвременните осветителни уредби. Електронните
ПРА са устройства, които осигуряват оптималната работа на газоразрядните лампи. Отличават се с
редица преимущества пред дроселите. Сред най-важните от тях са:
l чувствително по-малки загуби на
електроенергия (следователно и поикономична работа на уредбата);
l по-малка маса;
l отсъствие на пулсации на светлинния поток, надежден старт във всякакви експлоатационни условия;
l безшумна работа;
l удължаване на живота на лампите;
l защити от пренапрежение;
l надеждно изключване на повредена лампа.
Поради тези предимства новите
поколения ЛЛ са разработени за работа само с електронни ПРА.

Автоматизация на
осветлението в ИЛП
Някои от нас си спомнят времето, в което осветлението светеше
непрекъснато през целия работен
ден. В днешно време това се счита
за недопустимо. С цел елиминиране
на човешкия фактор в управлението
на осветителните уредби, в ИЛП се
внедряват системи за автоматично управление (вкл./изкл.), както и
системи за автоматично регулиране (димиране). Тези системи могат
да бъдат както част от системите
за сградна автоматизация (BMS),
така и самостоятелни решения.
Има два основни стандарта в системите за управление на осветлението: аналогов (интерфейс 1-10V) и
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цифров (DALI). Цифровият интерфейс
се отличава с две основни преимущества. Първо, всеки осветител се адресира самостоятелно, което позволява по-голяма гъвкавост на управлението. Второто предимство - е наличието на обратна връзка, т.е. в
системата се връща информация от
осветителя за текущото му състояние. Недостатък на DALI е ограниченият брой адреси – само 64. Приложението на стандарта в големи индустриални помещения е ограничено заради малкия брой на адресите. Той се
прилага масово в системи за осветление на административни и обществени сгради. За адаптиране на системите за автоматизация на осветлението към BMS са разработени специални устройства. Посредством тях от сървърите на BMS се
подават команди към осветлението.
На базата на инсталирани мощности
е възможно софтуерно BMS да подава информация с цел енергиен мениджмънт на осветлението.

Проектиране и изпълнение
на осветителни уредби в
ИЛП
Основно правило в процеса на проектиране и изпълнение на осветителни уредби в индустриални и логистични паркове е постигане на ниски разходи в процеса на експлоатацията и
поддръжката при високо качество на
изкуствената светлина. Всички
съвременни тенденции в областта се
ръководят от това правило. Роля на
проектанта е да убеди инвеститора
в бъдещите ползи от капиталовложението в момента.
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ÎËˆ‡

»ÌÊ. œÂÚ˙
ÃËÌÍÓ‚
ËÌÊÂÌÂ
ÃÂı‡ÌÓ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ì‡‰ÁÓ ‚
“≈÷ –ÛÒÂ

