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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¬Â‰Â ¡˙Î„‡Ëˇ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Вердер България организира технически презентации в градовете Пловдив
и Варна, съобщи за сп. Инженеринг ревю Александър Митев, управител на компанията. "Презентациите бяха насочени към специалисти от химическата, козметична, фармацевтична, хранително-вкусовата промишленост, металопреработващи предприятия, инженерингови фирми и др. Представихме гамата
помпи и помпено оборудване, които предлагаме на нашия пазар, както и цялостни решения за индустрията", заяви г-н Митев.
"Мероприятията бяха проведени със съдействието на Търговско - промишлена камара - Пловдив, Българска национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика, Варненска търговско - индустриална камара. Благодарение на тях, до този момент успяхме да привлечем много висококвалифицирани
гости от различни отрасли, които проявиха голям професионален интерес към
продуктите на Вердер. През следващите месеци планираме презентации в Русе,
Плевен и София", допълниха организаторите.

—ËÏÂÌÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë Ò„‡‰Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
На 26 януари т. г. Сименс и КИИП Регионална колегия София-град, секция
"Електротехника, автоматика и съобщителна техника" организираха семинар
на тема "Представяне на решения за електроразпределение, пожароизвестяване и сградна автоматизация". Събитието се състоя в зала 3 на Парк Хотел
Витоша в присъствието на близо 200 проектанти от столицата. Лектори на
мероприятието бяха Красимир Кръстев, Пламен Павлов, Виктор Митрев, Антон Наумов, Цветелина Ангелова и Деян Василев от Сименс.
В рамките на семинара бяха представени системата за пожароизвестяване
Cerberus Pro, новата ASA технология, внедрена в автоматичните пожароизвестители от серията Cerberus PRO, BMS система за сградна автоматизация
Siemens Desigo, решения за CO детекция в закрити площи, нисковолтова апаратура за защита и контрол. Сред останалите акценти в семинарната програма бяха софтуерът за програмиране и конфигуриране на електроразпределителни системи ниско напрежение Simaris Design, КРУ за вторично разпределение тип 8DJH, софтуер за проектиране на КРУ тип 8DJH и други.

¿BB ¿‚‡Ì„‡‰ ‡Á¯ËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ
Наскоро заводът на ABB в Севлиево произведе и експедира първите комплектни кондензаторни уредби (MECB) и табла за управление (LCC) на газоизолирани КРУ. Клиентът по тази поръчка беше Солвей Соди, съобщиха от компанията. „Монтажният център в Севлиево е организиран с подкрепата на развойния център на ABB в Австралия и цели намаляване на времето за доставка на
произведените продукти до европейските клиенти. Комплектните кондензаторни уредби са налични в разновидности до 12 kV. Комбинират първично
оборудване и вторично управление и защита в компактна модулна кабина.
Уредбите са подходящи за електроразпределителни компании и ветропаркове,
но също и за големи индустриални потребители на електрическа енергия, като
например минно-добивни предприятия, петролни рафинерии, производители в
химическата и тежката индустрия. Инсталирането на MECB намалява разходите на електричество и загубите на ел. енергия, увеличава капацитета на
мрежата, ограничава пада на напрежението и компенсира неблагоприятните
ефекти от включването на мощни машини“, заявиха от АББ.
„Ние сме щастливи и горди с новите производствени възможности на нашия
завод. ABB Авангард е производител с традиции в България, който се е доказал
през годините благодарение на доброто представяне и високото качество на
продуктите си. През последните 15 години продуктите на завода се изнасят
в повече от 30 страни“, коментира Питър Симон, регионален мениджър на ABB
за България, Румъния и Република Молдова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—Ú‡ÌËÒÎ‡‚ œÂÚÍÓ‚ Â ÌÓ‚ËˇÚ Ú˙„Ó‚ÒÍË ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ¿ÍÚË‚ —˙ÎÛ¯˙ÌÒ
Отскоро Станислав Петков заема позицията търговски директор на фирма
Актив Сълушънс, съобщиха от офиса на компанията. „Новият ни колега е завършил Технически университет - София, специалност Прецизна техника и мехатроника. Заемал е висши мениджърски позиции в български и международни
компании и е участвал в множество международни проекти. Назначаването
му като търговски директор на Актив Сълушънс е свързано с плановете на
компанията да разшири дейността си в сферата на автоматизацията на
промишлени процеси, както и автоматизация на пречиствателни станции за
питейни и отпадни води. Също така, ръководството на компанията ще разчита на богатия опит и контакти на г-н Петков за увеличаване на пазарния дял
при изграждането на BMS системи и системи за сигурност и комуникация в
България и региона“, допълниха от Актив Сълушънс.
Актив Сълушънс е позната на нашия пазар като компания, предлагаща пълен
инженеринг на системи за автоматизация, хотелски и болнични системи, контрол на достъпа и СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, оповестяване и
озвучаване. Сред по-интересните обекти на компанията са Полиграфия офис
център, Прокредит банк, Офис сграда на енергийни компании и др.

–‡ÈÁËÌ„-¡Ã— ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ ‚ “”-—ÓÙËˇ
На 25 януари т. г. фирма Райзинг-БМС, официален представител на Sauter за
България, организира семинар за студентите от катедра „Топлинна и Хладилна
техника“ на ТУ - София. Основна тема на събитието бе представянето на компоненти за автоматизация на швейцарския производител Sauter и по-специално
полева автоматика, контролери и BMS система за сградно управление. Гостите на семинара се запознаха с функционалността на полевото оборудване (датчици и трансдюсери за температура, въглероден диоксид, измерване качеството на въздуха, относителна, абсолютна влага и енталпия, изпълнителни модули
- вентили и изпълнителни механизми за тях и за подвижни жалузийни решетки),
както и управлението им чрез контролери (PLC и FBD - логически функции и
блокови диаграми) посредством Nova Pro средата на SAUTER, базирана на SCADA.
За по-добро практическо онагледяване на нуждата от автоматизирана система за управление на ОВК съоръженията, пред студентите детайлно бяха коментирани схемни решения на вече изградени обекти за мониторинг и управление
на микроклимата в съответната сграда и разгледани практически насоки за
контрол на енергоемкостта на вентилационните, климатичните и отоплителни системи и постигане на по-висока енергийна ефективност.

ÕÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌ Ò ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ì‡ Ã.œ. ≈Î ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡
На 6 февруари т. г. М. П. Електроникс - партньорската фирма на М.П. Ел,
откри нов търговски обект за електронни компоненти на ул. Пиротска в
столицата, съобщиха от офиса на М.П.Ел.
„В магазина се предлагат всички стоки, внос от М.П. Ел, както и стоки от
други доставчици. С разширената богата гама дистанционни управления, батерии, измервателни уреди, инвертори, пасивни и активни електронни компоненти, както и разнообразни компютърни аксесоари, предлагани в магазина, се
надяваме да отговорим на нуждите на динамично променящия се пазар на
електронни компоненти в страната“, допълниха от М.П.Ел.

—ËÒÚÂÏÂ˙ ÔÓËÁ‚Â‰Â ÌÓ‚Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË Á‡ —ÓÙËÈÒÍÓÚÓ ÏÂÚÓ
Системеър произведе 10 нови вентилатора за обект Софийско метро –
разширение, където главен изпълнител е фирма Монтажи. Всеки от тях е с
диаметър 1800 mm, модел AXR 1800-12/21°-6, 55 kW, 400/690V/50Hz, 980 1/
min. Вентилаторите са окомплектовани с двойка шумозаглушители, монтажна рама и табло за управление.

ÓÌÚÓÎÚÂÒÚ ÔÂ‰Î‡„‡ ÛÒÎÛ„Ë Ò ÌÓ‚ ‡Ô‡‡Ú Á‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ ‡‰ËÓ„‡ÙËˇ
Отскоро фирма Контролтест предлага нов вид услуга с апарат за компютърна радиография, съобщиха от офиса на компанията. „Компютърната радиография включва оборудване, подобно на конвенционалната радиография. Вместо рентгенов филм за създаване на изображение се използва плака, с възможност за фотостимулирана луминесценция. След това, плаката чрез специален
лазерен скенер, наречен CR четец, се прочита и се дигитализират изображенията. На този етап, изображението може да се преглежда с помощта на специален софтуер, благодарение на който могат да бъдат коригирани увеличението, контраста, яркостта и филтрирането за по-добра оценка“, заявиха от
Контролтест. „VMI 5100MS включва най-новите цифрови технологии, доставя пълно 16-битово изображение 50 микрона резолюция, може да сканира кръг,
квадрат или правоъгълник изображения плаки във всякакъв размер до 14х17инчов формат. Това е система, която най-накрая доставя пълен заместител на
филм приложенията и отговаря на най-строгите изисквания за качество на
изображението в промишлеността“, допълниха от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Schneider Electric ÔÓÎÛ˜Ë ÔÂÒÚËÊÌ‡Ú‡ Ì‡„‡‰‡ Zayed Future Energy
Schneider Electric получи наградата Zayed Future Energy (ZFEP 2012) в категорията „Големи корпорации“ за своите усилия в областта на възобновяемите
енергийни източници и устойчивото развитие. Четвъртата церемония за
раздаване на наградите се състоя в рамките на изложението World Future Energy
Summit (WFES 2012) в хотел Emirates Palace в Абу-Даби. Schneider Electric получи
признание за работата си върху проекти за чисти технологии, които излизат
извън рамките на основния бизнес на компанията. Такива инициативи включват BipBop, програма за корпоративна социална отговорност, базирана на
„Бизнеса, Иновациите и Хората в основата на пирамидата“ и има за цел да
увеличи достъпа до надеждна, достъпна и чиста енергия за развиващите се
страни с ограничен или без достъп до електричество. Въпреки че няма задължения за CO2 квоти, Schneider Electric представя своя CO2 резултат чрез проекта за обявяване на въглеродните емисии (CDP). За програмата CDP компанията се фокусира върху три типа емисии: енергийна консумация на заводите и
офисите на компанията, намаляване на употребата на газ SF6 и ефективен
контрол на транспорта. Schneider Electric предлага и водещи платформи за
индустрията като EcoStruxure, която оптимизира енергийния мениджмънт,
като комбинира системи за електроразпределение, критична мощност и охлаждане, автоматизация, индустриален и сграден контрол, заявиха от компанията.

Bosch —ËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚‡ ÏÂ„‡ÔËÍÒÂÎÓ‚‡ IP Í‡ÏÂ‡
Наскоро Bosch Системи за сигурност представи нова IP камера за дневно/
нощно видеонаблюдение, поддържаща изображения с висока HD резолюция
1080p. „Вградената система за интелигентен видеоанализ IVA маркира събитията на екрана и отбелязва и най-дребните промени, настъпващи в тях.
Към камерата се предлага пълна гама мегапикселови обективи, гарантиращи
изображения с 1080р HD резолюция. Интуитивният потребителски интерфейс улеснява инсталирането й, а съветникът за настройка на обектива и
усъвършенстваният заден фокус позволяват настройка без инфрачервена
корекция и оптимален фокус при превключване между дневен и нощен режим.
Освен това, видеокамерата Dinion HD 1080p се отличава с новия индустриален дизайн на Bosch и разширен работен температурен диапазон (от -20 °C
до +55 °C). Захранването й е енергоспестяващо и едновременно с това иновативно, благодарение на адаптор на 12 V DC, 24 V AC или PoE (захранване
чрез Ethernet), поддържащи консумираната мощност на ниво от едва 3,5 W“,
заявиха от Bosch Системи за сигурност.

‘ËÏ‡ ’‡·ÂÍÓÌ ”ÎÏÂ ÔÓÏÂÌË ËÏÂÚÓ ÒË Ì‡ ’‡·ÂÍÓÌ
Хаберкорн е новото наименование на фирма Хаберкорн Улмер, съобщиха
за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Фирмата оперира на българския пазар от 1993 г. и предлага богата гама продукти за промишлеността
- скрепителни, задвижващи елементи, лагери, уплътнения, пневматика, електроапаратура, лепилна техника, хидравлика и др. Сред основните й чуждестранни партньори са FAG, INA, SNR, Rollix, Loctite, Bonfiglioli, Gates, Megadyne,
Haberkorn, Gates, Schneider Electric, Siemens, Moeller, Item, Kasto и др. Компанията разполага с офис и складова база в София и представителства в някои
от големите градове на страната като Пловдив, Варна, Стара Загора, и
Троян.

Riello UPS ·Â ÓÚÎË˜ÂÌ‡ Á‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ ÓÚ Frost & Sullivan
Riello UPS получи престижната награда за иновативна конкурентна стратегия EMEA, съобщи за сп. Инженеринг ревю Тодор Гатев, управител на фирма
Арбул 8, официален дистрибутор на Riello UPS за България. Отличието бе връчено
от консултантската фирма Frost & Sullivan на официална церемония в Лондон.
„Riello UPS демонстрира завиден растеж в своя сектор, с разнообразна гама от
продукти, корпоративна стратегия на управление и инвестиции в набор от
решения за привличане на европейските клиенти. Обратната връзка с клиентите на компанията, в допълнение към визията за растеж, е това, което ги
отличава от конкурентите. Ето защо компанията е достоен получател на
наградата „Иновативна конкурентна стратегия за 2011 г.“, заявиха по време
на награждаването организаторите на конкурса.
„Riello е компания, загрижена за околната среда, която предлага цяла гама
от екологични решения. При производството на UPS-и целта е да се постигне
ефективност до 96% и повече, когато са в онлайн режим на работа, като в
същото време се осигури максимална защита на товара. Цялата гама на Riello
е създадена за най-високи нива на ефективност в съответните категории,
като най-забележителни резултати постига серията Multi Sentry с диапазон
от 10 до 120 kVA“, допълниха от Frost & Sullivan.
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Ò˙·ËÚËˇ

≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ÒÂ‚ÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
Ë motion ÍÓÌÚÓÎÂË
Ì‡ Mitsubishi Electric
Õ

а 7 и 8 февруари т. г. фирма Ехнатон - официален представител на
Mitsubishi Electric, бе домакин на семинар за съвременни сервозадвижвания и motion контролери под наслов
"Mitsubishi Electric Motion Control – иновативното може да бъде лесно и
достъпно за ползване". Двудневното
събитие, състояло се в парк-хотел
Витоша в столицата, имаше изцяло
практическа насоченост. Представени бяха гамата сервозадвижвания на
Mitsubishi Electric и демонстрирани на
практика начините за създаване на
типови управления. Специален гостлектор на мероприятието бе Гжегош Анджейчик, продуктов лидер на
направление Servo & Motion Централна и Източна Европа.
В първата част на семинара г-н
Анджейчик запозна аудиторията с
най-новите модели сервозадвижвания MR–J3 и системи за управление
на задвижвания. "Специфичните нужди на приложението на сервотехнологията могат да се осъществят и
със стандартни модули с импулсни
изходи, но гамата серводвигатели и
усилватели на Mitsubishi серия MR-J3,
базирана на високоскоростната специализирана оптична мрежа SSCNET,
извежда системите за Motion control
до непознати нива на точност, при
това с широка гама от двигатели –
стандартни (до 55 kW), линейни и
DDM. Енкодерът e изцяло оптика,
устойчив на вибрации, с резолюция
262 144 ppr. Хардуерът на серво- и
Motion control системите на
Mitsubishi е допълнен с гама от софтуерни пакети за лесно програмиране и настройка", заяви г-н Анджейчик.
В рамките на обучителния семинар бе представена и технологията
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за Motion контрол MELSEC
System Q. „За специалните
приложения, изискващи найвисоко ниво на контрол и
точност, динамичната сервотехнология на Q-Motion
CPU е комбинирана с мощта
на Q Series PLC CPU, създавайки изцяло нова генерация
от продукти за motion контрол. Тази изцяло интегрирана и гъвкава система е
способна да контролира до
96 оси посредством
SSCNET“, поясни лекторът.
Вниманието на присъстващите специалисти бе привлечено и от Stand Alone
motion контролера Q170
MCPU, представляващ интегриран в един корпус
Motion контролер, MELSEC
System Q тип PLC и импулсно захранване. Сред характеристиките му домакините отличиха възможността за управление до 16 оси по
SSCNET, вградената PLC функционалност с възможност за добавяне на
разширителен system Q рак, вграден
порт за комуникация със система за
визуална инспекция за координатни
приложения, 4 бързи Mark detection
входа, 2 изхода, комуникация Ethernet,
Rs232C, USB порт и др.
Като последна тема бяха представени модулите за позициониране от
новата фамилия PLC на Mitsubishi MELSEC L PLC. Гамата включва стандартни модули за позициониране и
представения като Simple Motion
модул. Simple Motion модул позволява прецизни функции за motion контрол, като позициониране, управление
на скоростта, управление на въртящия момент, cam control, контрол на

синхронизирането и детекция на
маркери, да се извършват лесно с
проста настройка на параметри и
програма за последователност,
съответстваща на стандарта IEC
6M3N-3. За контрол на позиционирането Simple Motion Модул поддържа
линейна интерполация до 4 оси, кръгова интерполация до 2 оси, предварително зададен профил, моделиран в
до 600 позиции и др. Предимство за
потребителите е съвместимостта
на Simple Motion Модул с библиотека
от стандартизирани функционални
блокове, покриващи спецификациите
за PLCopen motion контрол. Интегрирането на управлението е максимално улеснено, тъй като е напълно интегрирано към GX Works2 развойната среда за Mitsubishi PLC.
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¬ËÎÓ ¡˙Î„‡Ëˇ Ì‡„‡‰Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂÎËÚÂ
‚ Ë„‡Ú‡ Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ÚÓË
В рамките на събитието бе и презентацията на новите продукти на компанията

Õ

а 27 януари т. г. Вило България
- дъщерна фирма на международния
немски производител на помпи и
помпени системи за отопление, климатизация, водоснабдяване и канализация Wilo, организира награждаване
и фирмен коктейл в хотел Вега, София. В рамките на мероприятието
компанията връчи наградите на победителите от играта за инсталатори „Да качим оборотите, да намалим разходите“, която се проведе
в периода от 1 септември до 30 ноември миналата година.
Събитието започна с кратка презентация на новата продуктова гама
на компанията, след което организаторите пристъпиха към награждаването. От Вило обясниха, че според
правилата на играта всяка помпа е
носител на определен брой точки, а
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именно: Star RS,
Star RSB, Star RSD,
Star RSG, Star Z, Star
ST - 1 точка; Smart,
Star Z Nova - 2 точки; Stratos PICO,
Stratos ECO, Stratos
ECO Z, TOP S 25,30;
TOP Z 25,30; TOP
SD 25,30 - 3 точки;
Stratos
25,30;
Stratos Z 25,30;
Stratos D 25,30; Top
S 40-100; Top Z 40
-100; Top SD 40-100; Stratos ZD 32 – 5
точки; Stratos 40-80; Stratos Z 40-80;
Stratos D 40-80; Stratos ZD 40 - 7 точки.
Първа награда, 3D, 42-инчов телевизор за най-голям брой точки, събрани за целия период на играта, бе
връчена на Георги Милчев от гр. Ка-

занлък. Втора награда - скутер Пегасус, бе спечелена от Рангел Велински
от гр. Пловдив. Трета награда, посещение на завода на Wilo в Дортмунд,
бе за Юлиян Велинов от София. Специалната награда за най-много изпратени кодове за участие получи Димо
Димов от гр. Първомай.
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Õ

аскоро фирма Флекстроник
Инженеринг реализира внедряване в
завода на козметичния производител Арома. „Идеята за реализация
на проекта дойде по искане на инж.
В. Василев, главен енергетик на Арома“, разказва Александър Александров, управител на Флекстроник Инженеринг. „Модернизацията бе осъществена на машина, немско производство, продукт на един от световните лидери в полимерните
шприц технологии. Тя е ключова за
завода и следователно безпроблемното й функциониране е изключително важно. Основен проблем бе
морално остарелият блок за терморегулиране на 18-те шприц
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дюзи“, информира г-н Александров.
По негови думи, оригиналният блок за терморегулиране е бил базиран на технологии от края на 80-те години
на миналия век, а именно аналогова схемотехника – модерно и техническо издържано решение за времето си.
„Разбира се, набавянето на
резервни части, сервизирането на управляващите и контролни платки бе основен
проблем пред колегите от
Арома, вследствие липса на
сервизна документация“, коментира управителят на
Флекстроник. „Валидиране на системата също беше изключително

трудно поради простата причина,
че системата нямаше визуализация
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
на
измерената
стойност на температурата. След
дискусия с г-н Василев и спуснато
техническо задание от негова
страна успяхме да
реализираме една
изключително модерна система, даваща в пъти повече възможности и
надеждност както
на операторите,
така и на колегите
от поддръжката“,
очертава детайли от процеса на реализация той.
Решението на Флекстроник е базирано на многоканалните интелигентни терморегулиращи модули на
Yudian Automation, на които компанията е официален
партньор и дистрибутор. Модулите AI-7048 за монтаж на DIN шина позволяват присъединяване на до 4
температурни сензора, в случая - термодвойка тип К,
прецизен автоматичен ПИД настройка и самонастройка по време на работа, време на реакция 250 ms и клас
на точност 0,1%. Всеки модул е с 4 изхода за контрол
на SSR релета.
Визуализацията на 18-те канала, настройки и параметриране на модулите, архивиране на данните и
възможност за експорт към Excell таблици, памет на
алармени събития и температурни трендове на всички канали е поета от архивиращата система на Yudian,
а именно – от модела AI-2070S. Той разполага със 7инчов цветен тъч панел, лесни и достъпни функции и
менюта, възможност за архив на данните както във
вградената памет, така също и на външна памет.
„Комуникацията с модулите се извършва на база
RS485 – AIBUS комуникационен протокол, разработен
специално от Yudian и съвместим с всички техни устройства“, споделя Александър Александров. „Държа да
отбележа,че освен голямата си надеждност за пренос
на данни, AIBUS протоколът е около 10 пъти по-бърз
от добре познатия ни Modbus RTU“, допълва той.
„От изключително значение по реализиране на проекта бе голямата помощ и професионализъм на колегите от Арома, помагащи ни по време на пускането на
системата в експлоатация. Всичко, което реализирахме, бе на база опита ни, без да разполагаме с никаква
електронна документация по машината. Без съдействието на г-н Василев от Арома едва ли щяхме да успеем
да пуснем системата в срок. Резултатите за нас бяха
повече от отлични – достигнахме точност 0,2 градуса на канал и много стабилна работа на регулаторите.
Важно е да се отбележи, че предложената от нас
система излезе и ценово изключително примамлива, освен че предоставихме 2-годишна гаранция за реализацията“, заявява в заключение управителят на Флекстроник Инженеринг.
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София: 02 9833001, 02 9830060 Варна: 052 780342
office@cadpointbg.com

www.cadpoints.com
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Œ·ÌÓ‚ˇ‚‡ÏÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÒË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Йордан Тодоров,
управител на FANUC Еф Ей Българuя,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Тодоров, в края
на миналата година FANUC
обедини всичките си европейски подразделения в една корпорация - Фанук Люксембург
Корпорейшън (FLC). По какъв
начин промените в организационната структура се отразиха на дейността Ви и какви
са очакваните ползи от тях?
През октомври 2011 г. FANUC
Corporation Япония обяви обединението на всички европейски дейности
на фирмата в нова организация
FANUC Luxembourg Corporation със
седалище в гр. Ехтернах, Люксембург.
В новата корпорация влизат всички
подразделения на FANUC в Европа:
FANUC FA Europe, FANUC Robotics и
FANUC Robomachine Europe. Чрез обединението на трите фирми се създава силен корпоративен имидж в европейски мащаб. По този начин цялата номенклатура от изделия на
FANUC се представя по-пълно пред
клиента.
Бихте ли представили накратко новостите в продуктовата гама на FANUC Еф Ей
България?
Производствената гама на фирмата се състои от системи за ЦПУ и
задвижвания, роботи и прецизни високопроизводителни машини. Последното поколение системи за ЦПУ,
което FANUC пусна скоро в експлоатация, е FANUC Series 30i/31i/32i/ –
Model B. Системата FANUC 30iModel B е най-мощната от тях. Тя
може да управлява до 32 подавателни оси и 8 шпиндела, като осигурява
едновременна интерполация по 24
оси. Това е система, която се използва при управлението на много сложни комплексни машини. Към нея могат да се включат най-новите модели αi шпиндел, сервомотори и регулатори. При машини, изискващи много бързо позициониране напоследък
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все по-често се използват новите модели линейни двигатели на FANUC.
С какви конкурентни
предимства се отличават?
Със своята висококачествена продукция FANUC се
счита за лидер в автоматизацията на производствените процеси. Компанията непрекъснато обновява своето
производство в съответствие със съвременните изисквания на световния пазар.
През 2011 г. два независими
източника - списание FORBES и
Thomson Reuters, класираха поотделно FANUC в списъка на 100-те найиновативни фирми в света. Тази
оценка на световните институции
е много добър атестат за високото
качество, надеждност и конкурентоспособност на изделията на
FANUC.
Как успявате да отговорите
на изискванията на пазара на
средства за автоматизация
на производството?
От създаването на фирмата през
1972 г. до момента FANUC има повече от 2 200 000 ЦПУ-та и над 220
000 робота инсталирани по света.
Изградил име на световен лидер в
автоматизацията на производството, FANUC непрекъснато инвестира
в нови технологии и развойна дейност. В последните години фирмата
разширява производствените си
мощности, за да може да посрещне
растящите нужди на световния пазар.
Според Вас какви ще бъдат
основните тенденции в дизайна и функционалността на
бъдещите металообработващи машини?
Машините през следващите години ще бъдат с подобрен и оптимизи-

ран HMI интерфейс и ще използват
високоскоростни вградени шпиндел
мотори с охлаждане през инструмента. При изработката им ще се обръща все по-голямо внимание на намаляването на тяхната енергоемкост чрез минимизиране на дела на
хидравличните агрегати за сметка
на задвижваните със сервомотори.
Диагностиката и анализът на дефектирали машини ще се извършват
дистанционно. Роботизацията и автоматизацията на процесите за
обработка ще имат голямо значение
за понижаване себестойността на
продукцията. Ще се търсят високопрецизни многофункционални машини,
съвместяващи стругови и фрезови
обработки на едно място, които ще
осигуряват много голяма скорост и
точност на обработката на сложни
повърхнини и контури.
На каква маркетингова и
търговска политика ще заложите през тази година?
Годината се очертава като трудна на фона на световната икономическа криза и рецесия на европейския
пазар. За да бъде успешна за фирмата, тя трябва да прилага гъвкава
пазарна политика, конкурентни цени,
висококачествен и надежден продукт,
бърз и професионален сервиз.
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œÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊËÏ
ÌÓ‚Ë Â¯ÂÌËˇ Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‚ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ
Милена Маринова,
управител на Гюринг България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Маринова, бихте ли представили накратко
историята и дейността на
фирма Гюринг пред читателите на сп. Инженеринг ревю?