Инж. Петър Минков е едно от лицата на българската енергетика. Самият той с гордост заявява, че целият му живот е преминал в служба на
енергетиката, което се потвърждава и от факта, че веднага след военната служба постъпва на
работа в ТЕЦ "Русе", където работи и до днес.
Възпитаник е на Техникума по електротехника в
родния си град и на ВИММЕСС гр. Русе, специалност „Технология на машиностроенето“.
Първите си стъпки в енергетиката прави като технически ръководител в цех КИП и А на централата. След това
поема поста на началник лаборатория. Следващите десет години посвещава на работата си като механик в цех КИП
и А. „Там, съвместно с колегите си, за първи път в историята на българската енергетика, подменихме остарелите
релейни защити и технологични сигнализации в блок на централата с устройства с програмируеми логически контролери. С много ентусиазъм бе съпътствана и смяната на управлението на 30 MW турбина в централата с контролери на Siemens“, подчертава той. Следващото стъпало от професионалното му развитие е позицията на началник
цех, която заема от 1987 г. до 1998 г. През 1998 г. е назначен за главен енергетик на централата. Излизането на
ТЕЦ Русе-Изток от системата на НЕК, две години по-късно, го заварва на поста изпълнителен директор. През периода
след сливането на ТЕЦ Русе-Изток с Топлофикация Русе той изпълнява длъжността началник на ТЕЦ Русе–Изток. От
2002 г. до 2004 г. отново е главен енергетик в централата. През ноември 2004 г. е назначен за инженер механобезопасност и технически надзор, какъвто е и днес. „Независимо от конкретната ми длъжност, винаги съм се стремял
да мисля и да действам по новому. За мен, колегата, човекът, когото ръководя или с когото работя, трябва да е
убеден, че е полезен, че е важен, че е творец! Бих искал да се възползвам от поканата на сп. Инженеринг ревю, за да
честитя на колегите си 45 годишния юбилей на ТЕЦ Русе“, увери ни г-н Минков.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ
Œ“¬Œ–≈Õ ◊Œ¬≈ , Œ¡⁄–Õ¿“ ⁄Ã ’Œ–¿“¿, √Œ“Œ¬ ¬»Õ¿√» ƒ¿ œŒÃŒ√Õ≈ œ–» Õ”∆ƒ¿.
œÓÙÂÒËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÂÌÂ„ÂÚËÍ Á‡ ÏÂÌ Â
œ–»«¬¿Õ»≈ » ‘–ŒÕ“ «¿ ƒ≈…—“¬»≈ — Õ≈Œ¡fl“Õ» –¿«Ã≈–».
≈ÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Û Ì‡Ò
“–fl¡¬¿ ƒ¿ —≈ –¿«¬»¬¿ Œ“ ’Œ–¿ — œ–»«¬¿Õ»≈, ¿ Õ≈
—¿ÃŒ «¿–¿ƒ» œ≈◊¿À¡¿.
–‡‰‚‡Ï ÒÂ,
◊≈ —⁄Ã —⁄¬–≈Ã≈ÕÕ» Õ¿ ¡”Ã ¬ –¿«¬»“»≈“Œ Õ¿ “≈’Õ» ¿“¿.
œËÂÏÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ ÒÂ‰Ë
≈ ¬⁄«ÃŒ∆Õ¿, ¿“Œ —≈ —⁄◊≈“¿≈ ƒ⁄–«Œ—““¿ Õ¿ ÃÀ¿ƒ»“≈ — Œœ»“¿ » Ã⁄ƒ–Œ—““¿ Õ¿ œŒ-¬⁄«–¿—“Õ»“≈.
—‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ ÏË
—≈ ƒ⁄À∆» Õ¿ ‘¿ “¿, ◊≈ — ƒ¬≈“≈ —» –⁄÷≈ —⁄Ã œ”—Õ¿À ¬ ≈ —œÀŒ¿“¿÷»fl ÃÕŒ√Œ —⁄Œ–⁄∆≈Õ»fl.
œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡ ÏË
—¿ ƒ¿ ”◊¿—“¬¿Ã ¬ –≈¿À»«¿÷»fl“¿ Õ¿ ÕŒ¬» œ–Œ≈ “»
— ÕŒ¬¿ “≈’Õ» ¿.
¬ˇ‚‡Ï ‚
"ƒŒ¡–Œ“Œ » ◊Œ¬≈ ¿" (¬¿œ÷¿–Œ¬).
–ÛÒÂ e
√–¿ƒ⁄“, ¬ Œ…“Œ —⁄Ã –Œƒ≈Õ » »«–¿—⁄À. Œ¡»◊¿Ã √Œ.
Õ‡È-ËÌÚÂÂÒÌÓÚÓ ÏË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÔÂÊË‚ˇ‚‡ÌÂ Â
œ”— ¿Õ≈“Œ ¬ ≈ —œÀŒ¿“¿÷»fl Õ¿ «¿Ÿ»“»“≈ Õ¿ ¡À. 4
Õ¿ “≈÷ –”—≈, –≈¿À»«»–¿Õ» — PLC «¿ œ⁄–¬» œ⁄“ ¬
¡⁄À√¿–— ¿“¿ ≈Õ≈–√≈“» ¿.
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Õ‡È-Á‡·‡‚ÌÓÚÓ ÏË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ÌÂ‰Ó‡ÁÛÏÂÌËÂ
¡≈, Œ√¿“Œ —≈ Õ¿ÀŒ∆» ƒ¿ —≈ "œ–Œ«¬⁄Õfl“" ∆»À¿“¿
Õ¿ ≈ƒ»Õ ¿¡≈À, Œ…“Œ Œ“ ≈ƒ»Õ»fl –¿… »Ã¿ÿ≈ 12
∆»À¿, ¿ Œ“ ƒ–”√»fl - 11!
—‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÏË ÔÓ·Â‰Ë Â
‘¿ “⁄“, ◊≈ —⁄Œ–⁄∆≈Õ»fl“¿, ¬ »«¡Œ–¿ » ¬Õ≈ƒ–fl¬¿Õ≈“Œ, Õ¿ Œ»“Œ —⁄Ã ”◊¿—“¬¿À, ¬—≈ ŒŸ≈ –¿¡Œ“fl“.
ÓÏÔÓÏËÒË
— œ”— ¿Õ≈ Õ¿ Ã¿ÿ»Õ» ¬ ≈ —œÀŒ¿“¿÷»fl »À» Œ¡”◊≈Õ»≈“Œ Õ¿ ’Œ–¿ Õ≈ —⁄Ã œ–¿¬»À.
ÕˇÏ‡ ‰‡ Á‡·‡‚ˇ
Œ“ –»¬¿Õ≈“Œ Õ¿ “≈÷ –”—≈ œ–≈« 1964 √. ¡fl’ ¬ III
Õ¿ “≈’Õ» ”Ã¿ œŒ ≈À≈ “–Œ“≈’Õ» ¿.
¡Ëı ËÒÍ‡Î ‰‡ Ì‡Ô‡‚ˇ
Ÿ¿—“À»¬» ¡À»« »“≈ —» ’Œ–¿.