Фирма Гюринг е основана през
1898 година. В момента в компанията работят 4500 служители, 2500
от които са заети в Германия. Фирмата има 26 завода - 11 в Германия,
15 - в страни от цял свят и общо 32
сервизни центрове. Гюринг разполага
и с много голям научно-изследователски институт в гр. Лайц, близо до
Албщад, където е седалището на
фирмата. Там се правят всички нови
разработки на тестови машини,
така че крайният продукт винаги да
отговаря на високото качество, на
което разчитат клиентите ни. Фирма Гюринг е сертифицирана по всички видове сертификати ISO
9001:14001. Освен това са сертифицирани и инструментите, които фирмата предлага в областта на медицинската техника. Също така, имаме
сертификати от производители на
машини като Гроп и от големите
производители на автомобили Wolkswagen, General Motors и т. н.
Кога бе създадено представителството у нас и каква е
търговска ви структура в
страната?

Представителството на фирма
Гюринг в България е регистрирано за
първи път през 1992 г. Измененията
в законодателната база и предстоящото влизане на страната в Европейския съюз наложиха нова пререгистрация на компанията като търговско дружество през ноември 2006 г.
Новосъздадената фирма Гюринг
България функционира успешно и в
края на миналата година отбеляза
петгодишен юбилей. Седалището на
Гюринг България е в София, но имаме
и втори офис в Габрово, където се
намира и централният ни склад.
Как си осигурявате конкурентно предимство на българския
пазар?
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Основното, към което се стремим, е да
спечелим доверието на
нашите клиенти с приемливо съотношение
цена – качество и добро обслужване. Нашите
колеги са в постоянен
контакт с клиентите,
защото знаете, че икономика ни е динамична
и много от колегите поемат работа по външна поръчка, която изисква нещо определено в момента. В
такива ситуации трябва да се отреагира бързо, за да може да се намери точното решение за клиента.
Всеки от нашите търговци отговаря за определен район и посещава
редовно клиентите, за да има поблизък поглед върху техните настоящи потребности. Нашият стремеж е колегите да използват знанието и опита, който са придобили
през годините, за да предложат цялостно технологично решение за
конкретните нужди на всеки клиент.
Какво ново предстои да предложите на клиентите си в областта на металообработването?

Решенията на Гюринг за бъдещето включват RT 100 HF свредло висок клас за обработка на високоякостни материали и специални сплави;
ново покритие Signum с изключителна твърдост; нов HMC 3000 хидравличен патронник за бързо, прецизно
и директно закрепване на инструменти с опашка по-малка от 6 мм;
нови специални решения, значително
намаляващи броя на необходимите за
обработка инструменти, например
– за обработка на глави на цилиндри,
които увеличават производителността при един и същ производствен
капацитет.
Също така, разширяваме програмата RF 100 – монолитни фрези
висок клас с нови видове, особено за
обработка на неръждаеми стомани

и алуминий и програмата за резбонарязване, особено при големите
размери, които се използват от
производители на оборудване за
енергетиката. Предстои и увеличение на програмата HT 800 WP –
свредла със сменяема пластина – до
диаметър 40 мм, както и разширение на номенклатурата на микропрецизни твърдосплавни свредла
ExclusiveLine от диаметър 0,5 мм без
вътрешно охлаждане или от 1,2 мм
с вътрешно охлаждане. Новост в
продуктовата ни гама ще бъде и
програмата ЕВ 800 за дълбокопробивни (оръдейни) свредла със сменяема пластина и направляваща вложка, както и четири вида покрития в
зависимост от приложението. С
цялостното предлагане на услуги по
презаточване и препокриване Гюринг затваря цикъла на инструменталния мениджмънт и затвърждава
позициите си на пазара.
Каква е стратегията ви по отношение на бъдещото развитие на компанията?

Надявам се Гюринг Германия да
продължи да подкрепя развитието ни
на българския пазар и да планира посериозни инвестиции в страната,
като изграждането на нов сервизен
център или изнасянето на даден вид
производство у нас. Надявам се нещата да се разраснат, икономиката
да бъде стабилна и това да ни направи привлекателни за подобен род
инвестиции. Също така, се надявам
да успеем да създадем нови работни
места и да разширим състава на
фирмата.
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Õ‡È-‚‡ÊÌËˇÚ ‡ÍÚË‚ Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ Ì‡¯ËÚÂ
ÒÎÛÊËÚÂÎË
Валентина Диканска,
управител на BASF в България,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаема г-жо Диканска, отскоро заемате позицията управител на BASF в България. Бихте ли представили себе си и
компанията пред читателите
на сп. Инженеринг ревю?

BASF е компания с почти 150-годишна история. Създадена през далечната 1865 г. като малка фабрика за
производство на бои за текстил, днес
тя е световен лидер в химическата
индустрия с над 110 000 служители,
6 комплексни производствени бази и
385 завода по света. BASF предоставя продукти и решения за почти всички сектори на индустрията. Портфолиото й включва широка гама продукти: от химикали, пластмаси, продукти за облагородяване, продукти за
селското стопанско до нефт и газ.
Поех поста управител на BASF в
България в началото на декември миналата година. Преди това в продължение на почти 10 години бях мениджър Финанси и администрация на компанията. За мен лично изборът ми на
тази позиция е голямо признание и
доверие от страна на Борда на директорите на BASF, за първи път позицията е поверена на местен служител, което е признание за нарасналото доверие към локалния мениджмънт. Компанията ни има установени високи фирмени стандарти и важен приоритет за мен ще бъде да ги
запазим.
Какви са основните бизнес сегменти на BASF у нас?

BASF присъства на българския пазар успешно вече повече от 40 години, като представяме всички бизнес
сегменти. Портфолиото ни е много
добре балансирано спрямо изискванията на нашия пазар. Ние сме добре
познати в индустрията най-вече
като надежден партньор, който залага не само на качествени и иновативни продукти, но и на дълбоко познаване и разбиране на индустриите
на нашите клиенти. Това ни позволява да участваме активно в развитието и успеха на партньорите ни в
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България. Разбирането ни, че нашият успех е неразривно
свързан с този на клиентите и партньорите, ни помага за изграждането на
трайни партньорства. А какво поголямо удовлетворение може да има
в бизнеса от споделянето на успеха?
Какви енергийно ефективни решения предлагате в областта
на индустрията?

BASF е първата компания в света,
която представя подробен въглероден баланс на дейността си: продуктите на BASF могат да спестят три
пъти повече емисии на парникови газове, отколкото цялото количество,
причинено от производството и
обезвреждане на продуктите на компанията. BASF продължава да си поставя много високи цели както по
отношение на ефективно използване
на ресурсите в собствените си производствени процеси, така и в разработване на продукти с голям потенциал за снижаване консумацията на
енергия в производствените процеси
на клиентите и за енергийноефективно потребление от обществото
като цяло.
Какви ще бъдат приоритетите Ви в плановете за развитие
на компанията?

Когато преди почти 10 години се
присъединих към екипа на българското дружество, едно от нещата, които ме впечатлиха изключително много, беше, че в компанията в България
работят служители, назначени преди
повече от двадесет години. Не след
дълго разбрах каква е притегателната сила, която кара служителите с
ентусиазъм да работят ден след ден
за успеха на една и съща компания.
Взаимно уважение и респект към качествата на всеки член на екипа и
неговия принос за успеха на компанията, усещането, че това, което правиш, допринася за общия успех и се
цени, кара хората да запазят своята
лоялност и ангажираност, като ед-

новременно с това им носи максимално удовлетворение. В последните
години инвестирахме много за развитието на екипа ни в България и ще
продължим да работим в тази посока, защото най-важният актив на
компанията са нашите служители.
Само с помощта и усилията на всички ще успеем да постигнем амбициозните цели, които си поставяме.
Какви нови продукти и технически решения възнамерявате
да лансирате на нашия пазар
през тази година?

Благодарение на непрестанните
ни усилия, продуктовото ни портфолио отговаря много добре на нуждите на българския пазар. През последните години отбелязваме трайно
двуцифрен ръст на продажбите в
почти всички сегменти. Ще продължим да налагаме на пазара нови и
иновативни продукти в областта на
селското стопанство, строителната химия, изолациите в строителството, пластмасите, рафинерийната индустрия, специални химикали,
химикали за перилни и почистващи
препарати. България има голям потенциал в областта на строителството и по-специално повишаване
на енергийната ефективност на
сградите, развитие на инфраструктурата. Необходимостта от повишаване на енергийната ефективност на съществуващия сграден
фонд се разпознава и от българското правителство като важен фактор за опазване на ресурсите. Това,
обаче, е непосилна задача за собствениците на жилища и сгради. Без финансова помощ от страна на държавата, без създаване на работеща
схема за усвояване на предвидените
за енергийна ефективност европейски пари, обикновените хора не биха
се справили.
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œÂ‰ÒÚÓË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡
ÎËÌËˇ
Набил Франсис,
изпълнителен директор на Девня Цимент,
пред сп. Инженеринг ревю
Моля, представете за читателите на сп. Инженеринг
ревю дейността на компанията, която представлявате?
С годишен производствен капацитет от приблизително 75 млн. т
цимент, Италчементи Груп е петият по големина производител на
цимент в света. Тя навлиза на българския пазар през 1998 г. с приватизацията на Девня Цимент и Вулкан
Цимент година по-късно. Днес Италчементи Груп е най-големият производител на цимент в България, с годишен производствен капацитет от
2.5 млн. т. Затвърждавайки своя
интерес към България до момента,
Италчементи Груп е инвестирала
над 400 млн. лева тук, с което се
нарежда сред най-големите чуждестранни инвеститори в страната.
Това включва както придобиването
на съществуващите производствени мощности, така и значителни
инвестиции, вложени в модернизирането на заводите, с цел подобряване
стандартите по качество и намаляване негативното влияние на дейността върху околната среда. Девня
Цимент предлага на пазара повече
от 30 различни вида специализирани
продукти, а наскоро започна и да
изнася продукция за Русия.
Компанията продължава да разширява дейността си в България
чрез изграждането на нова, модерна и екологично устойчива инсталация за производство на цимент.
Най-скорошният успех на Девня
Цимент е новоразработеният продукт на компанията – микронизиран варовик, с широко приложение
в строителството, фуражната и
химическата индустрия, десулфуризацията, земеделието, производството на захар и стъкло.
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Набил Франсис е регионален
директор на Италчименти
Груп за България и генерален
директор на Девня Цимент
и Вулкан Цимент от м. юли
2010 година. Преди това е директор маркетинг и продажби на компаниите от
групата Суец Цимент, като
междувременно е управляващ директор на Суец Лайм
и логистичната Суец за превоз и търговия.

Какви са последните технологични
решения по отношение на автоматизираните системи,
които сте интегрирали в производствения процес?
От гледна точка на управлението
на производствения процес, усвояването на Системата за показатели
по процеса (Process Indicators system)
е най-значимият проект до момента.
Системата има възможност да архивира голямо количество информация, за всички измервани параметри,
които са част от технологичния
процес. Това осигурява изключителната възможност за генериране на
статистика и провеждане на анализи на събитията както за минал период, така и в реално време. Благодарение на взаимовръзката между системата и мрежата на завода, всеки ръководител може да получи индивидуален достъп.
Значим проект за нас е централизацията на Командната зала. Благодарение на изградения оптичен
пръстен между командните зали,
стана възможно управлението на
процесите между пещите и индустриалните циментови възли от един

оператор. За улеснението на този
работен процес бе създадена нова
мрежа за видеонаблюдение, която
извършва мониторинг на най-съществените елементи на действащото оборудване. Други по-малки проекти за автоматизация бяха осъществени със същата цел, като те
включваха автоматизирано управление на подаването на повърхностно
активни вещества (ПАВ) към всички
циментови мелници, автоматизирано подаване на шлам в пещите, автоматизирано прехвърляне на шлам в
басейните и с цел осигуряването на
безопасна поддръжка на системите за
измерване на температурата в пещите бяха въведени системи за безжична връзка с процесните контролери.
Провеждате ли специфични
инициативи, които целят
повишаване енергийната
ефективност на вашите дейности?
Във връзка с внедрената система
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за управление на околната среда,
Девня Цимент извърши редица действия за подобряване на своята енергийната ефективност. През месец
декември 2010 г. дружеството получи Сертификат за система за управление на енергията (СУЕ), в съответствие със стандарт EN
16001:2009. През м. ноември 2011 г.
Девня Цимент успешно премина процеса на прехвърляне от стандарта
EN 16001 към новия установен стандарт ISO 50001:2011.
Понастоящем Компанията е сертифицирана и по ISO 14001 – признание за Системата и политиката на
Девня Цимент по опазване на околната среда, както и по ISO 9001 –
гаранция за висококачествените продукти на компанията, които задоволяват високите изисквания както на
местния пазар, така и на европейските стандарти.
Нещо повече, компанията притежава и сертификат ISO 14064 за
съответствие с основните изисквания на международния стандарт за
определяне на въглеродния отпечатък – издаден на Девня Цимент въз
основа на практиката на дружеството да свежда до минимум на консу-
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мацията на електроенергия и да пести CO2 емисии. Девня Цимент бе
първата компания в България, получила този сертификат.
В допълнение, ние сме трайно ангажирани с провеждането на изследвания, проби и експерименти за оползотворяване на биомаса като алтернативен източник на енергия в пещите на завода.
Проектът за модернизация и реконструкция на новата производствена линия, който се планира да
стартира съвсем скоро, също цели
внедряването на най-добрите съвременни технологии за производство
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на цимент на българския пазар, чрез
изграждането на по-високо енергийноефективни инсталации.
Какви мероприятия, свързани
с опазването на околната
среда, сте организирали или
планирате в бъдеще?
Всяка година компанията предприема редица инициативи, които са
насочени към темата устойчиво
развитие. През изминалите години
бяха проведени много тиймбилдинг
мероприятия на открито за ръководството и целия персонал, чиято идея
бе да поощрят опазването на околната среда.
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ŸÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÏÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ
Ó·ÂÏ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÂÒÛÒ
Тодор Костов,
изпълнителен директор на Холсим (България),
пред сп. Инженеринг ревю
Бихте ли представили накратко дейността на компанията, която представлявате, на читателите на сп.
Инженеринг ревю?
Холсим (България) е част от швейцарската група Холсим – един от
световните лидери в производството на цимент, инертни материали
и готови бетонови смеси с предприятия в около 70 държави и персонал
над 80 000 души.
Холсим придобива контролния пакет от акции на циментовия завод в
Бели извор, Врачанско през декември
1997 г. по време на масовата приватизация. Веднага след приватизацията новият собственик предприема
мащабна реконструкция и модернизация на производствените мощности, разчистване на остарели сгради
и съоръжения и рекултивация на засегнатите от производството терени. Благодарение на вложените до
момента над 230 млн. лева в проекти за модернизация, разширяване на
капацитета и подобряване на ефективността този завод е едно от
най-модерните и рентабилни предприятия на групата Холсим в Европа. Годишният капацитет на завода
е 1,7 млн. т цимент. През 2004 г.
Холсим придобива и циментовия завод Плевенски цимент (с годишен
капацитет 226 500 т), който поради продължаващата икономическа
криза и недостигът на суровини е
затворен през 2011 г.
В структурата на Холсим (България) влизат и 4 предприятия за инертни материали с общо 8 кариери в
покрайнините на София, Пловдив и
Пазарджик. Част от дружеството е
и производителят на бетон Холсим
Бетон Пловдив с 2 работещи бетонови възела в гр. Пловдив.
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Тодор Костов е изпълнителен
директор на Холсим България
от януари 1998 г. През 1991 г. основава собствено дружество Стройцем. Покрай приватизацията на циментовата индустрия неговото дружество консултира швейцарския концерн
Холдербанк - вече Холсим, който купува циментовия завод в
Бели извор през 1997 г., a Тодор
Костов е поканен да оглави
дейността му в България.

Какви са последните
технологични решения и системи за автоматизация, внедрени в производството?
Автоматизацията на производството се осъществява посредством централизирана система за
разпределено управление на технологични обекти, базирана на програмируеми логически контролери (PLC)
серия S7-400 на SIEMENS. Същата
обхваща целия производствен процес
от добиването на суровина до експортирането на крайния продукт и
има връзка с бизнес ориентирана
Техническа Информационна Система
(TIS), която от своя страна обменя
информация с ERP системата SAP.
През 2010 г. е изградена и тръбна
поща (Tube Mail) за автоматично
пробовзимане и транспорт до лабораторията за анализ. Въвеждането
на автоматизирана система за пробонабиране и транспорт на пробите
до лабораторията е още една стъпка
напред в технологичното развитие
на завода и оптимизацията на производствения процес, ползите от която напълно оправдават инвестицията от над 500 хил. лева, в която влизат доставка, изграждане и поддръжка на системата, както и обучение на обслужващия персонал.

Към настоящия момент се извършва реконструкция на подстанции високо и средно напрежение с цел
интегрирането им в контролната
система и последващо въвеждане на
система за енергиен мениджмънт.
Имате ли конкретни инициативи, повишаващи енергийната ефективност на дейността?
Заедно с консумацията на природни суровини, потреблението на енергия е друга характерна черта на нашата дейност. Самият процес на
производство на цимент е енергоемък. Нашите енергийни нужди се
задоволяват чрез използване на топлинна и електрическа енергия. Специфичната консумация на топлина, или
количеството енергия, необходимо
за производството на един тон клинкер, за последните три години се
движи в порядъка на 3,6 GJ на тон
готов продукт.
Повишаването на енергийната
ефективност зависи почти изцяло
от технологичното равнище на производствения процес.
От 2007 г. насам в циментовия

февруари 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ËÌÚÂ‚˛
завод в Бели извор функционират 3
инсталации за подготовка и подаване на алтернативни горива в пещта. Първата осигурява автоматично подаване на отпадъчни автомобилни гуми, а другите 2 са, съответно, за месокостно брашно и сортирани твърди горими отпадъци (хартия, пластмаса, текстил, кожа, каучук).
За намаляване консумацията на
електроенергия на тон продукт спомага и технологичното обновление
на производството посредством:
подмяна на пневмотранспорти; използване на задвижвания с променливи обороти (VSD); инсталиране на
високоефективни сепаратори и филтри от най-ново поколение и др.
Какви мероприятия по отношение на опазването на околната среда сте предприели
или планирате в бъдеще?
През последните десет-дванадесет години инвестициите в технологии за намаляване въздействието
върху околната среда и оползотворяне на алтернативни енергийни
ресурси превърнаха циментовия завод в Бели извор в екологичен лидер
в циментовата индустрия на страната.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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Ефективното потребление на природните ресурси е една от най-важните цели в екологичната политика
на фирмата. В условията на задълбочаваща се екологична криза и свръхексплоатация на природни ресурси заместването на горивата и суровините,
особено в енергоемки производства,
каквото е и производството на цимент, придобива все по-голямо значение. През т. г. се предвижда въвеждане на Екорек 2.0 – проект, с който ще
се увеличи количеството на използ-
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ваните алтернативни горива (RDF
материали) чрез подаване през главната горелка, с което от една страна ще се увеличи процентът на заместване на традиционните горива с
алтернативни такива (отпадъци), а
от друга ще се намалят емисиите от
въглероден диоксид, предвид биомасната фракция на отпадъците. Проектът е частично финансиран по
Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007- 2013“.
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«‡‚Ó‰˙Ú Í‡È ¬‡Ì‡ Â Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Стефан Стаменов,
управител на Recycling Bulgaria,
пред сп. Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Стаменов, представете накратко компанията Recycling Bulgaria на читателите на сп. Инженеринг
ревю. Какво е специфичното за
нея и с какво тя е уникална на
българския пазар?

Recycling Bulgaria е водеща компания в областта на рециклирането и
третирането на отпадъци. Дейността на компанията обхваща както
доставка на единични машини и компоненти, така и осигуряване на цялостни решения и проекти до ключ за
рециклиращата индустрия. Recycling
Bulgaria предлага доставка, монтаж,
пуск в експлоатация, дори и операторско участие – в самата експлоатация
на инсталацията, гаранционен и извънгаранционен сервиз, обучение на
персонала. Работим в тясно партньорство с клиентите си от самото
начало на проектите, в състояние сме
да изготвим предпроектно проучване, морфология на отпадъка, финансов
и правен анализ, подпомагаме и изготвянето на документацията за наши
клиенти, кандидатстващи за допълнително финансиране.
Разкажете повече за най-силната Ви референция в България –
завода за преработка на битови отпадъци край град Варна.

Заводът за механично и биологично третиране край Варна се отличава с най-висока степен на автоматизация. Технологичният цикъл на разделяне на отпадъците е почти изцяло автоматизиран, което прави проекта значителен в европейски и световен мащаб. Процесите се контролират централизирано от софтуерна система, която следи едновременно всички технологични етапи в залата за механична обработка и контролира и процеса на компостиране.
Най-общо технологичният процес
включва: грубо раздробяване посредством едновалов шредер на фирма
Lindner. Следва процес на пресяване
от барабанно сито Eggersmann, при
който материалът се разделя на три
фракции – 0 – 80, 80 - 240 и над 240
mm. Биогенната фракция 0-80 mm се
транспортира до компостиращия
цех, където са налице 10 компости-
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ращи тунела. Посредством балистичен сепаратор Massias
от средната фракция се отделят 2D и 3D отпадъците, след
което 3D фракцията, отново
автоматизирано, се сепарира
посредством няколко инфрачервени сепаратора на Titech.
Машините на немската компания осигуряват 97-98% извличане, което е несравнимо поефективно в сравнение с ръчната операция. Сепариращата
инсталация за черни и цветни
метали е базирана на машини
на друг наш партньор - компанията
Steinert. Процесът на сепарация на
цветните метали се осъществява
чрез вихровотоков сепаратор.
В края на технологичния процес е
балиращата машина на компанията
Presona. С нея се балират различни
сепарирани фракции, като хартия,
найлон, PET, кенове и други, в резултат на което те се привеждат в
търговски вид и са готови за транспортиране. Останалото се пресова
в пресконтейнери на фирма Husmann.
Как оценявате значението на
конференцията Save the Planet,
на която тази година сте Златен спонсор, за екологичния
бранш у нас?

Организаторите на събитието –
Виа Експо, са пионери в областта и
по мое мнение си вършат добре работата. Имат добре изградена мрежа от медийни партньори както в
България, така и в чужбина. Изключително активни са и това е причината за добре организираните и посетена конференция и изложение.
Имаме големи очаквания към събитието през тази година, тъй като
сме доволни от предишното издания
на събитието – имаше добра посещаемост, богата съпътстваща програма, висок процент на целевата
посещаемост не само от България, а
и от международни специалисти,
компании и организации, работещи в
областта.
Какво ще представите на изложението през тази година?

Участието ни на изложението
Save the Planet тази година ще бъде

изключително атрактивно. Ще представим технологичното решение
SMARTFERM. То представлява иновативна компактна система за производство на енергия от биологични
отпадъци, и е първата, която позволява децентрализирано производство на електро и топлинна енергия
чрез суха ферментация. Базирана е на
доказана технология и изисква изключително малко място. Освен това е
полумобилна и позволява да бъде преместена от едно място на друго.
Предназначена е за малки и средни
общини.
SMARTFERM решението, което
ще представим, включва 4 контейнера с когенератор, който използва
биологични отпадъци – капацитетът е 4000 т/годишно, които
чрез анаеробни процеси и когенерация са в състояние да произведат
170 -200 kWh електроенергия, както
и толкова топлина. Това е инсталация, която изпълнява едновременно
две от изискванията на Европейския
съюз – намаляване на обемите отпадък, както и използване на алтернативни източници за производството на енергия.
На щанда на Recycling Bulgaria на
изложението ще представим и две
работещи машини - инфрачервен
сепаратор за автоматизирано сепариране на различни типове отпадъци – модел, който функционира успешно в завода край Варна, както и
вертикална балираща машина, подходяща за нуждите на търговските
вериги и големи обществени обекти.
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Във втори пореден брой списанието на българската индустрия –
Инженеринг ревю, продължава с представянето на химическата
промишленост (ХП) у нас. В рубрика Във фокус на този брой, като
продължение на предишния, са представени още двама от водещите производители в сектора, чрез техните технологични иновации и бъдещи проекти. Следващата част на материала (вж.
стр. 34) е отредена на коментарите на компаниите, предлагащи
продукти и решения за сектора. В нея, повече от 20 фирми обобщават новостите в технологиите за химическата промишленост и представят някои от най-актуалните си предложения.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2012

Неохим работи
по проект за
повишаване на
енергийната
ефективност
Дружеството Неохим е регистрирано в Хасковски окръжен съд със
седалище в Димитровград. Заводската инфракструктура е разпределена върху две площадки с обща
площ 2300 дка, разположени на два-
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Източник: Неохим

Източник: Неохим

та бряга на река Марица, извън пределите на града. Отстои на 200 км
югоизточно от София, в район с
добре развит ж. п. възел и в близост
до общоевропейски транспортни коридори.
Производствените инсталациите позволяват да бъдат произвеждани: амоняк 450 000 т/годишно;
азотна киселина 480 000 т/годишно; амониев нитрат 710 000 т за
година; натриев нитрат 9 300 т;
формалин 30 000 т/годишно; карбамид-формалдехидни смоли 20 800 т;
амониев бикарбонат 6 000 т/годишно.
Компанията работи и по проект
за повишаване енергийната ефективност и редуциране на емисиите
от въглероден диоксид от инсталацията за производство на амоняк в
Неохим.
„За проучване на актуалното
състояние на цеха за амоняк, оценка на възможностите за реконструкция и предложение на варианти,
Неохим се обърна към четирите
водещи инженерингови фирми, проектиращи и доставящи технологии
за производство на амоняк“, разказват от компанията. „Заедно тези
четири фирми държат над 90% от
пазара на инженеринга за построяването на нови и реконструкцията
на стари инсталации за производство на амоняк.
В този първи етап най-съществената промяна е замяната на
досегашната технология за очистка на сингаза от СО2, разработена
в началото на 60-те години на 20ти век и основана на абсорцията на
СО2 с абсорбент МЕА (Моно Етанол Амин) и с използване на тарелки като масообменни устройства,
с разработената на основата на
абсорбент аМДЕА (активиран Ме-
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тил Ди Етанол Амин) и високоефективен пълнеж за масообмен“, допълват от Неохим.