”–—

—ÚÂÏˇ ÒÂ
ƒ¿ Õ≈ »«Œ—“¿¬¿Ã Œ“ ÕŒ¬Œ—“»“≈ ¬ ≈Õ≈–√≈“» ¿“¿.
ÓÎÂ„Ë‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔËˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ
¬»Õ¿√» —¿ œ–≈ƒœŒ—“¿¬ ¿ «¿ ”—œ≈’¿ Õ¿ ≈ƒ»Õ
≈ »œ.
—ÚËÏÛÎË Ò‡ ÏË
”—œ≈’»“≈, «¿ ƒ¿ ¬⁄–¬fl Õ¿œ–≈ƒ!
"«‡ÂÊ‰‡Ï ·‡ÚÂËËÚÂ",
¿“Œ —⁄œ–≈∆»¬fl¬¿Ã À”ƒŒ–»»“≈ Õ¿ ¬Õ”÷»“≈
—».
¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î
—¿ÃŒ » ≈ƒ»Õ—“¬≈ÕŒ «ƒ–¿¬≈.
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НОВИ ПРОДУКТИ
Íàïðàâåòå òî÷åí áàëàíñ
áúðçî, ëåñíî è áåçîïàñíî
ñ áàëàíñèðàùèòå âåíòèëè
Kombi íà Honeywell
Èçèñêâàíèÿòà êúì ñúâðåìåííèòå
îòîïëèòåëíè è îõëàäèòåëíè ñèñòåìè ñà
ìíîãîáðîéíè. Ïîòðåáèòåëÿò î÷àêâà îò
ñèñòåìàòà äà áúäå ëåñíà çà óïîòðåáà è
èêîíîìè÷íà. Îò ïðîèçâîäèòåëÿ ñå î÷àêâà äà îñèãóðè ñúâðåìåííè ïðîäóêòè íà
ìèíèìàëíè ïðîèçâîäñòâåíè öåíè çà ñèñòåìàòà.
Ñâðúõãîëåìè ñèñòåìè, çàåäíî ñ ëîøî
õèäðîáàëàíñèðàíè, èëè èçîáùî íåáàëàíñèðàíè ñèñòåìè, âå÷å îñòàâàò â ìèíàëîòî.
Èìåííî òàêèâà ñèñòåìè íà ïðàêòèêà
ìíîãîêðàòíî ñúçäàâàò ïðîáëåìè. Ðàäèàòîðèòå íå íàãðÿâàò äîñòàòú÷íî,
òåðìîñòàòíèòå âåíòèëè ñúçäàâàò
äðàçíåùè øóìîâå, à â ðåçóëòàò  çàïëàùàíåòî å äîñòà ïî-âèñîêî îò ïðåäâèäåíîòî. Íåîáõîäèìîñòòà îò õèäðîííî
áàëàíñèðàíå å ìíîãî äîáðå èçâåñòíà, íî
òîâà ÷åñòî ñå èãíîðèðà, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å ìíîãî ñèñòåìè íå îòãîâàðÿò íà
ñòàíäàðòà èëè íà òåêóùèÿ òåõíîëîãè÷åí ñòàòóò.
Õèäðîííîòî áàëàíñèðàíå ñúçäàâà ãàðàíöèÿ, ÷å âúâ âñè÷êèòå êîíòóðè è òîïëîîáìåííèöè âîäàòà ïîñòúïâà ñúñ
ñúùîòî õèäðîäèíàìè÷íî ñúïðîòèâëåíèå
è òàêà ðàâíîìåðíî ñå ñíàáäÿâàò ñ òîïëà èëè ñòóäåíà âîäà.
Ñúùåñòâóâàò íÿêîëêî âúçìîæíîñòè
çà èçïúëíåíèå íà òàçè çàäà÷à. Ïðîöåäóðàòà, íàé-ïîäõîäÿùà çà âñÿêà îòäåëíà
ñèñòåìà, çàâèñè îò íÿêîëêî ôàêòîðà,
âêëþ÷âàùè ðàçìåðà íà ñèñòåìàòà, ðàçïîëîæåíèåòî íà ðàçïðåäåëèòåëíèòå
òðúáè è êîíñóìàòîðèòå, à ñúùî îò óñëîâèÿ íà îáêðúæàâàùà ñðåäà.
Ðåøåíèÿòà íà Honeywell çà áàëàíñèðàíå íà îòîïëèòåëíè è îõëàäèòåëíè ñèñòåìè ñà áàçèðàíè íà ñëåäíèòå ïðîäóêòè:

Kombi-3-ïëþñ  çà äèíàìè÷íî
áàëàíñèðàíå
Ñåðèÿ âåíòèëè íà Honeywell Kombi-3ïëþñ ñå ñúñòîè îò äâà âåíòèëà è òðè
äîïúëíèòåëíè ÷àñòè:
 Kombi-3-ïëþñ, ×ÅÐÂÅÍ, èçìåðâàòåëåí
è ñïèðàòåëåí âåíòèë
 Kombi-3-ïëþñ, ÑÈÍ, áàëàíñèðàù è ñïèðàòåëåí âåíòèë
 Kombi-DU äèàôðàãìåíî óñòðîéñòâî
 Êîìïëåêò èçìåðâàòåëíè óðåäè
 Äðåíàæåí íàêðàéíèê (çà èçòî÷âàíå)
Âåíòèëèòå íå ñå íóæäàÿò îò ïîääðúæêà. Òå ëåñíî ñå îòäåëÿò, çàùîòî íà
êîðïóñà íà âåíòèëà íÿìà äîïúëíèòåëíè
ñâðúçêè.
Ñïåöèôè÷íàòà õàðàêòåðèñòèêà å, ÷å
äîïúëíèòåëíèòå ÷àñòè äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîñëåäâàùî äîèçãðàæäàíå, ñïîðåä æåëàíèå, áåç ïðåêúñâàíå íà äåéñòâèå íà ñèñòåìàòà: èçìåðâàíå, ðåãóëèðàíå, èçòî÷âàíå è ïúëíåíå. Âñè÷êèòå
ôóíêöèè ñå èçïúëíÿâàò ÷ðåç ñòåáëîòî
íà âåíòèëà â ãîðíàòà ñåêöèÿ è ìîãàò
äà ñå ìîäèôèöèðàò ëåñíî ïî âðåìå íà
íîðìàëíà ðàáîòà íà ñèñòåìàòà.
Kombi-2-ïëþñ  çà ñòàòè÷íî
áàëàíñèðàíå
Y-îáðàçåí ñïèðàòåëåí êðàí ñ òÿëî îò
÷åðâåí áðîíç, çà ïðèëîæåíèå â ñèñòåìè
çà îòîïëåíèå è îõëàæäàíå.
 Èçìåðâàòåëíà ôóíêöèÿ ñ ïðèëîæåíèå
íà ñïîìàãàòåëåí ìåòîä
 Èçòî÷âàíå ïðåç íàêðàéíèê
 Êîìïàêòíà êîíñòðóêöèÿ
Kombi-F-II
Ôëàíöåâè áàëàíñèðàù è ñïèðàòåëåí
âåíòèë çà ïðèëîæåíèÿ â õèäðîííî îòîïëåíèå è îõëàæäàíå.
 Ñ êëàïè çà êîíòðîë íà íàëÿãàíå ïðè èçìåðâàíå íà äèôåðåíöèàëíî íàëÿãàíå.

Çà êîíòàêòè: Õàíèóåë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ  1784, áóë. Öàðèãðàäñêî øîñå, 7-ìè êì. Îôèñ ñãðàäà ÕÀÉÒÅÕ ÏÀÐÊÈÇÎÒåò.3
Òåë: 02/ 40 20 966; 02/ 40 20 965, Ôàêñ: 02/ 40 20 990; e-mail: Elka.Dragova@Honeywell.com
http://www.honeywell-valvesizing.com; www.honeywell-bg-catalog.com
ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Íåãàòèâíè áóêâåíî-öèôðîâè
òå÷íîêðèñòàëíè èíäèêàòîðè

OD-AMC1602AR-B-B6WTDW
Òèï íà èíäèêàòîðà: STN íåãàòèâåí, ñèí ôîí, áÿëà ñâåòîäèîäíà ïîäñâåòêà. Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí îáõâàò: -20o - +70oC. Áðîé íà ñèìâîëè
/ ðåäîâå: 16 ñèìâîëà / 2 ðåäà. Ðàçìåð íà èíäèêàòîðà: 80.0x36.0x14.0 ìì
OD-AMC1604AR-B-B6NTD
Òèï íà èíäèêàòîðà: STN íåãàòèâåí, ñèí ôîí, áÿëà ñâåòîäèîäíà ïîäñâåòêà. Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí îáõâàò: 0o - +50oC. Áðîé íà ñèìâîëè /
ðåäîâå: 16 ñèìâîëà / 4 ðåäà. Ðàçìåð íà èíäèêàòîðà: 87.0x60.0x14.0 ìì
OD-AMC2002CR-B-B6WTDW
Òèï íà èíäèêàòîðà: STN íåãàòèâåí, ñèí ôîí, áÿëà ñâåòîäèîäíà ïîäñâåòêà. Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí îáõâàò: -20o - +70oC. Áðîé íà ñèìâîëè
/ ðåäîâå: 20 ñèìâîëà / 2 ðåäà. Ðàçìåð íà èíäèêàòîðà: 116.0x37.0x14.5 ìì
OD-AMC2004AR-B-B6WTDW
Òèï íà èíäèêàòîðà: STN íåãàòèâåí, ñèí ôîí, áÿëà ñâåòîäèîäíà ïîäñâåòêà. Ðàáîòåí òåìïåðàòóðåí îáõâàò: -20o - +70oC. Áðîé íà ñèìâîëè
/ ðåäîâå: 20 ñèìâîëà / 4 ðåäà. Ðàçìåð íà èíäèêàòîðà: 98.0x60.0x15.0 ìì
Çà êîíòàêòè: ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ
Ñîôèÿ 1582, æ.ê. Äðóæáà-2, óë."Îáèêîëíà" 47,
òåë.: (02)9155800; ôàêñ: (02)9540384; å-mail: office@comet.bg web: www.comet.bg
Ìàãàçèí Ñîôèÿ - óë."Öàð Ñàìóèë"23; òåë.:(02)9155820, ôàêñ: (02)9515267
Ìàãàçèí Ïëîâäèâ - óë."Õð.Äþêìåäæèåâ"10; òåë.:(032)634186, ôàêñ:(032)628909