Предимствата на
очистката от СО2 с
абсорбента аМДЕА
са:
l работа с много ниско съотноше-

ние пара/газ в I –ви реформинг, поради ниската енергия за стрипинг/
десорбция (най-ниска от всички абсорбенти на основата на амини) и
от там до силно понижаване на консумацията на горивен природен газ
в първичния реформинг и на емисиите на СО2 ;
l абсорбентът е биологично разградим;
l не се нуждае от пара за изпарителите и така още повече намалява
консумацията на енергия и емисиите
от СО2.
От предприятието се надяват, че
промяната в технологията и на оборудването на очистката на газа от
СО2 и въвеждането на новото поефективно оборудване се очаква да
понижи консумацията на природен
газ с около 5% и да редуцира емисиите от въгероден диоксид с около 120
кг на тон амоняк.
Другият мащабен проект, по който Неохим работи е екологичен
проект по механизма СИ. „По време на производството на азотна
киселина се генерира диазотен оксид (N2O) като нежелан страничен
продукт на високотемпературната оксидация на амоняка“, разказват от Неохим. „Този отпадъчен
N2O, обикновено се изхвърля в атмосферата, тъй като няма каквато и да била икономическа стойност или токсичност, при емисионни нива, типични за производството на азотна киселина.

Широкомащабното
вторично намаляване на N2O
в инсталация за
производство на азотна
киселина
с атмосферно налягане е първото по
рода си в България, разказват от
предприятието. Диазотният оксид
притежава потенциал за глобално
затопляне 310 пъти по-голям от
този на въглеродния диоксид. Въглеродният диоксид от своя страна е
парников газ, оказващ влияние въху
климата на планетата и допринасящ
за глобалното затопляне и е определен като такъв от Междуправителствения панел по изменението на
климата (МПИК) към ООН. Поради
тази причина емитираните в атмосферата количества са обект на рестрикции и инвестициите в технологии, водещи до тяхното намаляване,
се поощрява чрез международни механизми като използвания в проекта.
Проектът „Намаляване на емисиите от диазотен оксид при производството на азотна киселина в
Неохим“, по механизма „Съвместно
изпълнение„ ,съгласно чл. 6 от Протокола от Киото, беше стартиран
в Неохим през октомври 2010 г.,
разказват от дружеството. „Намаляването на емисиите по проекта
стартира през ноември 2011 г. и се
очаква да продължи до края на т. г.
То се извършва чрез

вторичен De N2O катализатор
монтиран в каталитичния реактор
за оксидация на амоняк на цеха за
производство на азотна киселина.
Очакваното количество единици редуцирани емисии (ЕРЕ) по проекта е
112 726 т. CO2 екв. Реализираните
намаления на емисии към настоящия
момент са 90% спрямо първоначалните нива“, заявяват от компанията.
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Солвей Соди с над 865
млн. лева инвестиции
Солвей Соди, Девня, е най-големият завод за производство на синтетична калцинирана сода в Европа и
един от най-големите в света.
Първият содов завод е създаден в
Девня през 1954 г., а през 1974 г. е
изграден и пуснат в експлоатация
новият содов завод със значително
по-голям производствен капацитет.
През 1997 г. дружеството е приватизирано от Солвей Шишеджам Холдинг. Основните продукти на компанията са калцинирана сода (лека и
тежка) и сода бикарбонат. През 2011
г. Солвей Соди регистрира своеобразен производствен рекорд с произведени 1,452 млн. т калцинирана сода
и около 21 хил. т сода бикарбонат, а
приходите от продажби възлизат на
близо 340 млн. лева.
Компанията провежда последователно политика на устойчиво развитие, като в Солвей Соди и филиали
за периода 1997-2011 г. за преки
инвестиции и ремонтни дейности са
вложени над 865 млн. лева – в проекти за технологични подобрения и
модернизация на почти всички сектори на завода, опазване на околната
среда, икономия на ресурси, отговорност и грижа към безопасните условия на труд и опазване здравето на
персонала.
„През последните 4 години беше
реализирана

мащабна програма за
разширяване на
производствения капацитет
на содовия завод от 1,2 на 1,5 млн. т
годишно“, информират от Солвей
Соди. „В проекта са вложени 150 млн.
лева за модернизация и реконструкция на съществуващите и изграждането на изцяло нови мощности по
цялата производствена линия. Основните акценти са изграждането на
нова линия за производството на
тежка сода с капацитет 400 000 т
годишно, проектирането и изграждането на нови дестилери за амоняк и
амонячни кондензати, гарантиращи
пълноценно използване и рекупериране на амоняк и изключително ниски
емисии в околната среда, на нова
карбонизационна колона с висок производствен капацитет, нова варова
пещ за производството на вар и СО2,
нова охладителна кула за вода и Доров утаител за очистване на разсол“,
допълват от производственото
предприятие. „За периода 2012-2017
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Източник: Солвей Соди

г. предвиждаме значителна инвестиционна програма от порядъка на 25
до 50 млн. лева годишно, която ще
бъде насочена основно към проекти,
свързани с опазването на околната
среда, икономия на енергия, модернизацията и подмяната на остаряло
оборудване.“
Източник: Солвей Соди

„Един от основните стратегически проекти на Солвей Соди е
свързан с приватизацията през 2000
г. на ключовите дружества ТЕЦ Девен, Провадсол и Девня Варовик, осигуряващи содовото производство
със суровини и енергоносители“, споделят от компанията. След приватизацията на ТЕЦ-а са направени множество промени с технологична и
екологична насоченост. „През 2006
г. Солвей Соди реши да предприеме
реновирането на някои от съществуващите котли и замяната на тези,
които са морално остарели, с

нов голям котел от типа
циркулиращ кипящ слой
модерна технология за когенерация
на топло- и електроенергия, единствена по рода си не само в България, но и в Европа. Новият котел
съответства на последните европейски норми за CO2 и други емисии
като серни окиси, азотни окиси, прах.
Бюджетът за този проект възлезе
на 150 млн. лева“, описват предимствата на технологията те.
Предприятието Провадсол осигурява друга основна суровина за производството на калцинирана сода –
неочистен разсол (разтвор на натриев хлорид). След приватизацията на
предприятието

започва програма за
модернизация
включваща възстановяване на аварирали сондажи, цялостна подмяна на
сондажни работни колони, реконструкция на помпено отделение, като са
монтирани помпи с нисък КПД, което
намалява консумацията на електроенергия, изграждане на нов резервоар,
въвеждане на автоматизирана промишлена информационна система,
реконструкция на електрически подстанции 110/6 kV, изпълнение на програмата за опазване на околната среда, противопожарна инсталация, сонарно оборудване и други.
Предприятието Девня Варовик
осигурява необходимата суровина за
производството на калцинирана
сода и цимент. Произведеният варовик с различни фракции се използва в
содовото и в циментовото производство. Затова и основните акционери в Девня Варовик са Солвей Соди
и Девня Цимент.
„Разработването на варовиковата кариера се развива на различни
хоризонти, като скалната маса след
взривяване се обработва“, представят процесите в работата от компанията. „След трошене и пресяване
се получават и двата основни продукта – варовик с фракция 0-40 мм, необходим за производството на цимент,
и варовик с фракция 40-135 мм, необходим за производство на калцинирана сода. Полученият варовик се транспортира до Солвей Соди посредством
въжена линия – уникално съоръжение с
дължина от 8 км и капацитет от 2,1
млн. т варовик годишно.
След приватизацията на Девня
Варовик са направени значителни
инвестиции, насочени към редуциране въздействието върху околната
среда, безопасност и подобряване на
работния процес, като пускане в експлоатация на прахоуловителни инсталации, реконструкция и модернизация на конусни трошачки, подмяна
на цялото ел. оборудване в трошачната инсталация и други“, споделят
от Солвей Соди.
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Помпите Cobra са
подходящи за работа и
във взривоопасна среда
Много от продуктите, предлагани от Адара Инженеринг, се използват в химическата промишленост.
В края на миналата година немската фирма BUSCH, на която Адара
Инженеринг е представител за
България, пусна на пазара най-новата си винтова вакуум-помпа от
модела Cobra. Асиметричният винтов профил на Cobra и свободният
изход за отвеждане на газовете
изключително подобряват способността на помпата да третира течностите и прахта, пренесени през
нея. Високата корозионна устойчивост и оптимизирана ефективност,
която намалява температурното
натоварване, увеличават живота
както на помпата, така и на цялата инсталация. Помпите Cobra са
подходящи и за работа във взривоопасна среда, разполагат със сертифицирани ATEX версии.
Голям интерес сред компаниите
в областта на химическата промишленост предизвиква новата
широка гама дозиращи помпи на
Grundfos, модели DDA, DDC, DDE.
Стъпковите двигатели, използвани
в тях, осигуряват безспорни предимства за всички приложения за дозиране. От базовия модел DDE до найвисокотехнологичния DDA позволяват много широк обхват на регулиране на дебита. Ниската пулсация и
дозирането дори и на много малки
количества дозиран препарат, както и оптималното транспортира-
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не на течности, съдържащи газове,
са само част от иновативната
технология. Освен това, моделът
DDA разполага с вграден дебитомер,
осигуряващ пренастройка на дозирания флуид в случай на промяна на
първоначално зададената стойност. С въведената по този начин
обратна връзка се осигурява достатъчна надеждност дори и при
възникване на грешка в процеса на
дозиране.
Здравка Атанасова,
управител на Адара
Инженеринг

Спектрометърът
GD PROFILER 2 има
разнообразни приложения
в това число и в
химическата
промишленост
Фирма АСТЕЛ предлага продуктите на HORIBA Scientific. Спектрометърът GD PROFILER 2 е с висока
разделителна способност, снабден
с камера за радиочестотен тлеещ
разряд за елементен анализ на
повърхности и в дълбочина на проводими и непроводими проби или слоеве. Измерва химичния състав – O,

H, Ca, Na, C, Zn, Cd, S, Cu, Ga, Se, In,
Te, Mo, Sn, Al.
Апаратът позволява извършването на ултрабърз анализ на твърди
материали и контрол на покрития,
повърхности и интерфейси. Приложенията на апарата са разнообразни и включват PVD/CVD покрития,
лакове, галванични покрития, нитридни слоеве, смоли, ядрени материали, оксиди, керамики, полупроводници, стъкла.

Типичният анализ на профила в
дълбочина е от нанометри до стотици микрометри.
Всички елементи, включени в газовия разряд, могат да се анализират едновременно. Допълнително,
към инструмента може да се прибави монохроматор, с който да се
измери целият емисионен спектър
елемент по елемент и със специализиран софтуер да се извърши полуколичествен анализ.
Людмил Милачков,
управител АСТЕЛ
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Инженерните пластмаси притежават
специални механични свойства и
химическа устойчивост
BASF е сред водещите световни доставчици на инженерни пластмаси, полиамиди и полиамид междинни
продукти, пяни и специални пластмаси. Ние предлагаме
на нашите клиенти широка гама от инженерни пластмаси на базата на полиамид 6 и полиамид 6.6 (Ultramid).
Това се допълва от нашите продукти Ultradur, Ultra-Form
и Ultrason. Благодарение на специалните си механични
свойства и комбинация от ниско тегло с висока температура и химическа устойчивост, нашите инженерни пластмаси са широко използвани в автомобилната,
електротехническата и електронната промишленост,
както и за домакински уреди и в спортни и развлекателни продукти.
За производството на текстил, опаковки и хранително-вкусовата промишленост, ние предлагаме полиамид полимери като важни базови продукти за производството на влакна и филми. Нашата продуктова гама
включва също Ecoflex и Ecovio - биоразградими специални пластмаси, например за опаковъчната промишленост.
Иновативният Neopor се разпенва също като Стиропор и се обработва до плоскости и формовани части. Съществената разлика може да се види с невъоръжено око в сребристо сивия цвят. При Neopor към материала се добавя графит, който абсорбира и отразява слънчевата радиация и подобрява изолационните
качества на EPS с до 20%, изолационните материали с

марката Neopor предлагат по-добри изолационни качества и до
50% по-малък разход на
материали в сравнение
с конвенционалния EPS,
спомагайки за опазване
на околната среда и
икономия на средства.
Екологосъобразните
изолационни материали Neopor не съдържат
CFC (хлоро-флуоровъглероди), HCFC (хидро-хлоро-флуоро-въглероди), HFC (хидро-флуоро-въглероди) или други халогенирани клетъчни газове. Те съдържат въздух като клетъчен газ, който гарантира запазване на термичната проводимост за целия експлоатационен срок на строежа.
Отделът Полиуретани е един от водещите доставчици на основни продукти, системи и специалитети.
Нашите полиуретанови решения помагат за устойчиво спестяване на енергия и се използват широко за термоизолации. Полиуретановите пяни са предпочитан материал за много системи за охлаждане на храни и фармацевтични продукти. Използването на полиуретанова изолация във всички стъпки на хладилната верига
спестява до 16 пъти повече енергия, отколкото е необходимо за производството на полиуретан. Нашите
продукти Elastopor, Elastopir и Elastocool съчетават поголям капацитет за изолация, базиран на иновативни
технологии, и гарантиращ превъзходно охлаждане. Освен това, нашите полиуретанови решения се използват за изолиране на резервоари за гореща вода и
тръбопроводи за централно отопление или охлаждане.
В автомобилната индустрия полиуретаните помагат
за по-олекотен и атрактивен дизайн на автомобилите, както и подобряване на тяхната функционалност.
Валентина Диканска,
управител на BASF България

Подгревателите от серията Inteliheat и
Thermosafe са разработени за работа с
опасни и взривоопасни материали
Бета Проинвест предлага решения в две основни направления: от една страна, системи за подгряване и
разтопяване на суровини и материали за самия технологичен процес на предприятията, и от друга страна системи за пълнене, бутилиране и пакетиране на готови продукти. Важно е да подчертаем, че нашите технологични решения се прилагат както в химическата
промишленост, така и в хранително-вкусовата, козметичната, нефтопреработвателната, фармацевтичната и др. От производствена гледна точка, част от
нашите инсталации са предназначени за конвенционални условия, а други са специално разработени и сертифицирани за работа с опасни и взривоопасни материали. Такива например са специалните подгреватели от
серията Inteliheat, както и индукционните подгреватели Thermosafe.
Предимствата от използването на индукционните
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ботен процес (включително изпомпване и/или миксиране на съдържанието по време на подгряването),
тъй като няма пряк контакт между
подгревателя и варела и той остава със значително по-ниска температура от подгрявания варел. Не на
последно място по важност, прилагането на тези системи за подгряване и разтопяване позволява оптимизиране на целия технологичен
процес и намаляване на производствените разходи чрез отпадане на
необходимостта от вътрешен
транспорт с електро- и мотокари,
спестяване на технологично време
и ценна производствена площ.
Боян Тодоров,
управител на Бета Проинвест
системи за подгряване и разтопяване на суровините могат да се очертаят в няколко важни направления:
на първо място, много висока енергийна ефективност и икономичност. Например, при максимална
мощност от 2,5 кВт, подгревателят Thermosafe осигурява степен на
подгряване, еквивалентна на стандартен 5-киловатов нагревател.
При сравняване със широко разпространените камери за подгряване с
пара, разликата е още по-голяма; на
второ място, изключително важно
предимство е практически неограниченият срок на експлоатация, без
необходимост от профилактика и
техническа поддръжка, поради липсата на нагревателни елементи; на
трето място, индукционният подгревател позволява непрекъснат ра-

ве за взривоопасни вещества и други.
Сред най-новите решения от
Bosch Системи за сигурност са моделите EX14 All-Environment Day/
Night Camera. Тя е устойчива, компактна и лека. Освен херметически
затворен и изолиран корпус от инжекционно лят найлон, който издържа при екстремни температури
между -60 °C и +60 °C, камерата е и
водоустойчива, покривайки стандартите IP67/NEMA4 за употреба
в корозивни среди. EX14 е идеална
за употреба в среди, изискващи висока редундантност, каквато е химическата промишленост.

Серията Extreme
гарантира издръжливост
в критични условия
Камерите от серията Extreme на
Bosch са предвидени да заснемат
изображения при най-тежки условия,
включително екстремни температурни амплитуди, среди с минимална или без светлина, киселинни и алкални среди, корозивни и бързо изпаряващи се атмосфери, както и взривоопасни зони. Предназначението
им е за обекти с потенциално експлозивна среда като газо- и нефтохранилища, химически и фармацевтични предприятия, нефтопреработвателни предприятия и рафинерии, предприятия за изкуствени
торове, циментопроизводство,
миннодобивни предприятия, складо-

ПОЛИМАТ ООД

Освен EX14, Bosch Системи за
сигурност предлага и моделите
EX65 Explosion Protected Camera и
MIC Series 440 Explosion-Protected PTZ
Camera, предвидени за среди с висок
риск от експлозии. Моделът EX65 е
статично решение, докато MIC440
е управляема камера с 36 пъти оптично увеличение. Прилагайки технологията Dinion 2X, която гаранти-

KLINGER Quantum
НОВО ПОКОЛЕНИЕ КЛИНГЕРИТ

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

www.polymat-bg.com

Нова ера за еластичността на безазбестовите материали.

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

- KLINGER Quantum е уникален уплътнителен материал, който
остава еластичен и при високи температури;
- KLINGER Quantum се доближава до параметрите на
уплътнителните материали от чист графит;
- KLINGER Quantum се изрязва лесно с подръчни инструменти.
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ра 20-битова обработка на изображението, двата модела камери
предлагат ненадминато качество
на изображението дори при най-лошите условия на осветеност. Конструкциите им са от електронно
полирана неръждаема стомана 316L,
която осигурява най-добрата
възможна защита в днешно време.
Камерите EX65 и MIC440 притежават всички основни международни
сертификати за защита от експлозии. За Европа те са сертифицирани по ATEX.
Широко приложение в индустриалните предприятия намират и
термовизионните камери. Bosch Системи за сигурност предлага стационарна IP термовизионна камера
модел VOT-320, позволяваща откриването на обекти на разстояние до
4 км. Управляемият модел MIC 412TI
има в корпуса си стандартна ден/
нощ камера Dinion 2X с 36 пъти
оптично увеличение и термовизионна камера, позволявайки на оператора да избира всяка една от тях в
зависимост от нуждите.
Михаил Бончев, продуктов
мениджър Роберт Бош
Системи за сигурност

3D проектирането
осигурява прецизност
при реализацията на
проекти
Бургаснефтeпроект е фирма,
занимаваща се с проектиране на
обекти в областта на химическата промишленост. Най-новото при
нас е 3D проектиране на базата на
AVEVA PDMS, в което сме единствени на територията на страната. Освен това притежаваме и
3D лазерен скенер за цялостно заснемане на обекти и създаване на 3D
модели на промишлени и граждански обекти.
Тази технология позволява създаване на триизмерни модели на реално съществуващи обекти. Високата
степен на детайлизация при сканиране позволява значително повишаване на производителността на
труда и намаляване до минимум на
необходимостта от посещение и
измервания на обекта на място. Основните предимства при лазерното
сканиране са: повишаване на точността на работа; намаляване на общото време за работа над проек-
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та; намаляване
на нееднозначността
и
свеждане на вероятността
за грешки до
минимум; високо ниво на детайлизация
(точност до 3
мм); безопасност при работа на труднодостъпни и
опасни обекти;
данните от
сканиране могат да се използват от инженери
от всички специалности.
Всичко това дава възможност за
прецизно, точно проектиране и заснемане на обектите и едновременно с това улеснява работата на
фирмите, свързани с практическата
реализация на проектите.
Росен Кутиев,
ръководител Технически отдел,
Бургаснефтепроект

ето в случая се оказват разпределителните клеми PRV с технологията PUSH-IN от Weidmueller.
Устройствата за маршалинг отговарят на последните стандарти,
като това се отнася както за удобството при работа с тази техника, така и за безопасността й като
цяло.
Със своите редови разпределителни клеми тип PRV, Weidmueller
осигурява най-доброто решение по
отношение на електрическата
връзка. Формата и конструкцията
осигуряват голяма контактна
плътност, като в същото време
прегледността е на много високо
ниво. Това са част от основните
предимства на тези клеми. Друго
важно преимущество, освен
свързването на проводника без инструмент (директно вмъкване в
клемата или т. нар. PUSH-IN), е изолацията на палеца за освобождаване на проводника, недопускаща допир с пръст или случайно късо съединение. Това отличава клемите
PRV от досега ползваните по технологията TERMI-POINT.

Продуктите на
Weidmueller гарантират
повишаване на
безопасността
В химическото производство, по
разбираеми причини, се залага основно на безопасността. Освен това,
производството е в големи мащаби. Германският завод Chemiepark в
Marl, например, произвежда до 4000
изделия на около 100 площадки. Огромната производствена площ от
6.5 km2 се обслужва от две пречиствателни станции, километри
пътища, ж.п. релси, ВиК тръби. Това
предполага сериозна инфраструктура по отношение предаването на
данни и сигнали.
Infracor – поделение на Evonik
Industries, е основният изпълнител
в завода. Равнопоставените местен оператор и доставчикът на химически продукти планираха подмяната на комутационно оборудване
и пач-разпределители на място, наред с други реконструкции. За подготвянето на пач-рамката, от
Infracor потърсиха съвременен подход с цел замяна на старите разпределителни панели, изпълнени по
технологията TERMI-POINT (ел.
връзка чрез "репинговане"). Решени-

Друг момент от изграждането
на клеморедите е маркирането. Недостатъчното или неясно маркиране представляват сериозен риск. За
още по-голяма сигурност, от
Weidmueller предоставят допълнителна помощ – вертикални надписи, съобразно вертикалните, в случая, клемореди. В заключение – прегледните връзки, монтажът без инструмент и ясните маркировки спомагат за значително повишаване
нивото на безопасност в завода.
Описаната реализация е възможна и у нас, тъй като фирма ВайдБул предлага на българския пазар
пълната
гама
продукти
Weidmueller.
инж. Красен Попов,
мениджър Продажби, Вайд-Бул
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Центробежните поми с
магнитно задвижване
осигуряват безопасен
работен режим
Транспортирането и изпомпването на течни химически вещества е много специфичен и в същото време, много опасен процес. В
някои случаи дори малък теч или
съприкосновение на химикала с околната среда може да има фатални
последици както за самия процес и
инсталацията, така и за работещите в близост. Затова подсигуряването на херметична работеща
система е най-сигурното решение
за успешното изпомпване и транспортиране на течни химикали. В
този случай идеалното решение е
използването на предлаганите от
Вердер центробежни поми с магнитно задвижване Verdermag, които осигуряват безопасен работен
режим на изпомпване на опасни
химични вещества без течове.

течове. Даже в трудни работни условия тези помпи осигуряват безотказна, ефективна работа и дълъг
живот, съпроводени с по-редки интервали на обслужване.
Verdermag предлага широк асортимент от помпи като например
VMD, Global, TB, U и самозасмукващи помпи (сериите GPSP), които
покриват параметри на работа до
180 куб. м/ч, до 11 бара и температура до 121 °C. Гамата помпи
Verdermag се предлага във варианти
както с метална, така и с неметална обвивка.
Използването им гарантира успешното осъществяване на всеки
един процес по изпомпване на течни химически вещества без течове
и без опасност за работещите и
околната среда.
Александър Митев,
мениджър Продажби,
Вердер България

Неметална ексцентършнекова (винтова) помпа
e новост в химическата
промишленост

Центробежните помпи от сериите Verdermag са с магнитно задвижване без уплътнение, напълно херметични. Помпите са изградени в съответствие с нормативите на химическата промишленост и със спецификациите ANSI и DIN. Безупречното
качество на помпите Verdermag гарантира издръжливостта им срещу
корозия и надеждното им функциониране. Използването на материали
като PVDF, PFA и силициев карбид
осигурява редица предимства на помпите с магнитно задвижване, използвани в химическата и преработващата индустрия. Съотношението
качество/цена дава преимущество
на помпите за различни приложения.
Центробежните помпи с магнитно задвижване Verdermag нямат уплътнения и клапани. Предаването на
въртеливото движение с помощта
на магнитно поле осигурява висококачествен режим на работа, без
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За нуждите на своите клиенти в
областта на химическата индустрия ЕВРОТЕХ ООД предлага най-новата разработка на завода-производител NETZSCH Mohnopumpen, чиито ексклузивен представител сме,
а именно - ексцентър-шнекова помпа от неметални материали NEMO
N-Ipos CY C.Pro. Тя е проектирана за
плавно и безпулсационно дозиране на
гъсти и вискозни химически продукти, при които неръждаемата стомана не е устойчив материал.
Помпата транспортира флуиди
със или без частици, с нисък или висок вискозитет (1-20 000 mPas),
тиксотропни или разширяващи се,
чувствителни на смачкване, смазващи или не смазващи, агресивни (рН
0-14), лепливи, токсични и много други.
Типични флуиди са: естествени и
изкуствени полимери, полиелектролити, метални и алуминиеви солеви
разтвори (например железен трихлорид), варно мляко, суспензии, дисперсии, органични и неорганични киселини, алкохоли, алдехиди, масла и
много други.
За разлика от стандартните ексцентър-шнекови (винтови) помпи,
иновативната конструкция NEMO
N-Ipos CY C.Pro е изградена само от 6

части и е много лесна за обслужване.
Това са: 1. ротираща единица PVDF;
2. статор, разглобяема конструкция
i.F.D с корпус от алуминий и възможни различни еластомери; 3. уплътнение на вала: капсуловано механично
челно уплътнение; 4. смукателен
отвор корпус PUR (Plastic); 5. нагнетателен отвор корпус PUR (Plastic);
6. двигател с вграден честотен инвертор с потенциометър или управляващ сигнал 4-20 mA / 2-10 V.
Обхватът на NEMO N-Ipos CY
C.Pro е: дебит 0,1 до 1000 L/h; засмукване до 3 mwc; налягане до 18
bar; вискозитет 1 – 20 000 mPas;
температура 0-60 оС; рН 0-14.
Предимствата, които помпата
предлага на своите потребители,
са: плавен и безпулсационен трансфер на течни и/или вискозни флуиди, пропорционално, прецизно дозиране по скорост, възможност за
реверсиране посоката на потока,
висока смукателна и нагнетателна
способност, една цяла ротираща
единица, бързо и лесно сервизиране,
компактна и икономична.
инж. Диана Костова,
инженер-продажби ЕВРОТЕХ ООД

ЕнвироХеми изгражда
инсталации за третиране
на индустриални отпадни
води
ЕнвироХеми e специализирана в
областта на пречистването на индустриални отпадни води и водоподготовка. От самото си основаване компанията се концентрира
върху висококачествени решения,
касаещи отпадните и рециркулационните водни потоци за отделните индустриални браншове.
Ние предлагаме на своите клиенти широк спектър от услуги: консултации, пилотни обследвания, проектиране, изграждане на пречиствателни станции, доставка, монтаж,
пуск и наладка, сервизно обслужване
в рамките на гаранцията и извънга-
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ранционно такова, обучение на персонала. Гамата от услуги се допълва от решения за експлоатация на
пречиствателните станции до цялостен мениджмънт на водите.
Компанията е изградила редица инсталации за третиране на индустриални отпадни води за редица предприятия от различни браншове на
промишлеността като химическата и хранително-вкусовата индустрия, производство на бои и минерални мазилки, преработката на
минерални масла и дървесина и др.