Íîâè åë. êëåìè îò Weidmueller
çà ïàíåë / ñòåíà íà òàáëî
Ïðîêàðâàíåòî íà ñèëîâè
ïðîâîäíèöè ñ ðàçëè÷íè ïîòåíöèàëè ïðåç ñòåíàòà íà
åäíî åë. òàáëî ÷åñòî å ïðåäèçèêàòåëñòâî â èíñòàëàòîðñêàòà ðàáîòà. Ôèðìà
Weidmueller ïðåäñòàâÿ íîâè
êëåìè çà òàêèâà ïðèëîæåíèÿ
 ñåðèÿòà WGK. Òå îñèãóðÿâàò óíèâåðñàëíè ðåøåíèÿ,
êîèòî íàäåæäíî ðåøàâàò
ïðîáëåìà. Èäåàëíè ñà çà óïðàâëåíèÿ íà ìîùíè ôèëòðè â
ïðîìèøëåíîñòòà è UPS-ñèñòåìèòå, êàêòî è çà ÷åñòîòíè ïðåîáðàçóâàòåëè è çàõðàíâàíèÿ.
Êëåìàòà ïðåäñòàâëÿâà äâóêîìïîíåíòåí ìîäóë, êîéòî ñå çàêëþ÷âà îò
äâåòå ñòðàíè íà ñòåíàòà. Â äîïúëíåíèå êúì ñòàíäàðòíèòå âàðèàíòè ñ
õîðèçîíòàëíî èëè âåðòèêàëíî âìúêâàíå íà ïðîâîäíèêà, Weidmueller ïðåäëàãà è ãàìà êëåìè ñ èçâîäè çà êàáåëíè îáóâêè íà ñòðàíà òàáëî. Òå ñà
ñíàáäåíè ñ óñòîé÷èâàòà íà âèáðàöèè âèíòîâà âðúçêà íà Weidmueller,
îñèãóðåíà ñðåùó ñàìîðàçâèâàíå, íåèçèñêâàùà ïîääðúæêà.
Ïðîâîäíèöè - åäíîæè÷íè; ìíîãîæè÷íè, ñ èëè áåç íàêðàéíèöè  çà ñå÷åíèÿ 4 mm² ÷ 95 mm². Ìàòåðèàë íà êîðïóñà: ñïåöèàëåí - WEMID (äî
120°C ðàáîòíà òåìïåðàòóðà). Êëåìèòå ñà çàùèòåíè îò äîïèð.

Çà êîíòàêò: Âàéä-Áóë ÅÎÎÄ
Ñîôèÿ, óë. "Íåçàáðàâêà" 33À
www.weidbul.com
òåë.: 02 063 2560, 963 1025; ôàêñ: 02 963 1098; e-mail: weidbul@nat.bg
Ïëîâäèâ: òåë.: 032 63 64 00; ôàêñ: 032 63 64 01, 032 63 64 00
e-mail: weidbul@plovdiv.techno-link.com
Áóðãàñ è Âàðíà: 0897807233

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