Чрез специално разработения от
ЕнвироХеми процес Envochem - високоефективна патентована технология за физико-химично третиране
на отпадни води и със създадената
система за управление на качеството, сертифицирана по DIN EN ISO
9001 за планирането, производството и експлоатацията на инсталациите, ние можем да предложим най-оптималното решение за
пречистване на отпадните води на
предприятията от химическата
промишленост.
д-р. инж. Мария Начева,
управител на ЕнвироХеми
България

ри на налягане, различни видове 2/
2 вентили, позиционери, инструментална техника и разпредели за
задвижвания. Интерес представляват и различните класове уреди за
поддържане на температура.
Пламен Тюркеджиев,
управител на Ес Ем Си
Индъстриал Аутомейшън
България

Навсякъде в химическата
индустрия се използват
датчици за налягане и
вакуум
Датчиците за налягане и вакуум на ифм са разработени специално за химическата, фармацевтична и козметична индустрия и
притежават всички сертификати
за материалите, от които са изработени.
Датчиците на ifm electronic от
серията PG, PI, PF са изработени от
специални материали, позволяващи
да бъдат в контакт с най-различни
хигиенни среди, например в козметиката и фармацевтиката.

Благодарение на контрастния 4
разряден дисплей много лесно могат
да бъдат регистрирани текущите
показания на сензорите. Всички сензори на ифм се програмират изключително интуитивно и лесно, посредством 2 бутона, или чрез интерфейс през компютър. Почти
всички датчици на ифм разполагат
с програмируеми цифрови и аналогови изходи.
Любен Паскалев,
инженер продажби в ифм
електроник

Правотокови
парогенератори с
принудителна циркулация
Фирма ЛИЛИЯ ХИВ предлага парогенератори GMT, при които нагревната повърхност е изградена
от една или две паралелно разположени тръби, навити спирално като
пружина. Тръбите на серпентината
се допират плътно една към друга
и така се оформят 3 хода за димните газове. За разлика от конвенционалните парни котли с естествена циркулация и голям воден
обем, при които има барабан, където се отделя получената пара и се
поддържа постоянно водно ниво,
при парогенераторите тези елементи отсъстват. При тях се осъществява едноходова принудителна циркулация на водата през серпентината. Тя се подава с бутална
помпа в единия край на серпентината, а на другия се отвежда получената пара.

Предлаганите изделия и
решения от SMC се
използват широко в
химическата
промишленост
SMC предлага изделия и решения
за следните флуидни системи, широко използвани в химическата промишленост: система за сгъстен
въздух, система за индустриални
води, системи за химикали и разтворители, системи за инертни газове, системи за инструментално
оборудване и системи за течни препарати.
За тези системи ние предлагаме специални и специализирани филтри за различни флуиди, регулато-
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Корпусът от висококачествена
стомана 316, керамичната челна
мембрана, както и голямото разнообразие от присъединителни адаптери, позволяват тези сензори да
бъдат имплементирани във всички
процеси, включително и такива с
агресивни среди.

Основните предимства на парогенераторите са: много бърз
старт - за 5 минути могат да произведат пара и да достигнат зададеното работно налягане; малък
обем на вода в тях, което ги прави
безопасни при експлозия по водна
страна. Това им качество дава основание правотокови парогенератори с паропроизводителност не
по-голяма от 4 t/h да бъдат допускани за монтаж в производствени
помещения, а също над и под тях.
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По този начин отпада необходимостта от изграждане на дълги паропроводи между консуматорите на
пара и котелната централа, които
са свързани с допълнителни инвестиции и големи топлинни загуби;
много компактна конструкция - когенераторите могат да бъдат хоризонтални и вертикални за работно налягане на парата до 12 bar и
по-високо, по изискване на клиента;
изработват се в широка гама по
мощност с паропроизводителност
от 120 до 8000 kg/h. Това позволява да се използват в инсталации с
най-различно предназначение; лесно
обслужване. Разполагат с висока
степен на автоматизация, защити
и блокировки за предотвратяване
на аварийни ситуации. При тях няма
поддържане на водно ниво в котела. След прекратяване на горивния
процес налягането бързо спада и не
се нуждаят от допълнителен надзор; изработват се за газово гориво и нафта, съгласно европейските
стандарти и се доставят с европейски Сертификат за съответствие.
Парогенераторите GMT са едно
много добро решение, когато е необходима голяма мощност при малко монтажно пространство и монтаж близко до консуматорите.
инж. Лилия Вълчева,
управител на ЛИЛИЯ ХИВ

Производствената
информационна система
MePIS осигурява висока
функционалност
MePIS е информационна система
за управление на производството в
индустрията, като обхваща следните функции: управление на производството; проследяемост (генеалогия)
на производствени процеси; етикетиране на продукцията; управление
на складове; управление на престои;
контрол над качеството на продукцията; анализ на производствената
ефективност и KPI ключови индикатори на производителност; мониторинг и управление на HVAC системи; отчети за подпомагане вземането на решения.
MePIS има модулна структура,
осигуряваща висока функционалност, интерфейс, ориентиран към
потребителя и отлични аналитични възможности. Архитектурата
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на MePIS е базирана на софтуерния
продукт Proficy Historian и софтуерни модули на GE - IP. Особеност на
системата е нейната обвързаност
с други управляващи системи и
възможността за събиране на данни в реално време. МePIS е интегрирана с ERP системи и по този начин
допринася за предаването на информация на различни нива от производствения процес.

Системата е насочена към всички компании, изправени пред проблеми за проследяемост на продукти,
съвместимост с различни стандарти (НАССР, 21 CFR Part 11, ISO) и
фирми, които са посветени на оптимизиране на операциите си с
пълноценно използване на ресурси. С
прилагане на решението MePIS,
Метроник осигурява на своите клиенти в химическата промишленост
ефективност на процесите, по-добро използване на оборудването и пониски производствени разходи.
инж. Христо Николов,
директор Продажби, Метроник

Предлагаме цялостна
оферта за
производителите в
химическата
промишленост
Химическата промишленост се
характеризира с множество производствени процеси, изискващи в
максимална степен качество, сигурност, гъвкавост и оптимизирани
разходи. Комбинирайки широко продуктово портфолио, иновативни
технологии, както и значителен
опит и ноу-хау за процесите в специфични производствени области,
индустрии, а дори и цели сектори,
Сименс покрива тези изисквания,
предлагайки цялостна оферта от
продукти, системи и решения в направленията: проучване и развой, управление на процеси, заводско про-

ектиране, индустриално производство и поддръжка. В допълнение с
нашите интегрирани софтуерни
решения Comos и системата за процесен контрол PCS7 може да се постигне значително намаление на инженеринговото време. Автоматизацията с контролери Simatic S7 е
само базата за оптималното управление на процесите. В допълнение
чрез комуникационни интерфейси
като Profibus и Profinet могат да се
събират данни от цялостната интегрирана линия продукти и системи от концепциите за автоматизация и електроразпределение Totally
Integrated Automation (TIA) и Totally
Integrated Power (TIP) например контролно-измервателни прибори от
сериите Sitrans, Siwarex, Sirec, нисковолтова апаратура за защита и
контрол от фамилиите Sirius и
Sentron и задвижвания Sinamics. За
да покрие високите изисквания за
надеждност и сигурност за агресивни и корозивни среди, Сименс разработва специализирани продукти
като гамата Siplus за автоматизация и Sitrans измервателни прибори
на полево ниво с изпълнение от
материали, подходящи за екстремни условия на експлоатация.

В допълнение на широката гама
газанализатори за непрекъснато измерване Ultramat, Oxymat и LDS 6,
Сименс отговаря на нарастващите
потребности за наблюдение на процесите в реално време с най-новия
MicroSAM on-line процесен газхроматограф с възможности за отдалечен контрол и Ethernet комуникация.
Освен на средствата за автоматизация като системата за мониторинг и управление на енергията
на управленско и операторско ниво
Simatic powerrate на базата на WinCC
и PCS7, ние обръщаме специално внимание на развитието на модерни
задвижващи технологии на полево
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ниво. С честотните преобразуватели Sinamics, в зависимост от приложението могат да се намалят енергийните разходи с до 70% чрез управление с променлива скорост и до
50% при използване на инвертори с
регенеративно връщане на енергията в мрежата. Сименс разполага и с
пълно портфолио от високоефективни нисковолтови ел. двигатели.
В обхвата от 0.75 до 375 kW се
предлагат двигатели с класове на
ефективност IE2 и IE3 и двигатели
за работа в потенциално експлозивна среда във високоефективния клас
IE2.
Сименс гарантира 100% постигане на целите в сферите индустриална безопасност, информационна
сигурност, качество на продукцията и защита на околната среда и
сервиз за постигане на надеждност
и избягване на производствените
паузи.
Здравко Александров,
инженер продажби,
сектор Индустрия, Сименс

Сухата вакуумпомпа
SIHIdry с приложение в
химическата индустрия
Сухите вакуумпомпи намират
все по-голямо приложение в различни процеси в химическата и фармацевтична промишлености. Въвеждането на нови технологии и разработването на нови процеси повишават изискванията към възможностите на тези вакуумпомпи.

Отговорът на SIHI Group е въвеждането на нова суха вакуумна помпа SIHIdry . Това е винтова помпа без
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смазващи или уплътняващи течности. Серията се състои от 8 типоразмера, които покриват дебит
от 100 м3 до 1000 м 3. Най-дълбокият вакуум, който може да се достигне, е 0,001 mbar. Задвижването
е интегрирано в самата помпа и се
осъществява посредством двигатели на всеки ротор. Електронната синхронизация на двата двигателя спомага за безшумната работа на агрегата (в зависимост от
размера – от 54 dB до 74 dB), както и за липса на износване между
двата ротора.
Важно при транспортиране на
агресивни газове е предотвратяването на кондензация в помпата. От
друга страна, много флуиди при високи температури са склонни към
коксуване, като така се образуват
нежелателни отлагания. Предотвратяването на тези две взаимно изключващи се изисквания е използването в SIHIdry на два отделни охлаждащи кръга – на корпуса и на роторите. По този начин се осигурява хомогенно разпределение на температурата в цялата помпа.
За разлика от другите сухи вакуумпомпи, SIHIdry е така конструирана, че при никакви обстоятелства
в нея не може да възникне искрообразуване, т. е. като агрегат за категория 2 тя може да се използва
без огнезащитни прегради. За използването в среда категория 1 се
прилага допълнителен сертификат,
съгласно изискванията на АТЕХ, както и възможност от газова преграда.
Поддръжката на помпата е опростена, планируема, неизискваща финансови и човешки ресурси. Почистването на работния обем е опростено, без демонтаж на лагери или
на самата помпа и не изисква използване на специализирани инструменти.
Иновативната концепция на задвижването позволява безстепенно
регулиране работата на помпата,
като по този начин позволява безпроблемно адаптиране към автоматизирана система за регулиране на
технологичния процес. Задвижването се предлага в три модулни варианта на изпълнение: basic – електронно следене натоварването на
помпата, сериен изход за обработване на параметрите на помпата;

dynamic – допълнително регулиране
на оборотите от външен системен
регулатор, като достиганият вакуум се променя към моментните
изисквания на процеса; control –
напълно автоматизирана система,
работеща по предварително зададени параметри. Тук могат да
бъдат зададени времената за автоматично почистване, stand-by период и други специфични за технологията моменти.
Сред предимствата на SIHIdry са
ниските експлоатационни разходи,
сигурната и надеждна работа, както и фактът, че е изключително
тиха поради електронната синхронизация на двата вала.
инж. Румен Караиванов,
управител Стерлинг ЗИХИ
България

Системи за
пневмотранспорт
в химическата
промишленост
К-Трон разработва системи за
манипулиране на големи обеми сухи
материали за много от водещите
световни лидери в химическата
промишленост и при добива на минерали. Фирма Унистър предлага на
българския пазар тези решения.

В приложената илюстрация е показана схема за комбиниран пневмотранспорт с налягане и с вакуум,
който К-трон е разработил за
транспорт в химическата промишленост и при добива на минерали.
Разработени са системи за пневмотранспорт на: калциев карбонат,
меден хидроокис, талк, бентонит
на глина, каолин, тежка и лека сода,
варовик, натриев бензоат, пепел
от изгорели дървесни частици,
смес от глина и активен въглен,
гипс, ванадиев петоокис, долокрон,
дикалциев фосфат, пясък, титаниев двуокис, оловен окис, амониева
селитра, борна киселина и др.
Александър Йорданов,
управител на Унистър
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Сферичните кранове с
пневматично задвижване
са приложими в
химическото
производство
Фирма Фесто предлага на пазара
сферични кранове с пневматично
задвижване тип DAPS-CR/VZBВ, приложими в хранителната промишленост, химията и фармацевтиката,
които се предлагат в пълен комплект от неръждавейка за изброените индустрии.

Номиналният им диаметър, в зависимост от модела, варира от 1“
до 4“ или DN25...DN100. Свързването им се извършва посредством
скоба, заварка или винт. Номиналното налягане е 10 bar, а налягането
на въздуха – от 6 до 8 bar. Температурата на работната среда, особено във фармацията и химията, достига до 130 °С. Тип на работната
среда (флуида) e инертни газове,
течности и агресивни такива. Уплътненията на сферичните кранове
са EPDM.
Стефан Иванов,
управител на Фесто

Температурните
контролери Yudian са с
изключително висок клас
на точност
Сред продуктите, предлагани от
фирма Флекстроник Инженеринг, с
приложение в химическата индустрия, са температурните контролери Yudian. Те са от най-високия клас,
а именно серия AI-808. Класът на
точност на тези уреди е изключително висок - 0,1% от обхвата. Вре-
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мето на реакция 250 ms, а входните сигнали могат
да бъдат подавани
почти от всички
познати на пазара
температурни сензори. Освен
това, регулаторите от серия AI808 се отличават и с 50-стъпков
програмен режим, даващ възможност за напълно автоматизиран
цикъл на контрол на термичен процес като например автоматична
промяна на задание по време, зададено време за достигане на задание и много други опции. Контролерите са стандартно с RS485 комуникация.
Александър Александров,
управител на Флекстроник
Инженеринг
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Dynamics Option позволява
всеобхватно моделиране
на предприятието
Ханиуел предлага множество решения, които намират приложение
в различните производства от химическата промишленост. UniSim
Design е интуитивно и интерактивно решение за моделиране на процесите, което позволява създаването
на стабилни и динамични модели на
производствени предприятия, контрол върху реализацията и процесите, поправяне на грешки и аварии,
бизнес планиране и управление на активите. Основан на най-модерния
HYSYS код, UniSim предоставя мощно средство в помощ на инженерния състав при разработването на
оптимални модели на производствените процеси. Ползвайки модели,
специфични за дадената индустрия,
както и мощни инструменти за оптимизиране на оперативните параметри за промените, налагащи се
по линия на обратната връзка,
UniSim Design дава възможност за
разработването на стабилна симулация на процесите на добиване и
преработване на петрол и газ.
UniSim Design може лесно да бъде
интегриран с RPMS. Това позволява
разработването на по-точни модели, с повече подробности и за полесното им включване в процеса на
планиране.
Dynamics Option позволява всеобхватно моделиране на цялото производствено предприятие, за да
може да се направи точна оценка на
неговата рентабилност, функционалност, безопасност, както и да се
подобри работата на съществуващите производствени мощности и
възли. Чрез гладкото интегриране,
стабилното и динамично моделиране едновременно с активните инвентарни пакети, може да се постигнат следните резултати:
бързо стартиране, оптимални
стратегии за превключване на подаването на суровини и материали,
подробни подобрения на ниво производствена единица/цялото предприятие, оптимална безопасност и сигурност в предприятието.
Рафинериите обикновено търсят
начин да разработят и план за добив и ползване на суров петрол,
както и как да изготвят съответните смеси. Production Scheduler e
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най-съвременно решение за съставяне на планове и графици на непрекъснати производствени процеси, което може да бъде приложено в сферата на рафинирането на петрол,
металолеенето и др. Решението
позволява на потребителите да
реагират правилно при съставянето на графици за доставките на
суровини и материали, да въвеждат
и водят отчетност на процесите
по поддръжката, да определят кои
резервоари и производствени единици трябва да бъдат включени в експлоатация (или изключени), както и
да оптимизират параметрите на
производствените планове и разписания за съвместяване с плановете
на логистиците, с планираните обеми и ограничения по линия на управлението на качеството.
Ханиуел

CTD – sera продължава
налагането на стандарти
в дозиращите
технологии
След успеха на компактните дозиращи системи CVD, представени
през 2007 г., инженерите от sera
ProDos продължиха да развиват нови
стандартизирани дозиращи системи за промишлеността. Последната им иновация е компактната дозираща система CTD (Compact Tank
Dosing). Тя е подходяща за различни
приложения на дозиране, като
същевременно впечатлява и с ценово изгодния си дизайн. Кратките
срокове на доставка на дозиращите системи на sera ги прави идеалното решение за ежедневните процеси.
Дозиращите системи CTD могат
свободно да се конфигурират съгласно индивидуалните нужди на клиента, тъй като се предлагат с широк
набор от аксесоари. Специално за
химическата промишленост, къде-

то често има изисквания към безопасността и здравето, CTD системите могат да се изработят газонепропускливи и снабдени с множество аксесоари, осигуряващи сигурната им работа.
Предлагат се 7 типоразмера модулни CTD системи, които лесно се
вграждат в съществуващи инсталации. При необходимост, аксесоарите могат да се монтират на допълнително поставено табло, което
се закрепва върху резервоара или на
стената.

Дългогодишният опит на sera в
областта на дозиращите помпи и
инсталации, използването на вискокачествени материали и технологии на производство, непрестанните иновации и развитие на продуктовата програма дават на клиента онази сигурност за надежден
и коректен партньор и продукт, която е нужна на всяко едно предприятие. Новите дозиращи системи
CTD ще намерят своето място в
процесите за пречистване на отпадни води, третирането на питейни и производствени води, пивоварната и безалкохолната промишленост, хранителната и химическата промишленост, ТЕЦ, хартиената промишленост, галваниката и много други.
Фирма Хенлих е официален представител на sera ProDos за България
и нейният висококвалифициран инженерен екип осигурява своята коректна техническа консултация относно всички предлагани индустриални продукти.
инж. Емил Панчев, инженерпродажби в отдел Помпи и
дюзи на Хенлих
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

–Â¯ÂÌËˇ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ
Ì‡ "Ò˙‚˙¯ÂÌ‡Ú‡" ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ƒÌÂÒ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ÒË ‚Â˜Â ÌÂ Â Ù‡ÍÚÓ˙Ú, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Á‡‚ËÒË
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ô‡Á‡Ì‡Ú‡ ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌËˇ Ë Â‰ËÌÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Í˙Ï ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ıÓ‡, ÔÓˆÂÒË,
‡ÍÚË‚Ë Ë ‚ÒË˜ÍË ‡·ÓÚÌË ÔÓˆÂÒË, Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓ Â‰ËÌ ËÎË
‰Û„ Ì‡˜ËÌ Ò Úˇı.
Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, ’‡ÌËÛÂÎ ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ô˙ÎÌÓ Ó‚Î‡‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
Ë ·ËÁÌÂÒ ÔÓˆÂÒË Ë ÔÓÚÓˆË. ≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÔË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ
Ì‡ Ó·˘‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡
ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, Ó·˘Ó‰ÓÒÚ˙ÔÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Ë »“
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, Ó·˘‡Ú‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ, Ó·˘‡ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡Á·ËˇÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ·‡ËÂË ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ë ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇ Ë ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË.
ŒÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ Â‰ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ËÁËÒÍ‚‡ Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË, Á‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú Ì‡ ÚˇıÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
‚ÁËÏ‡ÌË Ì‡È-Ô‡‚ËÎÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌË Â¯ÂÌËˇ. œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Uniformance Process History
Database /PHD/ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ·Ó„‡Ú‡ Ë „˙‚Í‡‚‡ ÒÂ‰‡ Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂÚÓ, Ò˙ı‡ÌÂÌËÂÚÓ Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ‰‡ÌÌË.
œÓ‰ÛÍÚËÚÂ Advanced Formula Manager /AFM/ Ë
Biz—alc Manager /BCM/ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‡ÁÔ˙ÒÌ‡ÚË ÔÓˆÂÒÌË ‰‡ÌÌË ‚ ÒÏËÒÎÂÌ‡ Ë ‡Á·Ë‡ÂÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ˜ÂÁ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÁË ‰‡ÌÌË. ‡ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Í˙Ï
PHD Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ, ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ
Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Â‰ËÌ ÔÎ‡‚ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇ
Ë ÒÔÓ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ËÁ‚Ó‰Ë Ë ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ ˆÂÎËˇ ÔÓˆÂÒ ÔÓ-Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ Ë ÎÂÒÌÓ ÔÓÒÎÂ‰ËÏ Ì‡˜ËÌ.
Business Highway - ¡ËÁÌÂÒ Ã‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ, ËÌÚÂ„Ë‡ ‚ ÒÂ·Â ÒË ERP ÒËÒÚÂÏË Ë ‰Û„Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÚÂÚË ÒÚ‡ÌË Ò˙Ò Ò‚ÓËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ UniformanceÓ PHD Ë Business FlexÓ. œÓÎÁ‚‡ÈÍË ¡ËÁÌÂÒ Ã‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡ ÏÓÊÂ ÎÂÒÌÓ ‰‡ ·˙‰Â ‡Á¯ËÂÌÓ ÓÚ
ERP Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË Ì‡‰ÓÎÛ ‰Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÓÔÂ‡ˆËË, Ë Ó·‡ÚÌÓ.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Boundary Manager Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Alarm Configuration Manager.
Alarm Configuration Manager ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‰‡ Á‡ÔËÒ‚‡Ú Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ‚˙ıÛ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ë ‰‡ ‡ÁÔÓÎÓÊË ÚÓ‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÒÔˇÏÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡Î‡ÏËÚÂ. œÓ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡
ÚÓ‚‡ "‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂ" Â „‡ÌËˆ‡Ú‡ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Alarm
Configuration Manager Â Ë "ÛÔ‡‚ËÚÂÎ" Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
„‡ÌËˆË. “Ó‚‡ „‡‡ÌÚË‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ˜Â „‡ÌËˆËÚÂ ‚ ÍÓÂÚÓ Ë ‰‡ ·ËÎÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
„‡ÌËˆË, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Á‡ ˆˇÎÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ. ¬ Ô‡ÍÚË-
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Í‡Ú‡ Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ, ˜Â ËÏÂÌÌÓ Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË
„‡ÌËˆË Â ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ËÌˆË‰ÂÌÚË.
–Â¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ó ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, Á‡
‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡ KPI Manager. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ KPI Manager, ‰‡ÌÌËÚÂ
ÒÚ‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ˙ÔÌË Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‚ ˆˇÎÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‚ÒÂÍË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÎÂ‰Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ‚
ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÒÙÂ‡ Ë ‰‡ÎË ÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÎÌÓ
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë.
œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ BLEND Â Â‰ÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÚÓÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË.
BLEND ÔÓÎÁ‚‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ ÎËÌÂÈÌÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ
Á‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌË ÂˆÂÔÚË Á‡
ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ‰‡ ·˙‰Â ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÓÚ„Ó‚ÓÂÌÓ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ‰‡‰ÂÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡‚ÂÏÂ Ë ·ÂÁ ÍÓÏÔÓÏËÒË Ò Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Operating Instructions Â
ÒÓÙÚÛÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËÚÂ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ,
Í‡ÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÔÎ‡ÌÓ‚ËˆËÚÂ Ë
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ ÓÚ‰ÂÎË Ë ˆÂıÓ‚Â.
œÓ‰ÛÍÚ˙Ú Ì‡ ’‡ÌËÛÂÎ Production Run Planning Â
ÒÓÙÚÛÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÔÂ‚ÂÊ‰‡ ÂÁËÍ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ·˛‰ÊÂÚË Ë ÔÎ‡ÌÓ‚Â ‚ ˆÂÎË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú Ò‡‚ÌÂÌË Ò Â‡ÎÌÓ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ô‡‡ÏÂÚË. Production Run Planning Ò‚˙Á‚‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËË, ‰‡‰ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ÍË ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ Â‰ËÌËˆ‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ó·ÂÏË, ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‚ÁËÏ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·Ë, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÒÛÓ‚ËÌËÚÂ Ë ÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
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Á‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË

Ã

Стефан Куцаров

асовото разпространение
на съвременните постояннотокови
електродвигатели с малка и средна
мощност, управлявани от електронни устройства, доведе до създаването на множество специализирани
интегрални схеми (ИС) за тяхната
реализация, както и на нови начини
на използване за целта на универсалните ИС. Един от класовете специализирани ИС са драйверите, на които е посветена статията.

Мястото на драйверите
в управлението
То може да бъде изяснено чрез
опростената структура (фиг.1) на
управляващо устройство на постояннотоков електродвигател. Мощното стъпало Pwr осигурява необходимото напрежение и ток на намотките на електродвигателя М, като
за работата му от предварителното стъпало Predr се подават подходящи електрически сигнали. Техният
вид и последователност във времето се определят от контролера
Contr и свързаните към входовете
му In външни блокове, например памет със записана програма или мрежов модул. Филтърът F не позволява възникващите по време на работата смущения в блоковете да се
прехвърлят към свързания на входа
DC източник на захранване.
Съществуват два основни начина за реализация на блоковете Predr
и Pwr. Първият е те да представляват една ИС с наименование драйвер за електродвигатели (Motor
Driver), който се използва за неголеми мощности. При втория само
Predr е ИС, докато Pwr се реализира
с дискретни мощни транзистори,
които в съвременните устройства
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са най-често MOS с индуциран канал или биполярни с
изолиран гейт (IGBT). Очевидно, чрез този начин могат да се управляват значително по-мощни електФиг. 1.
родвигатели.
Полезно е да се има предвид, че вече се появяват ИС,
съдържащи блоковете Contr,
Predr и Pwr, което е сериозна крачка към по-нататъшно намаляване на размерите
на управляващите устройства. Пример е анонсът на
ZMDI за предстоящо пускане в масово производство
на интегралната схема
ZAMC4100, съдържаща два
чипа в корпуса си и управлявана чрез широкоразпространения в автомобилостроенето интерфейс LIN (вход
In на фиг. 1, повече подробности за LIN интерфейса
можете да намерите в стаФиг. 2.
тията „Мрежата LIN“, бр.
2/2010 на сп. Инженеринг ревю). Схемата осигурява едновременното управление на три електродвигателя
и четири активни товара (нагревател и светодиодни лампи).

Универсални
драйвери
Това, в известна степен, условно
наименование (DC Motor Driver) показва, че те могат да бъдат използвани не само за управление на различни видове постояннотокови електродвигатели, но и на други товари,
например за задействане на електромагнитите на изпълнителни механизми (Actuator), осветителни
тела и нагреватели. Идея за основната структура на техните ИС е
дадена на фиг. 2, където S1-S4 са
мощните транзистори, които обик-

новено са MOS с индуциран канал и
сравнително по-рядко - биполярни
транзистори.
Те са свързани по мостова схема
(H-Bridge), в единия диагонал на която (извод +Us и GND) се подава постоянното напрежение за захранване на електродвигателя, а той се
свързва в другия (изводи OUT1 и
OUT2). Транзисторите образуват
блока Pwr на фиг. 1, а останалата
част е блокът Predr. Те работят
като ключове, чието отваряне и затваряне се управлява от изхода CLOUT
на логическия блок CL, който от своя
страна реагира на логическите нива
на входната шина CON. Свързването
на електродвигателя се прави по
такъв начин, че при затваряне на S1
и S4 токът им от извод +Us и през
резистора RCS към масата GND да
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а

Фиг. 3.

б

завърти ротора в права посока (Forward). Когато се затворят S2 и S3 токът сменя посоката си и роторът се
завърта обратно (Reverse). Смяната за кратко време на
посоката на тока обикновено се използва за бързо спира-
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не (Fast Decay Mode) на електродвигателя, но има възможност и за по-бавно спиране (Slow Decay Mode), или режим
„спирачка„. То се осигурява чрез затваряне на S1 и S2,
при което електродвигателят се дава накъсо и електромагнитната енергия в намотките се превръща в механична за спирането. В много практически случаи управлението на S1-S4 предвижда едновременното им
отваряне за изключване на електродвигателя (Free, Coast).
Оборотите на електродвигателя са правопропорционални на неговия ток, който от своя страна създава
напрежение върху резистора RCS, подавано между извод
CS (от Current Sensing) и GND. То може да се използва за
измерване на оборотите. На фиг. 2 резисторът е вграден в ИС, но има и случаи на външното му свързване.
Съществуват ИС с два резистора поотделно за токовете на S1 и S2, т. е. в права и обратна посока на въртене
на електродвигателя.
Зависимостта на оборотите от тока позволява и
регулирането им в широки граници. Това се прави като
токът представлява правоъгълни импулси с променлив
коефициент на запълване d, т. е. оборотите се регулират чрез широчинно-импулсна модулация (PWM) с две
разновидности. При първата (Sign/Magnitude PWM) чрез
логическото ниво на един от изводите на шината CON
се задава посоката на въртене (горната времедиаграма
на фиг. 3а, като означената номерация на изводите е за
ИС от ред 5 на табл. 1), а на втори извод постъпват
импулсите (втората времедиаграма). Увеличаването на
техния d означава по-голяма средна стойност на тока и,
съответно, на оборотите. Това се вижда от последната времедиаграма, като лявата й част е за въртене в
права посока, а дясната - в обратна.
Втората разновидност (Locked Anti-Phase PWM) осигурява въртене в права посока при d>0,5 (средните времедиаграми на фиг.3б) и в обратна посока при d<0,5 (десните времедиаграми), докато при d=0,5 средната стойност на тока е 0 (левите времедиаграми) и въртенето
спира. От действието на мощните полеви транзистори с индуциран канал е известно, че между дрейна и сорса им реално има диод (Body Diode), който се отпушва
при отрицателно напрежение дрейн-сорс. В някои от
режимите на работа на S1-S4 тези диоди се отпушват
и токът през тях води до значителна отделена мощност поради напрежението им (около 0,6 V). За нейното
намаляване се използва специфичен вид управление
(Synchronous Rectification), при който се отпушва съответният транзистор и токът протича през малкото
му съпротивление RDSON. Така мощността и отделяната топлина намаляват.
За предпазване на Pwr и, съответно, на целия драйвер
е предвиден блокът PR с две разновидности. Първата е
максималнотоковата защита (Overcurrent Protection, OCP),
която прекъсва веригата на товара при ток през него
над определена стойност. Втората разновидност е с
аналогично действие, но при температура във вътрешността на ИС над определена стойност. В някои ИС е
предвидена допълнителна възможност - при по-малък ток
или по-ниска температура на извод PRO да се получи
логическо ниво („предупреждение„) без работата да спира. Веднага трябва да се прибави, че при конструкцията
на корпуса и ползването (например монтиране върху радиатор) се взимат мерките, познати от други полупроводникови прибори. В някои каталози се дават препоръки за охлаждането на ИС, един пример за каквато е на
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Таблица 1. Универсални драйвери.
¹

Ä ðàéâåð

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ õå ì à í à P w r
(ò ð à í ç è ñ ò î ð è )

U s, V ; U LVO, V ;
[I s , m A }

Io , A ;
(I o p , A )

R D S O N , W ; (f P W M ,
k H z ); [U s a t , V ]

tP U , ms
(tU V , m s )

Ð àá . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o C
(ð à ç ì å ð è , m m )

1

A 4953

Ì î ñ ò (N M O S )

8-40; (7,5) [10}

2 (2 )

0 ,8 (3 0 )

30m ax

-4 0 ¸ + 8 5 (4 ,9 x 3 ,9 x 1 ,7 )

2

ATA6832C

Allegro
MicroSystems
A tm e l

Òðîåí ïîëóìîñò (NMOS)

3 ,9 -4 0 ; (3 ,9 ) [4 ]

1

0 ,8 (2 5 )

0 ,5 (0 ,0 4 m a x )

-40¸+150 (4x4x0,9)

3

ATA6837

A tm e l

Øåñòîðåí ïîëóìîñò (NMOS)

2,7-40; (2,7) [16max]

0 ,6 5

1

95 (21max)

-40¸+150 (5x5x0,9)

4

33899

F r e e s c a le

Ì î ñ ò (N M O S )

6-26,5; (4,2max) [10max]

5,3-17,9

0,165max(11)

5 m a x (0 ,2 m a x )

-40¸+125 (16x10,9x3,1)

5

LMD18200

N a t io n a l S e m i. (T I )

Ì î ñ ò (N M O S )

12-55; (9) [13]

3 (6 )

0 ,3 3 (5 0 0 )

-

TJ=-40¸+125 (20x17,5x4,5)

6

D RV8842

Texas Instruments

Ì î ñ ò (N M O S )

8 ,2 -4 5 ; (7 ,8 ) [5 ]

3 ,5 (5 )

0,13 (50)

-

-4 0 ¸ + 8 5 (9 ,8 x 4 ,5 x 1 ,2 )

7

TB6613FTG

Toshiba

Î ñ ì î ð å í ì î ñ ò (L D M O S )

2 ,5 -5 ,5 ; (2 )

0 ,8

1,5 (100)

-

-2 0 ¸ + 8 5 (5 ,3 x 5 ,3 x 0 ,6 )

8

TB6612FNG

Toshiba

Ä â î å í ì î ñ ò (L D M O S )

2,5-13; (1,9) [1,5]

1 ,2 (3 ,2 )

0,5 (100)

-

-2 0 ¸ + 8 5 (7 ,8 x 5 ,6 x 1 ,2 )

9

TA7291S/SG

Toshiba

Ìîñò (áèïîëÿðíè)

4,5-20 [14,5]

0 ,4 (1 ,2 )

[1 ]

-

-3 0 ¸ + 7 5 (2 2 ,3 x 5 ,6 x 3 ,2 )

10

S i9 9 8 8

V is h a y S ilic o n ix

Ì î ñ ò (L D M O S )

3,8-13,2 [1]

0 ,6 5

0 ,9 (2 0 0 )

-

-4 0 ¸ + 8 5 (4 ,5 x 3 ,1 x 1 ,0 5 )

Таблица 2. Драйвери за колекторни електродвигатели.
¹

Ä ðàéâåð

Ï ð î è çâ î ä è ò åë

Ñ õå ì à í à P w r
(ò ð à í ç è ñ ò î ð è )

U s, V ; U LVO, V ;
[I s , m A }

Io , A ;
(I o p , A )

R D S O N , W ; (f P W M , k H z );
[U s a t , V ]

Ð àá . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o C
(ð à ç ì å ð è , m m )

1

STA6940M

Allegro MicroSystems

Ì î ñ ò (N M O S )

10-40; (7) [20max]

4 m a x (8 )

0,1 (100)

-2 0 ¸ + 8 5 (2 5 ,3 x 9 x 4 )

2

LB11650

O N S e m ic o n d u c t o r

Ìîñò (áèïîëÿðíè)

8-28; (2,5) [70]

1 ,5

[0 ,5 ]

-2 0 ¸ + 8 5 (2 7 x 1 1 ,8 x 4 )

3

B A 6 2 8 5 A F P -Y

R O H M S e m ic o n d u c t o r

Ìîñò (áèïîëÿðíè)

4,5-24 [42]

1

[1 ]

-40¸+85 (13,6x5,4x1,9)

4

BD6237FM

R O H M S e m ic o n d u c t o r

Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )

6 -3 2 [3 ,3 ]

2

1 (2 5 )

-40¸+85 (18,5x7,5x2,2)

5

D RV8843

Texas Instruments

Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )

8 ,2 -4 5 ; (7 ,8 ) [5 ]

1 ,7 5 (2 ,5 )

0,2 (100)

-4 0 ¸ + 8 5 (9 ,8 x 4 ,5 x 1 ,2 )

Фиг. 4.

фиг. 4, показваща монтирането на
ИС от ред 1 на табл. 1 върху 4-слойна печатна платка. В зависимост от
модела на драйвера се използва една
от защитите, а в немалко случаи - и
двете.
Необходимите захранващи напрежения UR на блоковете на драйвера
се осигуряват от стабилизатора
REG на фиг. 2, а даденият с прекъсната линия блок СР се използва само
когато S1-S4 са MOS транзистори.
Той представлява преобразувател с
натрупване на заряд (Charge Pump),
който превръща UR в необходимото
за гейтовете на S1 и S2 по-високо
постоянно напрежение (на извод
HSG). За нормалната му работа между изводи СР1 и СР2 трябва да се
свърже кондензатор с капацитет десетина nF (стойността му се дава в
каталозите).
Съществуват ИС, които вместо
мост съдържат няколко двойки транзистори (полумост, Half-Bridge), всяка със свързване както S1-S3 и S2-S4
на фиг. 2. Те се използват главно за
управляване на два или повече елек-

56

Източник: Allegro Microsystems

тродвигателя, пример за което е
даден на фиг. 5. При затварянето на
S1 и S4 завърта М1 в права посока,
а при затваряне и на S5 се завърта
М2 в обратна посока. Така за управляването на двата електродвигателя са достатъчни 6 транзистора
вместо 8 при използването на два
моста.
В табл. 1 са дадени основните
параметри на ИС на универсални
драйвери. Минималната стойност
Usmin на напрежението Us обикновено се определя от блок UVLO
(Undervoltage Lockout) в ИС, който при
по-малко напрежение изключва електродвигателя. Консумираният ток
от ИС е Is , максималният осигуряван
ток на електродвигателя за неограничено време е Io, а най-голямата му
импулсна стойност I op е с продължителност, която се дава в техническата документация - обикновено няколко десети от секундата. С RDSON
е означено съпротивлението на затворените ключове, което нараства
с температурата, а fPWM е максималната честота на импулсите с PWM.

Фиг. 5.

Вместо RDSON в драйверите с биполярни транзистори се дава тяхното
напрежение на насищане колекторемитер Usat. С tPU в колона 8 е отбелязано времето от подаване на захранващото напрежение на ИС до започване на нормалната й работа, а
tUV е от получаване на напрежение
под UVLO до изключване на товара.
Особеност на ИС в ред 2 е управляването й с интерфейса SPI, докато импулсите с PWM се подават
отвън. Високата й максимална работна температура се дължи на
технологиятата й на изработка SOI
(силиций върху изолатор). Токът Io на
драйвера в ред 4 може да се програмира в дадените в колона 6 граници
чрез двуразредно двоично число.
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Таблица 3. Драйвери за безколекторни електродвигатели.
Ñ õå ì à í à P w r
¹
Ä ðàéâåð
Ï ð î è çâ î ä è ò åë
(ò ð à í ç è ñ ò î ð è )

U s, V ; U LVO, V ;
[I s , m A }

Io , A ;
(I o p , A )

R D S O N , W ; (f P W M , k H z );
[U s a t , V ]

Ð àá . ò å ì ï . î á õ â à ò ,o C
(ð à ç ì å ð è , m m )

1

A1448

Allegro MicroSystems

Ì î ñ ò (N M O S )

1 ,8 -4 ,2 [4 ]

0 ,2 (0 ,4 )

1 ,1

-4 0 ¸ + 8 5 (2 x 1 ,5 x 0 ,3 8 )

2

U S72

M e le x is

Ïîëóìîñò (NMOS)

4 ,5 -2 8 [4 ]

0 ,3 5 (0 ,5 )

3

-40¸+85 (4,95x3,99x1,47)

3

U S91A

M e le x is

Ä â î å í ì î ñ ò (N M O S )

4 ,7 -3 0 [2 ]

0 ,2 5 (0 ,5 )

-

-4 0 ¸ + 8 5 (5 ,3 8 x 3 ,3 8 x 1 ,2 )

4

MTD6501C

Microchip

Òðîåí ïîëóìîñò (NMOS)

2-14 [10]

0 ,8

0,75;(100)

-10¸+85 (4,98x3,99x1,5)

5

BH6717NUV

R O H M S e m ic o n d u c t o r

Òðîåí ïîëóìîñò (NMOS)

1 ,8 -5 ,5 [4 ]

0 ,7

1 (5 0 )

-2 5 ¸ + 9 5 (3 x 3 x 1 )

6

L6230

STMicroelectronics

Òðîåí ïîëóìîñò (DMOS)

8 -5 2 (6 ,3 ) [5 ]

1 ,4 (3 ,5 5 )

0,73 (100)

-40¸+150 (16x11,1x3,6)

7

TB6588FG

Toshiba

Òðîåí ïîëóìîñò (NMOS)

7 -4 2 [4 ,5 ]

1 ,5 (2 ,5 )

0 ,3 (2 0 ;4 0 )

-30¸+105 (16x8,8x2,5)

Драйверите в редове 7 и 10 са с
LDMOS мощни транзистори, като
S1 и S2 на фиг. 2 са NMOS, а S3 и S4
- РMOS. За драйвери от подобен тип
е прието като RDSON да се дава сумата на съпротивленията на последователно свързаните с електродвигателя NMOS и PMOS транзистор.
Драйверът в ред 9 използва n-p-n
биполярни транзистори, всеки с диод
между колектора и емитера.

Драйвери за колекторни
електродвигатели
Принципна разлика между тези
драйвери (Brushed DC Motor Drive) и
универсалните няма, но за изменение
на оборотите се използват и други
видове PWM, освен класическата.
Най-често използваното управление
е с неизменен ток (Constant-Current
Control), при който отрицателните
управляващи импулси са с фиксирана
продължителност (Off-Time). В табл.
2 са дадени основните параметри на
драйвери, като тези в редове 2 и 3
използват като S1-S4 биполярни n-pn транзистори. Друга особеност са
драйверите в редове 4 и 5 с по два
моста, позволяващи независимо управляване на два електродвигателя.
В драйвера на ред 3 не е предвидена
възможност за регулиране на оборотите. Даденият в ред 5 може да
работи с външни импулси с PWM
(максималната честота е в табл. 2),
но има и вграден генератор с 50 kHz.
Освен това, чрез двуразредно двоично число могат да се задават 4 стойности (едната е 0) като части от
тока Io в табл.2.

Драйвери за
безколекторни
електродвигатели
Тези електродвигатели имат за
ротор постоянни магнити с редуващи се и равномерно разположени по
периферията им полюси, а колекторът е от разположени на равни
разстояния намотки, чийто брой е
равен на този на магнитите. Чрез
сензори на Хол или използване на
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обратното е. д. н. на
намотките, те се активират в подходящи
моменти от времето
с необходимата полярност, за да привличат
полюсите, с което се
осигурява въртенето
на ротора. За захранваФиг. 6.
не на намотките могат да се използват универсални
драйвери или опростени техни разновидности, но съществуват и специализирани ИС (BLDC Motor Driver).
Най-често те са за електродвигатели с една (Single-Coil), две (Two-Coil) и
три (Three-Coil) намотки. Примери за
тях са дадени в табл. 3.
Драйверът в ред 1 е с вграден
сензор на Хол и е предназначен за
еднополюсни електродвигатели,
създаващи вибриращ сигнал в мобилни устройства (например GSM апарати). Посоката на тока през единствената намотка периодично се
променя (както се сменя посоката
на въртене от универсалните драйвери) така, че създаденото магнитно поле да привлича близкостоящия
полюс на ротора. Оборотите могат
да се регулират чрез импулси с PWM,
като наличието им включва електродвигателя, а липсата им го спира.
Драйверите в редове 2, 3 и 5
също са с вградени сензори на Хол,
но са предназначени за електродвигатели на вентилатори, съответно, с една, две и три намотки. Първата им специфична особеност - реакцията при механично блокиране на
вентилатора, е изяснена чрез вида
на изходните импулси на фиг. 6. До
момента t1 е нормалната работа и
в него електродвигателят блокира
или оборотите му намаляват под 60
в минута, но токът през намотката продължава да тече. След времето TON токът спира и след TOFF драйверът опитва да включи електродвигателя. Ако блокировката не е
премахната, процесът се повтаря.
Допълнителна особеност на драй-

вера в ред 2 е наличието на изход за
импулси с честотата на въртене на
електродвигателя. Драйверът в ред
3 е с аналогично действие, но на
допълнителния извод има логическа
0 при нормална работа и логическа
1 при спиране. Драйверите в редове
4-7 са за 3-фазни електродвигатели,
всяка от намотките на които се
задейства от един от полумостовете. Вместо чрез сензори, положението на ротора се определя от
възникващото обратно е. д. н. в намотките и управлението (от Contr
на фиг. 1) се осъществява в съответствие с широко разпростанения
метод Field Oriented Control (FOC).
Оборотите на драйвера от ред 4 се
регулират чрез захранващото напрежение или импулси с PWM на специален извод на ИС, тези на драйвера в ред 6 се регулират чрез честотата на импулсите от Contr, а на
този в последния ред - подобно на
драйвера от ред 1, но коефициентът на запълване на импулсите
се задава чрез външно постоянно
напрежение и има 128 стойности.

Други драйвери
Те са основно с битови приложения и затова ще бъде даден само по
един пример от всяка разновидност.
Първата са електродвигателите за
фотоапарати и камери, които могат
да се използват и за маломощни (до
около 1 W) нисковолтови електродвигатели. Пример е SiP42104 на
Vishay Siliconics, която съдържа стъпалата Contr, Predr и Pwr на фиг. 1, като
последното е мост с NMOS транзистори с индуциран канал. Работи с
Us между 2,3 V и 4,2 V, осигурява
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Фиг. 7.
Източник: Microchip

Io=0,25 А и има размери 1,6x1,6x0,6
mm. Втората разновидност са драйвери за дискови устройства с пример BD7998EFS на ROHM Semiconductor. Блокът PWR на ИС е с 6 изхода, например за захранване на три
електродвигателя (единият с три
намотки) и намотките на два изпълнителни механизма. За работата
на ИС са необходими две напрежения
от +5 и +12 V, сумарният ток на
всички изходи е 3,5 А, а размерите
са 18,9x9,5x1 mm. Третата разновидност са драйверите за електродвигатели с постъпателно движение
(Voice Coil Motor) с основно приложение за задвижване обективите на
фотоапарати и камери. Пример е
A3904 на Allegro Microsystems, която
осигурява на товара напрежение
между 2,4 V и 5,5 V и ток до 127 mA,
чиито стойности се задават чрез
I2C интерфейс със стъпка 0,5 mA.

Предварителни стъпала
за драйвери
В зависимост от вида на мощните транзистори в блока Pwr, те се
разделят на две групи – за NMOS
транзистори и за IGBT, но някои от
последните могат да управляват и
NMOS. Основната разлика между
двете групи е, че стъпалата за
NMOS транзистори обикновено се
захранват със същото напрежение
както Pwr и товара, което е под 100
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V. Стъпалата за
IGBT имат отделно захранване от това на
Pwr и товара,
тъй като последното достига
Фиг. 8.
1200 V.
Предварителните стъпала съдържат блока Predr
на фиг. 1 и част от Contr, а другата
му част се свързва външно и в зависимост от типа на стъпалото
може да е микроконтролер, DSP, интерфейсен модул или специализиран
управляващ блок. Важна особеност
в структурата и действието на
стъпалата се дължи на факта, че управляващите транзистори изискват достатъчно положително напрежение на гейта си спрямо сорса
(при NMOS) и емитера (при IGBT), за
да работят като затворен ключ. За
управляване на замасен товар транзисторът се свързва между него и
захранващото напрежение UCC (High
Side Connection) и за прилагането му
върху товара трябва напрежение на
гейта UG по-голямо от UCC (поне с
няколко волта повече от праговото
напрежение на транзистора). Тъй
като в гейта практически не протича ток, необходимото UG се получава от вграден в ИС преобразувател с натрупване на заряд. Това
позволява при нужда ИС да работи

със значително по-малко напрежение
от това на товара, което е особено важно при управление на високоволтови товари чрез IGBT.
За много приложения е особено
важна простата схема на управление
(включително блока Contr на фиг. 1).
Такъв пример за управление на колекторни електродвигатели е даден на
фиг. 7. Микроконтролерът е от една
от фамилиите PIC на Microchip, а диодът е за предпазване на електродвигателя. Подобна е ИС LT1910
на Linear Technology също за управление на MOS транзистор, която се
захранва с напрежение между 8 и 48
V, в които граници е и напрежението на електродвигателя и разполага
с вградена максималнотокова защита. От същата разновидност е
1ED020I12-F2 на Infineon, предназначена за управление чрез IGBT на товари с напрежение до 1200 V. Управляващите сигнали са галванично
отделени от изхода чрез вградени в
ИС миниатюрни трансформатори.
Чрез специфично схемно решение
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максималнотоковата защита се реализира с помощта на резистор в
гейта на IGBT.
Втората разновидност на предварителните стъпала е за управление
на 3-фазни електродвигатели чрез
Pwr, реализирано като троен полумост, идея за чието свързване е дадена на фиг. 8. Тук S1-S6 могат да са
NMOS транзистори или IGBT, като
S2, S4 и S6 образуват т. нар. Low
Side Connection. Вижда се, че ИС има
отделни изводи (HS_G) за гейтовете
на трите горни транзистора, за
техните сорсове (HS_S) и за гейтовете на долните транзистори
(LS_G), докато сорсовете на последните са на общ извод, свързан с RSC.
За контрол на тока на товара или за

задействане на максималнотоковата защита напрежението върху
този резистор чрез R1-R2 се подава
на усилвател, вграден в интегралната схема.
Пример на стъпало за захранване
на NMOS транзистори е АТА6844 на
Atmel, работещо с напрежение между 5,25 V и 32 V и температура на
чипа до 200 °С. Шината му CON се
свързва към микроконтролер, но има
и споменатия допълнителен интерфейс LIN. За същия тип транзистори е и ИС 33937А на Freescale Semiconductor с напрежение 6 – 58 V, чиято шина CON се свързва към микроконтролер или цифров сигнален процесор, но има и друга шина за управление чрез интерфейса SPI. За IGBT е
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серията 6ED Family отново на
Infineon, съдържаща шест ИС, различаващи се само по управляващата
логика, като електродвигателят
може да се захранва с напрежения до
600 V.
Третата разновидност са стъпала за захранване на мостове, чието
свързване е аналогично на фиг. 8 (вместо три полумоста има два). Пример
за захранване на NMOS транзистори е ИС А4930 на Allegro Microsystems,
предвидена основно за управление на
BLDC електродвигатели с една намотка и сензор на Хол. Тя и електродвигателят се захранват с напрежение между 8 и 36 V, като схемата
има вграден усилвател за сигнала от
сензора.

Ñîôèÿ 1784, áóë. "Öàðèãðàäñêî øîñå"
7êì, ÀÒÌ-Öåíòúð
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Основни характеристики на хардуерните и софтуерни
компоненти на embedded системите

Œ

бикновено се приема, че вградените системи (embedded systems)
са електронни цифрови системи, програмирани да изпълняват определени
функции в реално време. В зависимост от предназначението си, се
характеризират с различна сложност – от елементарни с един микроконтролерен чип, до комплексни
системи, съставени от множество
устройства, периферни и мрежови
модули, монтирани на общо шаси или
дори интегрирани в общ шкаф. Като
съвременна тенденция при производството им се очертава стремежът
към минимизиране на размерите,
масата, консумираната енергия и
цената им и увеличаване на надеждността и функционалността на системите.
Вградените системи намират
широко приложение в областта на
телекомуникациите, потребителската електроника, транспортните
средства и промишлеността. Всеки
съвременен трансмитер за измерване на налягане, температура, ниво
или тегло съдържа в себе си вградена система, която обработва измерената стойност на параметъра,
като филтрира некоректните стойности, коригира ги съобразно влиянието на околната среда и ги преобразува математически. Вграденото
управление следи за точността на
изходните сигнали, извършва комуникация с други устройства и системи, прави автодиагностика и предава алармени съобщения. При различните аналитични прибори, освен изброените функции, вградените сис-
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теми контролират взимането, кондиционирането и филтрирането на
пробата, след което следят за извършването на анализа. Някои машини или агрегати в индустрията, като
например помпи, вентилатори, компресори, са снабдени с вградени системи, които наблюдават работата
им. Чрез сензори, измерващи вибрации, линейни измествания, скорости
на въртене и други параметри, тези
системи анализират работата на
машината и генерират ценна информация, използвана за предсказващо
управление и оптимална експлоатация на оборудването.

Основни характеристики
Отличителна характеристика на
вградените системи е ограниченият
брой предварително дефинирани функции, които са проектирани да изпълняват. Системите са тясно специализирани и решават само определена задача или сравнително ограничен брой задачи, за разлика от други
електронни устройства с подобна
елементна база, които изпълняват
широк набор от функции. Освен
това, вградените системи обикновено разполагат с ограничена захранваща мощност и трябва да имат
ефективно управление на захранването, за да може наличната мощност
да се разпредели за всички изпълнявани задачи. Ресурсите им никога не
трябва да се използват напълно и
винаги трябва да има резерви, които да се мобилизират при непредвидени ситуации в процеса на експлоатация.
Друга важна тяхна особеност е
работата в реално време, което

изисква предвидените ситуации да
бъдат обработени за определеното
време, по зададените алгоритми.
Забавянето или отклонението от
кодирания алгоритъм може да доведе до повреда, катастрофа или загуба на човешки живот.

Интерфейси във
вградените системи
Интерфейсите във вградените
системи са разнообразни и част от
тях дори не са стандартизирани.
Класификацията е трудна и противоречива поради огромното количество параметри, по които могат да
се сравняват и класифицират. Найпросто казано, интерфейсите се
делят на операторски интерфейси
(Human-Machine interfaces – HMI) и
електрически интерфейси (интерфейси за връзка с компоненти и други устройства). Към интерфейсите
от групата HMI спадат: клавиатури, монитори, ключове, бутони, единични или групови индикатори, излъчватели на акустични, утразвукови, топлинни сигнали, електродвигатели, електромагнити и други.
Електрическите интерфейси са
много видове и най-общо попадат в
две групи: вътрешни и външни. Разликата е голяма, като съществените параметри са шумоустойчивостта, дължината на връзката, скоростта и др. Като вътрешни интерфейси могат да се посочат I2C, SPI, ISA
и подобните им, които осъществяват връзка между компоненти и
модули във вградените системи и порядко връзка на малки разстояния
между две или повече системи в една
по-голяма вградена система. Тези

февруари 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2012

63

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
интерфейси обикновено покриват
разстояния до няколко метра или
дори много по-малки.
Външните интерфейси се прилагат за връзка между отделни вградени системи на значително разстояние една от друга или между
вградени системи и отдалечени периферни устройства. Такива са
RS232, TTY, Ethernet, Centronics,
FlexRay, CAN, LIN и др. Разстоянието обикновено е от няколко метра
до няколко километра в зависимост
от интерфейса. Част от външните
интерфейси са галванично изолирани с трансформатори или с оптически кабели. В тази група са и радиоинтерфейсите за малки или позначителни разстояния.

Платформи
за изграждане на
вградени системи
Вградените системи могат да
включват обикновени микропроцесори (µP) и микроконтролери (µC), които имат по-малка изчислителна мощност, но за сметка на това са с поразнообразна периферия. Тази характеристика на микроконтролерите
обуславя широката им употреба в
системите с ниска и средна сложност.
За разлика от персоналните компютри и сървърите, при вградените
системи се използват голям брой
базови архитектури, сред които фон
Нойман и Харвард. При концепцията
фон Нойман се използва обща памет
за съхранение на програмните инструкции и данните, докато при архитектурата Харвард съхранението
на програмните инструкции и данните става в отделни адресни пространства. Това позволява данните
да имат примерно 8-битов формат,
а инструкциите - 12-битов.

Хардуерни компоненти на
системите
Процесор. За целите на вграденото управление намират приложение
както RISC, така и RISC процесорите. Водещ принцип при концепцията
RISC (Reduced Instruction Set Computer
– компютър с намален набор инструкции) е изпълнението на максимално компактни и опростени команди,
които изискват минимално време
(тактове). Този принцип опростява
архитектурата, позволява процесорът да работи на по-висока тактова честота и намалява цената му.
За целите на вграденото управление
са добили популярност различни фа-

64

милии RISC процесори: ARC (на ARC
International), ARM (на ARM Holdings),
AVR (на Atmel), PIC (на Microchip),
MSP430 (на TI) и др. Като противоположност на RISC съществува концепцията CISC (Complex Instruction Set
Computer – компютър с комплексен
набор инструкции), но тя е с по-ограничено приложение при вградените
системи. По отношение дължината
на думата на процесорите, използвани за вградено управление, съществува голямо разнообразие – те могат
да са от 4- до 64-битови и повече
(главно при DSP – цифрови сигнални
процесори), но в най-масова употреба са 8- и 16-битовите.
Производителността на процесора зависи от няколко фактора. На
първо място, максималната честота, с която може да работи процесорното ядро. Обикновено тя е в
диапазона от 4 MHz до 80 MHz (за
някои модели DSP надхвърля 400
MHz). В ядрото на процесора се намира АЛУ (аритметично логическо
устройство), отговорно за извършването на изчисленията и операциите в зависимост от изпълняваната инструкция. От дължината
на думите, които то може да обработва, също зависи производителността на целия процесор. Друг
фактор, влияещ на производителността, е броят на работните регистри в ядрото на процесора. Колкото е по-голям техният брой, толкова по-висока може да бъде производителността на съответния процесор. Обикновено разредността на
регистрите е равна с тази на АЛУ.
Важен показател, който определя
производителността на ядрото, а
оттам и на процесора/контролера,
е организацията на обработване на
инструкциите. Много от производителите залагат в своите продукти
т. нар. конвейерна обработка на инструкциите. Идеята на конвейра
(Pipeline) е да не се изчаква завършването на изпълнението на инструкция, за да се започне следващата, а
обработката на новата инструкция
да стартира веднага след предходната. Така, в оптималния случай, един
такт след началото на първата инструкция се зарежда втората, след
още един такт - третата. При четвъртия такт едновременно се обработват четири инструкции, всяка
отместена на един такт от предходната.
Разглеждайки процесорното ядро,
трябва да отбележим още един фактор, влияещ на неговата изчислител-

на мощ – вътрешната памет или т.
нар. кеш памет. Кешът представлява специална добавка към декодера на
паметта на процесора. Реализира се
от много бърза памет и специализирана логика за нейното управление.
Основната идея на кеша е да запише
част от паметта (често използвана) в собствената си памет и ако
процесорът поиска адрес от тази
част да се използва стойността от
бързата кеш памет, а не от по-бавната външна памет.
Шините са средство за пренасяне на информацията под формата на
цифрови сигнали. Различават се три
типа шини, в зависимост от предназначението им – адресна, управляваща и шина за данни. Адресната
шина свързва процесора с паметта
и периферните устройства. Шината
за данни е двупосочна и пренася информация между процесора и паметта или периферните устройства.
Броят на пистите определя броя
битове, които могат да се запишат
във всяка клетка на паметта. Всички допълнителни данни за управление
на дейността на системата се пренасят от управляващата шина.
Паметта съхранява инструкциите и данните, с които работи процесорът. В повечето случаи паметта за програмните инструкции е от
типа flash, която може да бъде записвана многократно, например 10 000
и повече пъти или OTP (One-Time
Programmable – еднократно програмируема), която е по-надеждна, но
може да бъде програмирана само
веднъж. При някои модели микроконтролери е предвидена възможност
за включване на допълнителна
външна памет.
Периферията включва дискретните входове/изходи за обща употреба (General Purpose Input/Output GPIO), които служат за управление на
външни компоненти (релета, тиристори и др.) или за получаване на информация от двоични сензори (бутони, крайни изключватели, сензори за
положение и др.). В съвременните
микроконтролери всеки от изводите
за GPIO може да бъде програмиран
като вход или като изход в зависимост от нуждите на приложението.
Някои производители дават допълнителна функционалност на дискретните входове/изходи, като например
да могат да издържат на по-високо
токово натоварване, да могат да
управляват течнокристални дисплеи
и др. Когато е необходим обмен на
аналогова информация, се използва

февруари 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2012

65

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
АЦП (аналогово-цифров преобразувател) или ЦАП периферия. Изводите,
на които се извежда такава информация, като правило са общи с тези
за GPIO и необходимата функция се
задава от програмното осигуряване.
Разредността и скоростта на преобразуване на вградените АЦП/ЦАП
е твърде различна за всеки от моделите микроконтролери, но обикновено е от 8 до 16 бита и с 10 000 до
1 милион отчета за секунда.
Таймерите са друга важна периферия и това обуславя наличието им в
почти всички съвременни микроконтролери. Много често таймерът
може да бъде програмиран като брояч, да има допълнителен програмируем делител на входящото му тактиране, а източникът на тактови импулси да се избира по софтуерен път.
В по-големите микроконтролери има
по няколко таймера, които могат да
са с различна разредност, например
8- и 16-битови. Работата на таймерите е пряко свързана с тактовия
генератор, който също е интегриран
в чипа. Режимите му на работа се
определят софтуерно и могат да
бъдат:
l като RC (резисторно-капацитивен)
генератор, при който не са необходими допълнителни външни компоненти;
l когато е необходима висока точност на тактовите импулси е предвидена възможност за външно включване на кварцов или керамичен кристал;
l чрез външен източник на тактова
честота. Този режим се използва,
когато трябва да се синхронизира работата на микроконтролера с друго, външно устройство.
Някои от тактовите генератори
са снабдени с PLL схеми (phase-locked
loop – автоматична фазова донастройка на честотата), чрез които се
постигат по-високи честоти. Съществуват модели микроконтролери,
при които PLL се използва и за управление на честотата, с цел оптимизация на енергопотреблението.

Комуникация
Комуникационните възможности
при вградените системи се характеризират с голямо разнообразие:
l Серийни комуникационни интерфейси - RS-232, RS-422, RS-485. Използват се главно за комуникация с компютри или с други вградени системи;
l UART/ USART (Universal Synchronous
and Asynchronous Receiver/Transmitter
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– универсален синхронен и асинхронен приемник/предавател).
l Синхронни серийни комуникационни
интерфейси. Намират приложение
като пряк обмен между микроконтролери, за първоначално програмиране на чипа (зареждане на програма и
на данни) и др. Към тази група спадат I2C (Inter-Integrated Circuit), SPI
(Serial Peripheral Interface Bus), SSC и
ESSI (Enhanced Synchronous Serial
Interface).
l USB (Universal Serial Bus) - един наложил се в последните години комуникационен интерфейс, с който са
снабдени голяма част от съвременните устройства;
l Протоколи за мрежова комуникация
като Ethernet, CAN (Controller Area
Network), LonWorks и др. Наличието
на такава периферия в микроконтролера силно редуцира броя на допълнителните външни компоненти, опростява печатната платка и снижава
цената на вградената система.

Програмно осигуряване на
вградените системи
Програмното осигуряване за вградените системи е познато като
фърмуер (firmware) или "твърда" програма, тъй като е записано в енергонезависима памет и в идеалния
случай се предполага, че няма да се
променя в процеса на експлоатация
на системата, който може да бъде
десетки години. В много съвременни системи програмите са записани във флашпамет и могат (при определени мерки за сигурност) да се
подменят с цел модернизация. Това
дава възможност за развитие на
вградените системи, които вече са
в експлоатация, но създава и предпоставки за злоупотреби. Сред найпопулярните операционни системи
(ОС) за вградените системи са QNX4
RIOS, Embedded Linux, Windows CE и
др.
QNX4 RIOS е разработена от QNX
Software Systems за приложения главно в интелигентни устройства за
бита, малки телекомуникационни
устройства, автомобилната промишленост, медицински прибори.
QNX4 може да работи с всички процесори от серията x86 след 386.
Това е една от най-малките ОС на
пазара на вградените системи за
управление и може лесно да се адаптира към много приложения. Ядрото
на системата изисква само 12 kB
памет, за да работи. За сравнение,
Windows CE изисква поне 350 kB за
ядрото с известни комуникационни
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възможности, Linux - минимум 128256 kB за ядрото и още над 100 kB
за другите компоненти. Както
Windows CE, така и Linux могат да
се конфигурират за съответното
приложение и затова окончателният
размер на инсталираната ОС може
да се получи в широки граници.
Linux за вградени системи стана
много популярна през последните
няколко години и то най-вече в интелигентните електродомакински прибори, рутери и суичове за телекомуникациите, уреди, работещи с Интернет и приложения в автомобилостроенето. Тъй като Linux има модулна структура, е лесно да се оставят само модулите за съответното
приложение, което дава възможност
за поддържане на необходимия минимум от ОС в конкретното изделие.
Едно от огромните предимства на
Linux е, че кодът е широко достъпен,
може да се пригоди към много процесори и е стабилен.
Windows CE е въведен за първи път
в мобилните компютри от серията
Handheld PC през 1996 г. Намира приложение и при компютрите за автомобили, във видеоигри, цифрови камери, програмируеми логически контро-
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лери за промишлеността, баркод
четци и др.
Модерните операционни системи
за вградените системи поддържат
сложни алгоритми за управление на
паметта, които осигуряват нейното оптимално използване. Също
така се използват системи за защита на паметта и входно-изходното
пространство от грешки в програмата, така че ако се получи грешка
тя да ограничи неприятните последствия до минимум и системата да
се самовъзстанови.

Инструменти за
тестване и коригиране
Процесът на изпитване и корекция
на програмното осигуряване, наричан
още дебъгинг (debugging), отнема
голяма част от усилията и времето
на разработчиците. Поради тази
причина, всички производители на
микропроцесори и микроконтролери
за вградени системи са предвидили
инструменти, чрез които той да
бъде улеснен. Комплексът от средства за дебъгинг включва три
съставни части. Първата е наличието на необходимата периферия в
микроконтролера. Широко разпрост-
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ранение са добили JTAG (Joint Test
Action Group) – специализиран интерфейс за изпитване на наситени печатни платки;
ISP (In-System
Programming) – вътрешносхемно програмиране; ICSP (In Circuit Serial
Programming) – метод за директно
програмиране на микроконтролери,
например от сериите PIC и AVR; BDM
(Background Debug Mode) – интерфейс, използван главно в продуктите на Freescale и др. Втората
съставна част представлява специализиран хардуер (вградена система
във вид на печатна платка или самостоятелно устройство), чрез който
се извършва програмиране, симулиране или емулиране. Третият елемент
от средствата за дебъгинг е програмното осигуряване за персонален
компютър. Популярност са добили
софтуерни пакети от типа IDE
(Integrated Development Environment) –
интегрирана среда за разработка. Те
дават възможност за писане на програми, за записването им в паметта на микроконтролерите или за
прочитането им, за симулиране действието на програмата и поведението на цялата вградена система и
др.
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сновното предназначение на
този тип контактори (DC Contactor)
е за включване и изключване на постояннотокови електродвигатели и
за бързото им спиране чрез задействане на електромагнитна спирачка. Използват се и за включване и изключване на товари с индуктивен
характер, например соленоиди, както
и на някои товари с резистивен характер.
В статията се разглежда действието на контакторите с електромагнитно задействане и полупроводниковите контактори, техните
основни параметри и характеристики, като е отделено внимание и на
специфичните особености за гасене
на електрическата дъга при отварянето на контактите. Дадени са примери на схеми за свързване и приложения, както и някои особености на
конструкцията.

Стандарти
В публикувания от Международната електротехническа комисия
стандарт IEC 947-4-1 съществува
раздел за контактори за постояннотокови товари с три основни части: DC1 за безиндуктивни товари,
такива с малка индуктивност (времеконстанта L/R ≤ 1 ms) и електрически пещи, DC3 за шунтови електродвигатели (L/R ≤ 2 ms) и DC5 за
серийни електродвигатели (L/R ≤ 7,5
ms). Контакторите за индустриални приложения трябва да изпълняват
изискванията на IEC 60947-1, IEC
60947-4-1 и EN60947, докато тези
за електрически локомотиви –
IEC60077-1, IEC60077-2 и ЕN50124.
Оценяването на издръжливостта на
контакторите към различни външни
въздействия също се извършва според предписанията на различни стандарти, например IEC 60068-2-6 за
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Фиг. 1.

вибрации и IEC60068-2-27 за удари.
За безопасността на електрическото свързване на контакторите
трябва да се спазват предписанията на БДС EN 1175-1:2002.

Действие на
електромагнитните
контактори
Това са най-масово разпространените контактори, които включват
и изключват товара чрез механични
контакти. Обобщената им структура заедно с веригите за свързване на
товара е показана на фиг. 1. Единият полюс на източника на постоянно напрежение Ue обикновено се заземява или свързва към корпуса на
контактора, но има и специфични
случаи на липса на тази връзка. Показаното на фиг. 1 заземяване е за осигуряване на положително напрежение
на товара Ch, но по аналогичен начин може да се захранва товар с
отрицателно напрежение чрез заземяване на положителния полюс на Ue.
Двата eлемента F, наричани ShortCircuit Protection Device (SCPD), представляват защитата от късо съединение, която може да бъде реализирана по различен начин.
Силови контакти (Main Contacts)
PwC. Те задължително трябва да са
в незаземената верига, като в найтежък режим работят при индукти-

вен товар, в сравнително по-лек с
капацитивен товар и облекчен при
резистивен товар. В зависимост от
очаквания начин на ползване на контактора, допиращите се части на
контактите са от различен материал. Класическият е медта заради
малкото си омично съпротивление,
но контактите от нея са уязвими на
корозия, особено при превключване на
резистивни товари. Среброто е устойчиво към корозия, подходящо е за
всякакви контакти независимо от
тока им, но е по-скъпо. Контакти
оставащи продължително време
затворени са медни и посребрени или
се изработват от сребърно-кадмиев
окис или от сребърно-калаен двуокис.
С тези три разновидности се отстранява опасността от „залепване“
на контактите при токове над номиналния и същевременно се осигурява малко съпротивление в затворено състояние. Допълнително предимство на контактите със сребърнокадмиев окис е, че имат дълъг експлоатационен срок. Характерни приложения на контактори с двете разновидности са в телекомуникационни и електроразпределителни системи. За работа в тежки експлоатационни условия предпочитаните материали са сребърно-волфрамов окис и
сплавта AgCu3, известна и с наименованието Hard Silver.
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Фиг. 2

a

б

в

В зависимост от състоянието на
контакта в незадействано положение и начина на свързване на външните вериги, в контакторите се използват следните основни видове:
Единичен контакт (Single Pole
Single Throw) SPST с две разновидности. Първата е със символични означения на фиг. 2а и се нарича нормално отворен контакт (NO Contact),
тъй като в незадействано състояние е прекъснал веригата, в която е
свързан. За да не се бърка последното означение с това на кондензатор,
при едновременното им използване
в електрическите схеми една от
плочите на кондензатора е дъгообразна. Другата разновидност е нормално затворен контакт (NC Contact), който в незадействано състояние е затворил веригата и има символичните означения на фиг. 2б.
Единичен превключващ контакт
(Single Pole Double Throw) SPDT с означение на фиг. 2в. Той се използва
обикновено за подаване на дадено
напрежение към един или друг товар,
или за свързване на товар към едно
или друго напрежение, което определя другото му наименование
Changeover Contact. Тъй като при превключването най-напред се прекъсва
едната верига, а след това се затваря другата, се нарича и Changeover
Contact Break Before Make.
Двоен контакт (Double Pole Single
Throw, Double-Break Contact) DPST,
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г

д

е

представляващ два еднакви единични контакта с общо задействане
(фиг. 2г) и по принцип предназначен
за едновременно прекъсване на две
вериги. Използването му в PwC на
фиг. 1 е като двата контакта се
свържат последователно за по-сигурно прекъсване на веригата при отварянето им.
Двоен превключващ контакт
(Double Pole Double Throw) DPDT –
показан е на фиг. 2д и основното му
предназначение в постояннотоковите електродвигатели е за реверсирането им. Известен е и като Paired
DPST.
Сравнително по-рядко се използват тройни контакти (Triple Pole
Contact) и четворни контакти (Four
Pole Contact), представляващи съответния брой единични контакти с
общо задействане. Те могат да са
само NO, само NC или комбинация от
двата вида. Например за още по-сигурно прекъсване на веригата на електродвигател, вместо два могат да
се свържат последователно три контакта.
При ползването на контактори
трябва да се има предвид съществуващото по принцип треперене на
неговите контакти – при затварянето им поради притискането на
двете пластини и еластичността
им се получава неколкократно отваряне и затваряне (bouncing) преди да
се установи стабилното затворено

състояние. Поради големите токове
през PwC треперенето би влошило
част от параметрите на контакторите, поради което то се отстранява чрез подходящи средства (т.
нар. Debounced Contact).
Конструктивното оформление на
много контактори позволява лесната замяна на техните PwC, което е
отбелязано в техническата им документация. Същевременно, производителите често предлагат серии от
контактори с много общи параметри и еднакво конструктивно оформление, едно от различията между
които е във вида на PwC. Така потребителят може да избере подходящия
за дадено приложение, като трябва
да се има предвид, че най-често използваните разновидности са с един
до три NO и един NC.
Допълнителни контакти (Auxiliary Contact). Това е блокът AxC на
фиг. 1, използван за включване и изключване на външни помощни устройства и индикаторите за състоянието на контактора, които се
свързват към изводите Ax_n. Тези
контакти са от същите типове,
както PwC, но за по-малки токове.
Задействат се едновременно със
силовите от блока S, като най-често са SPST и SPDT. В част от контакторите всеки от допълнителните контакти е снабден със специална пружинка (Return Spring), която
ускорява отварянето и затварянето
му, стабилно го задържа във всяко от
положенията му и осигурява необходимата сила на натиск, когато е затворен. Освен това се избягва опасността от нежелана смяна на положението на контакта поради удари и
вибрации. Конструктивното оформление на много модели контактори
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позволява допълнителните контакти да се монтират
или не по желание на клиента. Също масов случай е предлагането на даден контактор с няколко вида допълнителни контакти.
Електромагнит (Coil, Solenoid). Той е блок S на фиг. 1
и котвата му е механично свързана със силовите и допълнителните контакти, които се задействат при нейното привличане. Последното се осигурява от намотка,
захранвана от постоянно напрежение (DC Coil) Uc, подавано между изводи С1 и С2 на контактора и осигуряващо достатъчно голям ток през нея. Веднага трябва да
се подчертае, че в немалко каталози контакторите за
променливотокови товари и постоянно управляващо
напрежение се означават като DC Contactor. Класическият тип контактори са с една намотка, наричана работна (Operating Coil), която може да се задейства по различен начин в зависимост от модела на контактора. Найпростият е подаване на цялото напрежение Uс за задействане на контактите и премахването му за тяхното
отпускане. Този режим на работа е известен като
Continuous Duty. Така създаденият непосредствено след
прилагането на Uc магнитен поток предизвиква рязко
механично въздействие върху котвата, което не е желателно. За избягването му някои контактори съдържат
подходящо поставен меден пръстен, който в първия
момент отклонява значителна част от магнитния поток на намотката и механичното въздействие е слабо.
В процеса на нарастване на тока през намотката той
се променя все по-бавно, отклоненият от пръстена поток намалява и механичното въздействие върху котвата нараства. Крайният резултат от това е плавно и
без излишни механични удари придвижване на котвата и
контактите. Този начин на действие се препоръчва за
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товари, които се включват и изключват сравнително
рядко. В други модели напрежението за задействане (PullIn Voltage) е част (например 2/3) от номиналното Uc.
За случаите на често включване и изключване на товарите се предпочита захранване на намотката с правоъгълни импулси, което в съчетание със споменатата
специална пружина на контактите намалява времето за
смяна на състоянието на контактите. В случая основно
значение има коефициентът на запълване d=100ton /
(ton+toff) на импулсите, в който t on е времето на протичане на ток през товара, а toff - времето на прекъсването му. Този начин на захранване е известен като
Intermittent Duty, като d обикновено е между 20% и 90%.
Важно е да се има предвид, че на всяка стойност на d
съответства определено максимално допустимо време
ton, давано в техническата документация (намаляването на d води до понижаване на ton). Освен това, средната стойност на тока през товара е d, % от тази при
постоянно затворени PwC. Например, ако последната е
200 А, при d=30% се получава средна стойност на тока
60 А.
Съществуват електромагнити с две намотки, свързани последователно към Uc, всяка от които е със собствена котва за задействане на един от PwC.
Задействането на контактите изисква значителна
електрическа енергия, докато за подържане на задействаното им състояние тя може да е значително по-малка и,
съответно, през намотката да протича по-малък ток
от този за задействане. Съществуват три метода за
осигуряване на това действие. Първият от тях е намаляване на напрежението до стойността за задържане
(Drop-Out Voltage), която е 10-30% от напрежението Uс.
При втория метод се намалява средната стойност на
тока чрез понижаване на времето ton и се осигурява найголяма икономия на електроенергия, но това е съпроводено със създаването на значителни електромагнитни
смущения, а цената на техническата му реализация е
значителна. Евтин и с малки смущения, но не толкова
ефективен, е третият метод със задържаща намотка
(Holding Coil). Задействането се осигурява от работната намотка, след което вместо нея се включва задържащата, която е значително по-високоомна и, съответно,
с по-малка консумация.
Специфичен начин за намаляване на консумацията се
използва в някои контактори с NO контакти. Постоянен магнит осигурява затвореното състояние на контактите, а за отварянето им е достатъчен къс токов
импулс през намотката, след което те остават в това
състояние. За повторното им затваряне се подава импулс в обратна посока.
За разширяване на приложенията на контакторите
се използват намотки, захранвани с променливо напрежение (AC Operated Coil) с мрежова честота. Те имат
вграден диоден мост (схема Грец), който осигурява в
единия си диагонал пулсиращо напрежение с постоянна
съставка за захранване на намотката, когато в другия
му диагонал се подаде променливото напрежение. Когато вместо променливо се подаде постоянно напрежение, то преминава през моста практически без промяна.
Следователно, комбинацията мост-намотка позволява
захранване с променливо и постоянно напрежение, което определя и наименованието AC/DC Coil.
При прекъсване на веригата на намотките се получава отскок на напрежението върху тях, за чието избягване в някои контактори успоредно на тях е свързан варистор, а в други последователно се поставя диод или
резистор.
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Потискане на
електрическата дъга
Добре известното прескачане на
искра или възникване на електрическа дъга между двете части на отварящ се контакт с голям ток през него
е особено опасно, когато той е в постояннотокова верига. Причината е,
че дъгата няма да се прекъсне автоматично, както при преминаване на
синусоидата на мрежовото напрежение през нулата, което налага по принцип в контакторите за постояннотокови товари да се взимат специални
мерки за потискането й. При напрежения под 24 V реално дъга не се образува и не се налагат специални мерки. При по-високи напрежения, особено над 48 V, те са практически задължителни, тъй като големината на
дъгата нараства с напрежението на
товара и неговия ток. Най-ефикасната мярка за премахването й е поставянето на контакта във вакуум. Тя,
обаче, почти не се използва в разглежданите тук контактори поради значителното усложняване на конструкцията и повишаването на цената.
Реално използвани са няколко метода
за потискане на дъгата, общото между които е, че не я премахват, а само
намаляват нейната енергия чрез
скъсяване на времето на съществуването й или по друг начин. Критерий за ефективността на методите
е коефициентът на потискане (Arc
Suppression Factor) ASF, който показва колко пъти енергията на дъгата с
потискане е по-малка от тази без
потискане и при най-добрите практически реализации надхвърля 1000. Експлоатационният срок на контактите при ползване на тези методи нараства приблизително ASF пъти.
Единият от методите е отстраняване на голяма част от дъгата от
пространството между контактите чрез постоянно магнитно поле
(Magnetic Blowout). Методът има две
разновидности. При първата полето
се създава от постоянен магнит, то
привлича електрически заредените
частици на дъгата, с което изтегля
част от нея извън пространството
между двата контакта и я прекъсва.
Действието е в сила само при една
от посоките на тока през товара и
затова трябва да се спазва означената върху корпуса на контактора
полярност на напрежението. Приложенията са управление на товари с
напрежение не по-малко от 48 V.
Втората разновидност ползва допълнителна намотка за създаване на
полето, свързвана към напрежението
Ue от фиг. 1, и действа независимо
от посоката на тока през товара.
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Фиг. 3

Фиг. 4

Символичното означение на контакт
с този метод на защита е показано
на фиг. 2е.
За скъсяване на времетраенето на
дъгата се използват пружини, които
отварят PwC за около 15 ms, вместо обикновените 50-100 ms.
Методът, известен като Arc
Chute Assembly, използва 10-15 метални пластини с малко разстояние
между тях, разположени от трите
страни на контакта в непосредствена близост до него. При отварянето
му вместо една дъга възникват такива между всеки две съседни пластинки (фиг. 3), всяка от които е със
значително по-малка енергия от
тази на дъгата без пластини. С това
износването на контактите силно
намалява.
При работа на контакторите е
възможно поради някакви промени на
товара токът през силовите контакти да нарасне над максимално
допустимия. Отварянето им в такъв
случай ще предизвика електрическа
дъга, която да не може да бъде потисната от съответното устройство. За избягване на това в някои
контактори е предвиден заключващ
механизъм (Overcurrent Latch), който
задържа контактите затворени
дори при изключване на работната
или задържащата намотка. Той ги
отваря само едва при намаляване на
тока до допустимия.
Не трябва да се забравя едно полезно качество на електрическата
дъга, образувана от ток, значително по-малък от номиналния за контакта – почистването на контактните повърхности от замърсявания.

Действие на
полупроводниковите
контактори
Принципът на реализацията им
(Solid State Contactor) не се различава
от този на полупроводниковите релета - вместо механични контакти
да се използват транзистори. Сред
предимствата са по-дългият експлоатационен срок, липсата на електрическа дъга и предизвиканите от
нея повреди, а от недостатъците

могат да се споменат по-малките
засега напрежения и токове на товара и по-високата цена на контакторите.
На фиг. 4 е дадена блоковата схема на полупроводников контактор,
чийто блок SSS замества механичните контакти и основните му
съвременни реализации са с мощни
NMOS транзистори. Тяхното управление се осигурява от блока Contr,
който чрез Isol е галванично изолиран от веригата на товара Ch. Необходимата мощност, доставяна от
източника на управляващо напрежение Uc, е значително по-малка от
тази при електромагнитните контактори, което е допълнително предимство и позволява реализирането
му чрез масово използвани електронни схеми. С прекъсната линия на фиг.
4 са дадени използваните в някои
контактори входове за пропускане
на ток през товара в „права“ посока
FWR и в „обратна“ посока REV. При
управление на електродвигатели
това означава възможност за избор
на посоката им на въртене.

Основни параметри на
електромагнитните
контактори
Те се разделят на три групи, като
съществена особеност е, че за повечето от тях няма единна терминология на английски език. Поради това
тук за всеки параметър са дадени
най-често използваните термини.
Параметри на контактите.
Максималният ток през затворен
контакт има три различни стойности в зависимост от условията на
работа. Първата е токът, който
може да протича неограничено дълго
време (Main Rated Load Current,
Maximum Rated Operational Current,
Carry Current, Contact Rating, Making
Capacity, Maximum Breaking Capacity,
Switching Capacity) и за силовите контакти е в границите 15 А – 3150 А.
Не трябва да се забравя, че при токове над няколко десетки А за осигуряване на максималния ток свързващите проводници или шини трябва
да имат достатъчно голямо сечение.
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Фиг. 5

Поради това, в някои каталози се
дават препоръчваните техни размери (Busbar Size). Например за ток 250
А трябва шина със сечение 38x5 mm.
Максималният ток на допълнителните контакти е между 0,5 и 10 А. При
това, за даден допълнителен контакт стойността му намалява при
увеличаване на комутиращото напрежение – например може да е 5 А
при 24 V и 0,5 А при 240 V. За кратко
време (до 10-15 минути) през силовите контакти може да протича поголям ток, като неговата стойност
нараства с намаляване на времетраенето му и с увеличаване на времеконстантата на товара (по-силно
индуктивен товар - по-голям ток). В
някои каталози това се дава под
формата на графика, един пример за
каквато е показан на фиг. 5а. Тя сочи,
че максималният ток за неограничено дълго време е 100 А. Максималният ток намалява и с нарастване на
напрежението на товара - фиг. 5б,
по чиято абсциса е напрежението
във V, а по ординатата е максималният ток в А. Третата стойност е
топлинният ток (Thermal Current Rating, Conventional Thermal Current, I
Thermal, 8-Hour Rating), свързан са
нагряването на контактите. Според
стандарта IEC 947 това е токът,
който след 8 часа ги нагрява до 105
°С при околна температура 40 °С.
Твърде често именно тази стойност
се приема за максимален ток на контактите.
Важно качество на контактите е
да могат да се отворят и, съответно, да прекъснат веригата на товара дори при ток в нея над максималния. Затова в много каталози се дава
максималният ток при повреда, който може да бъде прекъснат, с две
стойности (обикновено производителите дават едната от тях) – при
резистивен товар (Resistive Fault
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Current) типично 2-3 пъти по-голям
от максималния и при индуктивен
товар (Inductive Fault Current) между
5 и 8 пъти по-голям.
Максималният импулсен ток (Peak
Current, Inrush Current) се дава сравнително рядко и за силовите контакти е 2-4 пъти по-голям от първата
стойност на максималния.
Максимално напрежение върху
товара (Rated Voltage, Nominal Voltage, Maximum Recommended Contact
Voltage), което му се прилага при затварянето на NO контакт или е приложено от NC контакт. Стойността му се определя главно от това да
не се получи пробив през отворен
контакт. Типичните му стойности
са между 48 V и 3000 V.
Максималното изолационно напрежение (Maximum Insulation Voltage) е
между което и да е от перата на
контакт и корпуса на контактора,
което при силовите контакти достига 4000 V, а при допълнителните
– до 800 V. Вместо него понякога се
дава по-голямото напрежение на пробив (Breakdown Voltage).
За намаляване на загубите на електроенергия и ограничаване на температурата на контактите съществено значение има падът на напрежение въху тях (Voltage Drop Across
Contact). Той зависи от големината
на протичащия ток и типичните му
стойности при 100 А са няколко десетки mV (например при 40 mV върху
затворения контакт се отделя мощност 4 W).
Бързината на превключване на
товара зависи от времето на задействане (Operating Time) на контактите. Като параметри на NO контакти се дават поотделно времето за
затваряне (Contact Makes Time, PickUp Time, Pull-in Time) с типични стойности 20-150 ms и времето за отваряне след като е бил затворен

(Contact Breaks Time, Release Time,
Drop-out Time), което обикновено е
между 5 и 30 ms. Важно е да се има
предвид, че последното време нараства до 10 пъти при свързване към
намотката на елементи за отстраняване на отскоците на напрежение
върху нея. Превключващите контакти имат като параметри времето
за преминаване от затворено в отворено състояние (Normally Closed to
Normally Open) и времето за преминаване от отворено в затворено
състяние (Normally Open to Normally
Closed), като и двете са около 5 ms.
Оценката на трептенето на контактите при смяна на състоянието
им се прави чрез неговото времетраене (Contact Bounce Period, Contact
Bounce Time), което обикновено е
няколко ms.
Експлоатационният срок на силовите контакти се определя чрез максималния брой превключвания. Обикновено в каталозите се дава стойността му без контактът да прекъсва
токова верига (Mechanical Life,
Mechanical Endurance) с типични стойности между 3.105 и 5.106. Реално, померодавен е броят превключвания при
наличие на такава верига с определен
ток (Electrical Life), който типично е
няколко десетки хиляди. Той зависи и
от вида на товара, като при индуктивен е около 2 пъти по-малък в сравнение с резистивен товар.
Протичащият през затворените
силови контакти ток ги загрява, като
температурата им зависи и от сечението на свързващите проводници и
шини. За избягване на прегряването
в някои каталози се дават графики на
зависимостта на разликата между
температурата на контакта и околната температура (по ординатата
на фиг. 6) от времето на протичане
на тока (по абсцисата в минути).
Примерът на фиг. 6 е за контактор с
максимален ток 250 А, при който
температурата на контакта става
със 70 °С по-висока от околната след
около 25 min и се запазва по-нататък,
докато при ток 400 А след 10 min
температурата на контакта е със
105 °С по-висока от околната.
Параметри на намотката. Номиналното й постоянно напрежение
(Coil Voltage, Rated Control Supply
Voltage) е между 6 и 240 V, като
масово се използват „стандартните“ стойности 15, 24, 36, 48 и 96 V.
Допустимите му толеранси (Operating Range) 10-20% обикновено са от
двете страни на номиналната стойност, но в някои случаи могат да са
и до +100% при студена намотка.
Съществени параметри са максимал-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
дава съпротивлението на
работната намотка (Coil
Resistance), което зависи
правопропорционално на
номиналното й напрежение
(високоомните намотки са
за големи напрежения) и
има типични стойности
между десетина Ω и 600 Ω.
Последният и твърде съществен параметър е максимално допустимата температура на работната намотка (Coil Temperature), давана при най-голямото й напрежение и максималната
околна температура на
Източник: Schaltbau
Фиг. 6.
контактора. Тя достига
155 °С. Вместо нея някои
ното напрежение върху намотката производители предпочитат максиза сигурно задействане на контакти- малната разлика (Coil Temperature
те (Maximum Pull-in Voltage), което се Rise) между нейната температура и
дава като процент от номиналното околната, която разлика достига 80
(типично 60-70%) и напрежението за °С.
задържането им (Drop-out Voltage) с
Експлоатационни параметри. На
типични стойности 10-25% от но- първо място тук са допустимите
миналното. Максималната мощ- граници на околната температура
ност, която може да се разсее върху (Operating Temperature, Ambient
намотката (Coil Power Dissipation) Temperature), които са твърде различтипично е 5 - 75 W, като намалява с ни – при някои контактори -25 до +40
увеличаване на околната температу- °С, а при други - от -55 до +85 °С. От
ра (дадените стойности са при 20 значение е максимално допустимата
°С) и с напрежението й. Понякога се влажност на въздуха (Maximal Relative
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Humidity) в сила при определена околна температура – типичните стойности са около 90% при 25 °С. За
множество приложения от значение
е издръжливостта на контакторите
на вибрации (измерение m/s2 или земното ускорение G) с типични стойности между 10 и 100 m/s2, които са в
сила за определена честота (обикновено между 10 и 50 Hz). За същите
приложения е и издръжливостта на
удари със същите измерения и стойности между 10 и 30 m/s2.

Основни параметри на
полупроводниковите
контактори
Номиналното им напрежение е в
границите 1-250 V, максималният
ток - от 6 до 60 А, а импулсният
ток е 4 до 15 пъти по-голям. Съществена особеност е невъзможността им да работят без товар, като
минималният осигуряван от него
ток в зависимост от модела трябва да е между 0,1 mA и 1 mA. Напрежението върху затворения им „контакт“ е между 0,1 V и 0,3 V, а когато „контактът“ е отворен, през
него протича ток между 1 uA и няколко десетки uA. Съпротивлението
на затворения „контакт“ е между
5 mΩ и 0,5 Ω.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

ÿÍ‡ÙÓ‚Â ÒÂËˇ SE 8 ÓÚ Rittal - ÌÓ‚
ÒÓÎËÒÚ Ò ËÁÓ·ËÎËÂ ÓÚ Ú‡Î‡ÌÚË
—ÂËˇÚ‡ SE 8 ÔÂ‰Î‡„‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË Â¯ÂÌËˇ ËÎË, ‡ÍÓ ÌÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÒÚ‡ÌË˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô. œË
ÔÂ‰Ë¯Ì‡Ú‡ ÒÂËˇ ES 5000 ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë ÓÚÒÚ˙Ô‚‡¯Â Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ÒÂËˇ TS 8 Ë ÚÓ‚‡ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡¯Â ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ, ÌÓ ÒÂ„‡ ‚Â˜Â Ò Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ SE 8 ÚÓÁË
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ÒÂ ÂÎËÏËÌË‡. ÕÓ‚‡Ú‡ ÒÂËˇ ÔËÚÂÊ‡‚‡ Ô˙ÎÌ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë
Ì‡ ÏÓ‰ÛÎÌËÚÂ ¯Í‡ÙÓ‚Â TS 8, ÍÓÂÚÓ ÓÒ‚ÂÌ Û‰Ó·ÒÚ‚Ó,
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˇÒÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ‚ Â‰ÌÓ Â¯ÂÌËÂ.
—‚Ó·Ó‰ÌÓ ÒÚÓˇ˘ËÚÂ ¯Í‡ÙÓ‚Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÏÌÓ„Ó Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ Ë ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. “ËÔË˜ÌË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡: ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË Ï‡¯ËÌË Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‰Ó ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ Â‰ËÌ ¯Í‡Ù.
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÏÓ‰ÛÎÌËÚÂ ¯Í‡ÙÓ‚Â Ò ‡ÏÍË Ë Ò‚‡Îˇ˘Ë ÒÂ ÒÚ‡ÌË˜ÌË Ô‡ÌÂÎË, ÔË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
SE 8 ÒÚ‡ÌË˜ÌËÚÂ Ô‡ÌÂÎË Ë ÔÓÍË‚‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
ÓÚ Â‰ÌÓ ˆˇÎÓ Ô‡˜Â Î‡Ï‡ËÌ‡. «‡‰ÌËˇÚ Ô‡ÌÂÎ Ì‡
¯Í‡Ù‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Ò ‚ËÌÚÓ‚Â Á‡ ÔÓ-ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô.
–‡ÁÎË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ‚ıÓ‰ Á‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ÓÚ
‰ÓÎÛ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Â‡ÎËÁË‡ÌË ˜ÂÁ ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰Ó‚‡ ‡ÏÍ‡, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ TS 8 ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
¬‡ÚËÚÂ Ë ÓÒÌÓ‚‡Ú‡/ˆÓÍ˙Î‡ Ì‡ SE 8 Ò˙˘Ó Ò‡ Ë‰ÂÌÚË˜ÌË Ì‡ ÒÂËˇÚ‡ TS 8.
œÓÙËÎ˙Ú Ì‡ ‡ÏÍ‡Ú‡ Ì‡ SE 8 Ò˙˘Ó Â Á‡ËÏÒÚ‚‡Ì
ÓÚ TS 8 Ë ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡, ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ò˙˘ËÚÂ ·Ó„‡ÚË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÌÚÂËÓÂÌ
ÏÓÌÚ‡Ê Í‡ÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÒÂ˘Ë ¯ËÌË Ì‡ ‚˙Ì¯ÌÓ Ë ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓ ÌË‚Ó Ë
ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë Ì‡ ‰ÓÍ‡Á‡Î‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ ‚ ˆˇÎ Ò‚ˇÚ ÒËÒÚÂÏ‡ TS 8. ¿ÍÓ ‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ Á‡
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ¯Í‡ÙÓ‚Â ·ˇı‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÍÒÂÒÓ‡Ë, ÍÓÂÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡¯Â ÒÍÎ‡‰Ó‚‡Ú‡ Ì‡ÎË˜ÌÓÒÚ, ÚÓ ÒÂ„‡ ‚Â˜Â ÌˇÏ‡ÏÂ ÚÓ‚‡ ËÁÎË¯ÌÓ ·ÎÓÍË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
“˙È Í‡ÚÓ ÚˇÎÓÚÓ Ë ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ SE 8 ¯Í‡Ù‡
ÒÂ ÙÓÏË‡Ú ÓÚ Â‰ÌÓ ˆˇÎÓ Ô‡˜Â Î‡Ï‡ËÌ‡, ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Â‰ÛˆË‡ÌË.
ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÌÂ „Û·Ë ‚ÂÏÂ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÒÚ‡ÌË˜ÌË Ô‡ÌÂÎË. SE 8 ÔÂ‰Î‡„‡
„ÓÎÂÏË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌË ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌËˇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ Á‡ ¯Í‡ÙÓ‚Â Ò ÔÓ-„ÓÎÂÏË ¯ËËÌË. Õ‡ÔËÏÂ, Â‰ËÌ ¯Í‡Ù ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ÏÂÒÚÓ ÓÚ ‰‚‡ ‰Ó ÚË ÏÓ‰ÛÎÌË
Ú‡ÍË‚‡. ÿÍ‡ÙÓ‚ÂÚÂ Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌË
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ¯‡È·Ë, ÍÓËÚÓ ÔÓˇÁ‚‡Ú ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓÚÓ ÔÓÍËÚËÂ Ì‡ ·ÓˇÚ‡ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, Ì‡ Á‡‰ÌËˇ Ô‡ÌÂÎ Ë Ì‡ ÔÓ‰Ó‚ËÚÂ ÔÎÓ˜Ë Ë Ú‡Í‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÂ ËÁ-

78

‡‚Ìˇ‚‡Ú ÔÓÚÂÌˆË‡ÎËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÓÚ ÚÛ‰.
«Ì‡˜ËÚÂÎÌË ÔÓÎÁË Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÍÛÍˆËˇ ÔÂ‰Î‡„‡ Ë
Á‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡˘Ë CAD ÒËÒÚÂÏË. “˙È
Í‡ÚÓ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ì‡ SE 8 Ë TS 8 Â Ë‰ÂÌÚË˜Ì‡, ÔÎ‡ÌË‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÚ‡ÚË‡ ‚Â‰Ì‡„‡.
“ˇ·‚‡ Ò‡ÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ Â¯ÂÌËÂ ‰‡ÎË ˘Â Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÒÚÓˇ˘Ë ËÎË ÏÓ‰ÛÎÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â.
ÕÓ‚ËÚÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÒÚÓˇ˘Ë ¯Í‡ÙÓ‚Â ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
Ò˙Ò ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË: ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÓÚ 1600, 1800 Ë 2000
mm, ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÓÚ 400, 500 Ë 600 mm Ë ‚ ¯ËËÌ‡ ÓÚ
600 ‰Ó 1800 mm.
”‚‡Ê‡ÂÏË ÍÎËÂÌÚË,
»Ï‡ÏÂ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‰‡ ‚Ë ÔÓÍ‡ÌËÏ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ ¡ÛÎÍÓÌÚÓÎ‡, ÍÓÂÚÓ ˘Â
ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÓÚ 28 ‰Ó 30 Ã‡Ú 2012 ‚ »≈÷, ‰‡ ÌË
ÔÓÒÂÚËÚÂ Ì‡ ˘‡Ì‰ D8, «‡Î‡ 4 Ë ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ Ì‡
ÊË‚Ó ÌÓ‚ËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Ì‡ Rittal.
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Ï‡¯ËÌË

œÓÏË¯ÎÂÌÓ
ıÎ‡‰ËÎÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
œ

ÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ıÎ‡‰ËÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Â ÌÂËÁÏÂÌÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
“Ó‚‡ ‚‡ÊË ‚ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ÒËÎ‡ Á‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÓÚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Í˙‰ÂÚÓ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Â Ì‡ÎÓÊËÚÂÎÌÓ Í‡ÍÚÓ ÔË ÔÂ‡·ÓÚÍ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ÔË Ò˙ı‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. ŒÒ‚ÂÌ ‚
ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ıÎ‡‰ËÎÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Â
¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Ë ‚ ‰Û„Ë ÓÚ‡ÒÎË Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ
Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë ‰Û„Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡, Ì‡ÔËÏÂ.
œËÌˆËÔÌÓ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË Â ‰‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌËÚÂ
ÚÂÎ‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÓ-ÌËÒÍ‡
ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ó·Í˙Ê‡‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰‡. — Úˇı ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ 10 ∞—
‰Ó -150 ∞—. œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÓÚÓ ÚˇÎÓ,
ÍÓˇÚÓ, Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡, ÚÓÔÎËÌÌ‡ ËÎË
‰Û„ ‚Ë‰ ÂÌÂ„Ëˇ, ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡ Ì‡
ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰‡.

Промишлените хладилни
машини
Ò‡ Â‰ÌË ÓÚ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ
Ë ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÒÚÛ‰,
ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ÒÚÛ‰Ó-
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ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ËÌÚÂ‚‡Î‡ ÓÚ ÌÂÍÓÎÍÓÒÚÓÚËÌ ‚‡Ú‡ ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÂ„‡‚‡Ú‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Í˙Ï ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ıÎ‡‰ËÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÂ ÔË˜ËÒÎˇ‚‡Ú ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ÒÍÎ‡‰Ó‚Â, ÍÓËÚÓ Ò‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ë
ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ;
˜ËÎ˙ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË Ï‡¯ËÌË ÔÓÚÓ˜ÂÌ ÚËÔ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ ‰Ó +2 - +4 ∞— ËÎË ÌÂÁ‡Ï˙Á‚‡˘ ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ ‰Ó -20
∞—. ÀÂ‰ÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Â‰ËÌ
ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎË ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÓÚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡, Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ Ë ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. ˙Ï ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ ıÎ‡‰ËÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ·˙ÁÓ Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ‰˙Î˙„
ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. ¬ Úˇı Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÔÓÚË˜‡
Á‡ ÏÌÓ„Ó Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ
‚ ÔÓÚÓÍ ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÚÂÁË ıÎ‡‰ËÎÌË Ï‡¯ËÌË Â
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ·˙ÁÓ Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ‚ ÔÓÚÓÍ‡ ÒÚÛ‰ÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
“˙È Í‡ÚÓ ÓÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÛ‰‡ ‚ Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌËˇ
ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡‚ËÒË ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÎÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ
Ú˙Í‡ÌË Ë, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÒÚÂÔÂÌÚ‡
Ì‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ ÔË

‡ÁÏ‡Áˇ‚‡ÌÂ, ·˙ÁÓÚÓ ËÎË ¯ÓÍÓ‚ÓÚÓ Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
Á‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Í‡ÚÍÓ ‚ÂÏÂ. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ‡ÍÚË‚ÌËˇÚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ·‡ÍÚÂË‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
¬ „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÚÓ
ıÎ‡‰ËÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‚ÎËÁ‡Ú Ë ÎÂ‰Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ ‚Ó‰ÂÌ ÎÂ‰
Ë ‰Û„Ë.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ıÎ‡‰ËÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ˜ÂÒÚÓ ·Ë‚‡ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÓ Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ. Õ‡ÔËÏÂ, ‚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÓÚ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ ÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡ÌËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Â, ÔË
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë Ú. Ì. “Ó‚‡
Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ë ¯ËÓÍËˇ Í˙„ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ıÎ‡‰ËÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ - ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË, ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË,
Ú‡ÌÒÔÓÚÌË Ë Ú. Ì.
œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌËˆË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË. “ÂıÌË ÓÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË Ò‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ Ë
Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÛÓ‚ËÌË Ë „ÓÚÓ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ. –Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ıÎ‡‰ËÎÌËˆË
Ò‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò ÏÓ˘ÌË ıÎ‡‰ËÎÌË
Ï‡¯ËÌË, ÌÓ ËÏ‡Ú Ë „ÓÎˇÏ Ó·ÂÏ Ì‡
Í‡ÏÂ‡Ú‡ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ. —Â‰ Ì‡È‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ Ò‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌËˆË Ò ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ÓÚ 500 ‰Ó 5000
ÚÓÌ‡ Ë ÙËÁÂË Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ
ÓÍÓÎÓ 20 ‰ÓÍ˙Ï 100 ÚÓÌ‡ Ì‡ ‰ÂÌ.
ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ıÎ‡‰ËÎÌË
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Ï‡¯ËÌË
ÒËÒÚÂÏË Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÒÚÛ‰, ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË, Í‡ÏÂËÚÂ Á‡
Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ, ÌÓ Ë Á‡
‰Û„Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ‚ÂË„‡.
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ Ú. Ì‡. ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌË ıÎ‡‰ËÎÌËˆË. “Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡
Í‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ ÔÂ‰Ë ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓ ‰ËÒÚË·ÛÚË‡ÌÂ Í˙Ï
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌËˆË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÂÁÓÌÌË Ë ÚÂÍÛ˘Ë Á‡Ô‡ÒË Ì‡
ı‡ÌËÚÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ë ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ë ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌËˆË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÂ Ò‡ Ò ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ ÓÚ
ÓÍÓÎÓ 500 ‰ÓÍ˙Ï 35 000 ÚÓÌ‡.

Отвеждане на
ненужната топлина
◊ÂÁ ıÎ‡‰ËÎÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÂ
ÓÚÌÂÏ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÏ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ ÚÓÔÎËÌ‡ Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰Â ÓÚ‚Â‰ÂÌ‡ ËÁ‚˙Ì ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡
·˙‰Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ. “‡ÁË ÚÓÔÎËÌ‡ ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ ÓÚ ıÎ‡‰ËÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ, ÌÓ Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡ ‰Û„Ë ˆÂÎË. œËÌˆËÔÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÒÔ‡‚ˇÌÂ Ò ÌÂÌÛÊÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ≈‰ÌÓÚÓ ÓÚ Úˇı Â ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË
ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ËÁı‚˙ÎˇÌÂÚÓ È Í˙Ï
ÓÍÓÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. “Ó‚‡
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ËÁÌÂÒÂÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓ. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Â ‰Ó·Â ‰‡
ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ ‰‡ÎË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Ë ÔÂÁ
ÒÚÛ‰ÂÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË ‚ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ Ë,
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÔÂ‰‚Ë‰Ë Ú‡Í‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ.
œÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ıÎ‡‰ËÎÌËˇ ÔÓˆÂÒ ÚÓÔÎËÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÒÂÈ‚‡ Ë
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. œÓ‰Ó·ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‡ÁÒÂÈ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ÌÂ
·Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
ƒÛ„ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÏÂÚÓ‰ Â ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ Í˙Ï ÏÂÒÚ‡,
Í˙‰ÂÚÓ Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÂÁÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡.
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Избор на хладилно
оборудване
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ ıÎ‡‰ËÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
Ò˙‚ÂÚ‚‡Ú ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Á‡‰‡˜ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚÓˇÚ ‰‡ ·˙‰‡Ú Â¯‡‚‡ÌË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰
Â‰Ëˆ‡ Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÔÓ‚ÎËˇˇÚ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë
‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
ŒÚ ÓÒÓ·ÂÌ‡ ‚‡ÊÌÓÒÚ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ Ë
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡: ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ
+5 ∞— ‰Ó +15 ∞—; ÒÂ‰ÌÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÓÚ -5 ∞— ‰Ó +5 ∞—;
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ Í‡ÏÂ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ -18 ∞— ‰Ó 25 ∞—; ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ -25 ∞— ‰Ó -45
∞—, ı‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡ ÙËÁÂËÚÂ Ë
ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂÚË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Â ÓÚ +5 ∞— ‰Ó -25 ∞—.
œÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ÔËÒÚ˙ÔË Í˙Ï ËÁ·Ó‡ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Í‡Í‚Ë Ò‡
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ËÁÏÂÌÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌ‡ ÚÓÔÎËÌ‡ ‚
‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ˆËÍÎË,
ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Í˙‰Â ˘Â ·˙‰Â ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‰Û·ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. —ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‚ ÌÂ Ï‡ÎÍÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡
ıÎ‡‰ËÎÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡, ‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ò
‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. ¬
ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, ÔË „ÓÎÂÏË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ÒË˜ÍË
Ï‡¯ËÌË, ÌÓ ÔË ÒÔ‡‰ ‚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ï‡¯ËÌË Ò
ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡ ÓÍ‡Á‚‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ
ÂÙÂÍÚ ‚˙ıÛ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰Ë, ‡ ÓÚ ‰Û„‡ - ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
—ËÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ËÁ·Ó‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡ Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ ÓÍ‡Á‚‡Ú ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÓÚ ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‰Ó
ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁ‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì‡
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‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ë ‰Ë‡ÏÂÚ˙˙Ú Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ.
¿ÍÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ, ÚÓ ÌÂ
ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔË ËÁ·Ó‡ ‰‡ ÒÂ Á‡ÎÓÊË Ì‡ Ú‡ÍÓ‚‡, ˜ËˇÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ ‚ ÌÂÏ‡ÎÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡. ◊ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·Ë‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÌÂÚÓ, ˜Â ‚ ·˙‰Â˘Â ˘Â ÒÂ ÔÓˇ‚Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. ¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë, Ó·‡˜Â, ÚÓ‚‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‰Ó·Ó Â¯ÂÌËÂ. Õ‡ÔËÏÂ,
‡ÍÓ Â ËÁ·‡Ì ˜ËÎ˙ Ò˙Ò ÒÚÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÔÂ‚Ë¯‡‚‡˘Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ, ÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÒÚË„ÌÂ ‰Ó
ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ ˜ËÎ˙˙Ú ˜ÂÒÚÓ ‰‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡. «‡ ‚ÒˇÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò ÏÓ˘ÌÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ ËÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂ‰ÂÎ
Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÒÚ‡ÚË‡ÌËˇ ‚
˜‡Ò. “Ó‚‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Ù‡ÍÚ‡, ˜Â
ÔË ‚ÒˇÍÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ
‡·ÓÚË ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ÂÊËÏ. œÛÒÍÓ‚ËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡Ú ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ‰Ó 10 Ô˙ÚË. œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ ÔË ÔÛÒÍ‡ÌÂ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ò˙˘Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ, Ú. Â. ÔË ‚ÒˇÍÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ ÔÓÚË˜‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ
Û‰‡ ÔÓ Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎËÚÂ, Î‡„ÂËÚÂ, ‚‡Î‡. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÔË Ú‡ÍÓ‚‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ô‡‰‡, ‡
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú.
«‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ ÂÊËÏ
Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÔË ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‡·ÓÚÌË ˆËÍÎË. ƒÓ·Â Â Ò˙˘Ó,
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ Ú‡Í‡,
˜Â ÔÓ˜ÚË ‰‡ ÔÓÍË‚‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ
ÚÓÔÎËÌÂÌ ÔÓÚÓÍ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ˜ÌËˇÚ
ËÁ·Ó Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚÓ ÔÛÒÍ‡ÌÂ. Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, ÚÓ‚‡
Â ˜ÂÁ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡
ËÌÂˆËˇ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ó·‡ÚÌÓ
‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ. ¬ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ
‚˙‚ÂÊ‰‡ ÂÁÂ‚Ó‡ Ò˙Ò ÒÚÛ‰ÓÌÓÒËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ
Ì‡ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓ Ì‡ ÒÚÛ‰, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡Ú ‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÌÚÂ‚‡ÎË ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ.
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Ã‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËˇÚ
ÒÂÍÚÓ Û Ì‡Ò
Част III – Обзор на най-новите технологични решения за
машиностроене, предлагани на българския пазар
В продължение на мащабния преглед на нови технологични решения за
машиностроенето, предлагани на българския пазар, публикуван в бр. 9/
2011 на сп. Инженеринг ревю, представяме на вашето внимание коментарите на инж. Стефан Станков, МАК-Текнолоджи; инж. Ивайло Дянков,
управител на Рейсистем; Александър Александров, управител на Флекстроник Инженеринг; Георги Владимиров, инженер продажби в Галика-клон,
и инж. Стефан Деевски, АМК Задвижваща и управляваща техника.

Очакваме постепенна
модернизация на сектора
чрез обновление на
машинния парк
MAKINO е един от лидерите в
областта на машиностроенето.
Всяка година фирмата предлага на
клиентите си нови технологични
решения. Машините на японския
производител са ориентирани към
свръхвисоките точности на обработка. Конструкторите на
MAKINO се стремят да елиминират
всеки един елемент, който води до
намаляване на точността, качеството на обработваемата
повърхност и времето за обработка. По време на международното
изложение ЕМО в Хановер през 2011
г., MAKINO представи няколко технологични разработки. Сред тях са
термостабилизацията и температурна компенсация в машините. За
постигането на висока точност
при обработка, MAKINO въвежда
температурен контрол и технология за изолиране на машината от
всякакви температурни въздействия, без ограничения във времето, през което тя работи. Чрез
термостабилизацията се достига
точност от порядъка на 1 mm по
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цялата дължина на работния ход.
Изолирането от температурните
въздействия води до стабилизиране на геометрията на машините,
повишава динамиката и структурната стабилност.
Друга новост е шпинделът със
студено ядро - изключителен патент на MAKINO. Температурата
на шпиндела се поддържа в рамките на ±0,5 °C и линейни разширения
не повече от 0,002 mm. Това води
до продължителна обработка при
високи скорости без ограничения
във времето.
Сред иновативните решения на
MAKINO е и геометричният интелигентен контрол GI.4, с помощта
на който се постига по-точна обработка. Уникалният GI.4 води до
контурно фрезоване с непрекъсната скорост и запазва геометричната точност на обработваемия детайл. Този контрол се характеризира с подобряване на капацитета
на обработка чрез минимална база
данни. Използването на GI.4 контрол съкращава времето за обрабока с 42%.
MAKINO предлага и иновативни
софтуерни разработки като FF
CAM и други. FF CAM е удобен за

работа и позволява отлична визуализация. Употребата на FF CAM
увеличава полезния живот на работния инструмент и значително
съкращава времето за обработка.
На международното изложение в
Хановер японският производител
MAKINO представи нови вертикални обработващи центри серии F и
PS, обемни електроерозийни машини серия EDAF, нишкови електроерозийни машини серия DUO. Част
от тези нови машини намериха
своето място за изработка на матрици и щанци – фирма HTP High Tech
Plastics AG, Австрия; за производство на части за мобилни телефони – фирма Matsuno Mold, Япония; за
производство на автомобили –
фирма Diace, Франция; фирма Neapco
Europe, Полша; фирма EATON Amtec,
Италия.
MAKINO е единственият производител, който съчетава технологичните възможности фрезоване,
ерозиране и пълната обработка фрезоване и шлифоване под един
покрив.
По отношение на развитието на
машиностроителния сектор в
България очакваме постепенна модернизация чрез обновление на машинния парк. Чрез закупуване на
ново оборудване металообработващите предприятия съкращават
разходите си и повишават ефективността на производството.
Надяваме се производствените
предприятия да въвеждат стъпка
по стъпка високостойностни тех-

февруари 2012

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

февруари 2012

83

Ï‡¯ËÌË
нологии, които ще се адаптират
към пазарните изисквания. Това
може да се постигне чрез инвестиции в металообработващи машини,
които се отличават с високоскоростна и прецизна обработка.
инж. Стефан Станков,
МАК-Текнолоджи

Енергийноефективни
индустриални агрегати
за машиностроенето
Рейсистем е инженерингова фирма, която предлага системи и миниагрегати за хидрозадвижване.
Въпросите, свързани с енергийната
ефективност на индустриалните
агрегати са особено актуални. Това
се отнася за миниагрегатите с
автономно (батерийно) захранване
и за промишлено захранване 380 V.
Рейсистем работи по проектиране
и изпитание на такива агрегати с
различна приложимост. Извършен е
непрекъснат структурен анализ на
загубите, генерирани при работа маханични, хидравлични, електрически и др. Търси се и оптимизиране на градивната структура на
изделието от гледна точка цялостната ефективност и себестойност при различните версии. В последно време проблемите с енергоефективността задължително се
съчетават с ергономичните параметри - ниво на шум и вибрации. В
тази област т. нар. потопени „мокри“ агрегати решават ергомомичните изисквания на изделията. Внедряването в миниагрегатите на
регулиращи, индикативни и защитни електронни модули създава устойчива експлоатация. В заключение може да се каже, че енергоефективността на миниагрегатите е
от особена важност и има своя

84

Източник: Флекстроник Инженеринг
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паричен еквивалент. Новите мобилни и измервателни средства дават
безпристрастна оценка в това направление.
инж. Ивайло Дянков,
управител на Рейсистем

Решения за
машиностроенето от
Флекстроник Инженеринг
Фирма Флекстроник Инженеринг
отскоро предлага на пазара продуктите на Kinco Automation. На вниманието на машинопроизводителите
бихме искали да представим голямата гама стъпкови и сервозадвижвания, както и богата гама стъпкови
и сервомотори. Стъпковите задвижвания са със следните характеристики: максимален изходен ток до 8,5
А на фаза и до 256 микростъпки или
52 000 импулса на оборот, за управление на дву- и трифазни стъпкови
мотори, автоматична адаптация на
задвижването към мотора, 6 алармени състояния и др. Стъпковите
мотори са с изключително високо
качество и покриват почти цялата
позната номенклатура на конкурентни производители.
Предлаганите сервозадвижвания
са до 4,4 кв, с вграден моушън контрол и PLC. Характеризират се с различни режими на управление - конвенционалните начини чрез импулсен

сигнал за позиция и скорост, аналогов такъв, както и с комуникация
CAN Bus и PROFIBUS DP. Предлагат
се с безплатен софтуер за конфигуриране и програмиране. Сервомоторите са с вграден енкодер 2500
импулса на оборот. Сервозадвижванията използват като софтуер за
програмиране добре познатия
Codesys.
Продуктите на Kinco Automation
не са алтернатива на известните
производители в бранша, а достоен конкурент. Важна част е изключително атрактивната цена, позволяваща на машинопроизводителите свободата да използват сервозадвижвания и мотори в по-евтини
и бюджетни машини.
Александър Александров,
управител на Флекстроник
Инженеринг

Новите стандарти налагат машините да са с подобра екологична съвместимост и да консумират
по-малко енергия
Като представител за България,
фирма ГАЛИКА има в портфолиото
си 17 производители на металообработващи машини от Централна
и Западна Европа. Затова не е лесно да се концентрираме върху едно
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единствено технологично решение,
намерило приложение в сферата на
машиностроенето и внедрено в
техните машини. Измежду представляваните от нас фирми избирам GF AgieCharmilles като дългогодишен партньор на ГАЛИКА и накратко представям две нововъведения, внедрени от тях през изминалите две години. Първото е IQ технологията за електроерозийна обработка. Това е нова технология с
режими на генераторите на обемните ерозийни машини, водеща до
намаляване на износването на работните електроди както графитни, така и медни с над 80%, при
това с увеличена скорост на работа. Фактът, че прецизна обработка на дадена форма може да се извърши само с един до два електрода звучи невероятно за опитните
ерозисти, които дълги години са се
справяли с този проблем, използвайки 3, 4 до 5 електрода, за да решат
същото технологично задание.
Второто решение е ITM
(Intelligent Tool Measuring) технология за оптично сканиране профила
на инструмента. Посредством
тази технология обработващият
център сканира изцяло работния
профил на режещия инструмент,
определя износването, игнорира
грешките, причинени от полепнали
стружки, наслагвания от материал
или охлаждаща емулсия. Това е
невъзможно за съществуващите
конвенционални системи за оптично измерване. Машината автоматично коригира своите работни
програми, следвайки теоретичния
профил на обработка от въведените CAD данни. С помощта на ITM,
дори и при смяна на работните
инструменти, могат да се произведат детайли с точност на
повърхнината до части от един
микрон. За тази своя разработка GF
AgieCharmilles получиха първа награда за иновации на техническото
изложение Prodex в Швейцария през
ноември 2010 г.
За настоящата година вече имаме не само песимистични очаквания
за рецесия, а и реални факти, показващи и на най-оптимистичния наблюдател, че в страните на Европейския съюз има икономическата
криза. Създадените от нея пазарни
условия определят търсенето на
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иновативни и многофункционални,
качествени, но не и скъпи продукти,
които са разчетени да се произвеждат и предлагат в относително
малки серии, поради сравнително
свития пазар на предпазливо потребителско търсене в условията на
криза.
Съвкупността от тези изисквания доведе много продуктови мениджъри отново в България, където
те търсят алтернатива на китайските производители, но с по-близко географско разположение и сходен с европейския манталитет.
Целта им е да установят стратегическо партньорство с наши компании за производството на малки
и средни серии на нови продукти с
възможност за чести иновативни
въведения в тях и максимално съкратен срок от конструирането до
появата на продукта на пазара.
Като необходимо условие за началото на успешна съвместна дейност, българските компании първо
трябва да успеят да постигнат
високите производствени стандарти на своите нови потенциални
клиенти.
Тук със съжаление трябва да отбележа, че не са много българските
фирми, които сами разработват,
произвеждат и дистрибутират
продукти, предназначени за световните пазари. Целта на повечето от
нашите компании е просто да станат качествени и надеждни подизпълнители, като по този начин оставят решението за устойчивото
си бъдеще в ръцете на своите чуждестранни партньори. Инвестиционните проекти на българските
предприятия са свързани с поръчките на чуждестранните им партньори и докато те не дават сигурност
за по-дълъг период в бъдеще, сделките с металообработващи машини
няма да следват стабилен ръст.
Тази несигурност частично се компенсира от европейските програми
за насърчаване на българската индустрия, като все повече фирми
разчитат на такава помощ при
закупуването на ново оборудване.
Във връзка с това мисля, че индустрията ще продължи да се ориентира към високотехнологични металообработващи машини, които
са скъпи като крайни продукти, в
тях са заложени най-новите налич-
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ни технологии, и те осигуряват за
дълъг период от време ниска себестойност и високо качество на произвежданите от тях изделия. Новите стандарти налагат машините
да са с по-добра екологична съвместимост, да са по-чисти и да консумират по-малко енергия.
Обобщено, през настоящата година основното предизвикателство на фирмите в машиностроителния сектор е да предложим на
невисока цена на нашите клиенти
търсените модерни и екологични
металообработващи машини в пакет с високотехнологични производствени процеси. За България
новите машини ще бъдат закупувани предимно с помощ от Европейския съюз, най-често от предприятия, които работят като подизпълнители за големи чуждестранни
корпорации или произвеждат продукти по чужд дизайн и с чужда
марка.
Георги Владимиров, инженер
продажби в Галика-клон

Нова децентрализиранa
задвижваща технология
за машиностроителни
процеси
Няма машиностроене без автоматизация, няма автоматизация
без задвижвания. Немската компания АМК отдавна заема доминиращо място в автоматизацията на
машиностроителните процеси със
своя почти уникално пълен спектър
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от продукти на електрическата
задвижваща и управляваща техника, при това с гарантирано качество и машинна безопасност. Развойната дейност на АМК се разпростира върху всички нейни продукти,
подобрявайки енергийната им ефективност в посока пестене на енергия, място и време.
Сред най-новите постижения в
областта на децентрализираната
задвижваща технология на АМК са
сервоуправленията iX и сервозадвижванията с вградено управление
iDT. Благодарение на модулния си
дизайн те могат да бъдат разположени почти навсякъде в машината,
намалявайки обема на електрическия шкаф и на машината като цяло.
Последователното им свързване
към DC-Bus с високо напрежение,
както и към Ethernet в реално време, позволяват Plug & Play решения
с безпрецедентна гъвкавост. Сервоуправленията iX и сервозадвижванията iDT са особено подходящи за
машини с голям брой оси, като например машините за пластмасови
изделия и опаковки, както и в печатарската промишленост. Сензорите и изпълнителни механизми се
свързват чрез мултифункционални
входно/ изходни устройства.

Както управленията iX, така и
сервозадвижванията с вградено
управление iDT показват максимална ефективност. В много случаи
естествената конвекция и трансфер на топлината в рамките на
машината са достатъчни за охлаждането им. Това спестява енергия
и намалява разходите за поддръжка.
За достигане на мощности до 5
KVA АМК предлага варианти с отделна вентилация и охлаждаща плоча. Отделното захранване и бързата комуникация чрез Ethernet в реално време води до липса на интерференция между сигналите и до използване на сравнително евтини и
тънки стандартни кабели, позволяващи голям радиус на огъване с цел
да се използва максимално наличното пространство. Компактните
размери и устойчивостта на вибрации правят възможно комбинираното монтиране на предлаганите
модули върху движими оси или механизми в оперативната зона. Това
значително намалява разходите по
опроводяването, тъй като захранващите и комуникационните линии
трябва да бъдат свързани само
веднъж чрез контактен пръстен.
Сервоуправленията iX и сервозадвижванията с вградено управление
iDT предлагат като стандартна
функция „STO“ (Safe Torque Off), а
като опция по желание и функционална безопасност.
инж. Стефан Деевски,
АМК Задвижваща и
управляваща техника
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ÕÓ‚Ë ÙÛÌÍˆËË Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡
÷œ” ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒÎÓÊÌË ÍÓÌÚÛË Ë Ó·ÂÏÌÓÔÓÙËÎÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË

Õ

еобходимостта от обработване на сложни контури и обемно-профилни повърхнини, в това число и свободни повърхнини, наречени скулптурни, нараства. Типични
представители на детайлите,
съдържащи такива контури и

88

повърхнини, са инструментите за
обемно формообразуване като
матрици и поансони, щприц-формите, лопатките за турбини и вентилатори, гребните винтове за
плавателни съдове. В много от случаите се използват материали с
висока твърдост, които се подлагат на високоскоростна обработ-

ка (HSM - High Speed Machining) с цел
да се повиши производителността, точността и качеството на
обработените повърхнини. Допълнителен ефект се постига чрез
съчетаването на HSM със суха и
квазисуха обработка - елиминиране
на разходите за охлаждаща течност, повишаване на ресурса на
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режещия инструмент, подобряване
на екологичните и санитарните
показатели на производството.
Сложните контури и обемно-профилни повърхнини се обработват
върху металорежещи машини с ЦПУ
и за получаването на качествен детайл с необходимата точност на
формата и размерите и с необходимата гладкост, е необходимо производственото оборудване да отговаря на високи изисквания. До преди няколко години системите за ЦПУ
не успяваха да осигурят достатъчно точна и гладка траектория на
движението на инструмента при
обработването на сложни контури
и повърхнини. Решението за заместване на сложната траектория с
последователност от къси праволинейни сегменти също не даваше
много добри резултати, преди всичко поради рязко нарастващия обем
на управляващата програма и ниската скорост на обработване, което се отразяваше негативно върху
производителността.
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За решаване на проблема съвременните системи за ЦПУ са оборудвани с нови функции, които се поддържат от повишената им изчислителна мощност, новите видове
интерполация, широкото използване на все по-съвършени САМ-системи, развитието на точни и бързодействащи сервозадвижвания и
вретенни възли, появата на нови
компановки и материали за носещите системи на машините, интегрирането в производството на
високоскоростни режещи инструменти.

Линейна апроксимация
Много често сложната обработка налага траекторията на движение на инструмента, която не
може да се опише с обикновените
интерполации като линейната и
кръговата, да се апроксимира, т. е.
да се замести от близка до нея
начупена линия, съставена от множество елементарни линейни сегменти (фиг.1а). Голямо предимство

Фиг. 1а.

на линейната апроксимация е
възможността да се обработват
практически произволни по сложност контури с помощта на линейна интерполация, която се поддържа от всяка система за ЦПУ.
Грешката при апроксимирането
(разликата между зададената и апроксимиращата линия) може да
бъде редуцирана с намаляване на
дължината на линейните сегменти.
Като недостатъци на апроксимирането могат да се посочат:
Намаляване на скоростта на отработване на управляващата про-
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Фиг. 1б.

грама. Тъй като всеки елементарен
линеен сегмент се описва с отделно изречение, дължината на управляващата програма може да нарасне значително. Това претоварва работата на системата за ЦПУ по
обработката на данните, намалява производителността й и води
до увеличаване на сумарното време за обработване.
Намаляване на скоростта на движение по траекторията. Преминаването от един линеен сегмент
към друг е свързано със смяна на
траекторията на движение. Тъй

92

като при това могат да възникнат
грешки в отработването на контура, алгоритъмът на работа на
системата за ЦПУ предвижда забавяне на движението в края на участъка и ускоряването му в началото на следващия. Това редуване на
ускоряване и забавяне се повтаря
на всеки участък и в крайна сметка води до намаляване на средната
скорост на движение по цялата
апроксимираща линия.
Приложение само при 2D-контури. Рационалната област на приложение на линейната апроксимация
са равнинните (2D) контури. Апроксимирането за сложни обемно-профилни повърхнини е нецелесъобразно, тъй като изисква генериране на
голям брой апроксимиращи криви,
което многократно увеличава обема на управляващата програма.

Сплайнова
интерполация
Недостатъците на линейното
апроксимиране се проявяват още

по-осезателно при HSM, тъй като
големият обем на управляващата
програма не позволява да се постигнат високи скорости на подаването. Решение на проблема са
плавни криви линии, наречени
сплайни, които се използват вместо начупената апроксимираща
линия (фиг.1б). Движението на инструмента по плавна траектория
се извършва с по-висока скорост
поради по-малкото динамично натоварване. Програмирането на
движението е значително по-икономично, отколкото програмирането на линейни сегменти - един
сплайн (spline) е елементарен
участък, който замества няколко
елементарни участъка, съставени
от линейни сегменти. Това позволява управляващата програма да
бъде по-къса и времето за обработването й в системата за ЦПУ да
бъде съкратено значително.
Един сложен контур може да
бъде представен чрез няколко
сплайна. Свързването между два
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Фиг. 2.

съседни сплайна е такова, че осигурява плавност на
контура по цялата му дължина. Сплайнът е сложен
математически полином и генерирането на управляващи програми със сплайнова интерполация е възможно само при използване на CAD/CAM системи.

NURBS-интерполация
В различните системи за ЦПУ се използват А-сплайни (A-spline- от Akima-spline), В-сплайни (B-spline), С-сплайни (C-spline- от Кубичен сплайн) и техни разновидности. Създаваната от системата за ЦПУ сплайнова
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траектория на движение е позната като сплайнова
интерполация. Най-често използваната сплайнова интерполация е базирана върху NURBS-криви, наречена
накратко NURBS-интерполация.
NURBS-кривите са специални В-сплайни, които се
създават в CAD при конструирането на детайла.
Представят се от апроксимиращи полиноми до трета степен, които служат за описване на сложни контури и обемно-профилни повърхнини и чрез които
може да се моделира произволна гладка крива. Гладкост означава, че кривата не образува резки начупвания, примки и прекъсвания, но възможността за създаване при желание на остри ъгли се запазва. Формата
и гладкостта на NURBS-кривите (фиг.2) се определят от множество управляващи точки CP (Control
Points), всяка от които се представя от четирите
си координати x, y, z и w. Координата w (weight) означава тегло на управляващата точка. Чрез коригиране на положението на управляващите точки формата на NURBS-кривата може да се променя произволно. Удобна възможност е локалното коригиране на
кривата. За целта тя се разделя на интервали, границите на които се бележат от възловите точки k
(knots).
По този начин в рамките на даден интервал върху
формата на кривата оказват влияние точно определени управляващи точки. Това позволява изменението
на формата чрез преместване на управляващите точки да се локализира в границите на интервала без да
се променя формата на цялата крива. Съществено
предимство на NURBS-кривите е възможността за
коректното им мащабиране (увеличаване или намаляване). NURBS-кривите се характеризират с ранг и
степен. Рангът n на NURBS е равен на броя на непрекъснатите производни на кривата. Степента k на
NURBS е максималната степен на използваните полиноми.
В CAM-системата се генерира управляваща програма, като NURBS-интерполацията се представя чрез Gкомандата G6.2. Например в изречението N1234 G6.2
P04 K.1234 X153.624. Y987.654, командите, отнасящи се до NURBS, са: Р04 - показва ранга на сплайна;
К.1234 - обозначава положението на възлова точка;
X153.624. Y987.654 са координатите на управляваща
точка.
Ако тежестта на управляващата точка не е посочена, се подразбира w = 1.
Като основни предимства на NURBS-интерполацията могат да се посочат: висока точност на обработване на зададения контур и обемно-профилна
повърхнина; съществено подобрена гладкост на обработваните повърхнини; осезателно намаляване на
дължината на управляващата програма, от 3 до 5 пъти
(в някои случаи от 10 до 100 пъти) в сравнение с линейната апроксимация; съкращаване на времето за
обработване; повишаване на трайността на инструмента и намаляване на скоростта на износване на
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ване), TRANS (транслиране на работната координатна система), SCALE (мащабиране), ROT (въртене) (фиг.3).
Функцията за трансформиране позволява извършване на същите действия и с прости контури.
l Функция за завъртане на равнината на обработване
на контура
Създаденият в равнината α сложен контур и генерираната на тази база управляваща програма могат
да бъдат използвани за обработване на същия контур
в друга равнина β (фиг. 4а), произволно завъртяна спрямо α. Функцията се използва широко при многоосна
обработка върху обработващи центри.
l Функция за налагане на равнинен контур върху цилиндрична повърхнина
Създаденият в равнината α контур може да бъде
наложен чрез специална функция върху цилиндрична
повърхнина (фиг. 4б). Така програмирането се облекчава значително, тъй като управляващата програма се
създава за равнинен контур. Системата за ЦПУ автоматично изпълнява обработката така, че контурът
се получава наложен върху цилиндричната повърхнина
на заготовката. Функцията се прилага при обработващи центри, стругови центри и многофункционални
машини за обработване, например, на профилни канали, лежащи върху цилиндрична повърхнина.

Фиг. 3.

а

б

Изглаждане на контури
Фиг. 4.

механичните елементи на машината.

Трансформиране на координатните
системи
Трансформирането на координатните системи
представлява набор от функции, които повишават
удобството при програмиране, като същевременно
позволяват да се съкрати обемът на управляващата
програма.
l Огледално изобразяване, транслиране, мащабиране,
завъртане.
Когато един сложен контур е описан със сплайни и
вече е създадена управляваща програма за обработката му, тя може да бъде използвана многократно и многоцелево без да е необходимо повторното й генериране. Създаденият в някаква координатна система сложен контур може да използва с цел транслирането му
до друга координатна система, за намаляване или увеличаване на размерите му, за завъртането му и т. н.
Ефектът, изразяващ се в намаляване на големината
на управляващата програма, се дължи на използването на вече съществуващата готова програма за обработване на контура. По този начин се намалява времето за генериране на управляващата програма, редуцират се изискванията към ресурса на системата за
ЦПУ.
Използваните функции за трансформиране на координатните системи са MIRROR (огледално изобразя-
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В архивите на предприятията се намират множество проверени и работоспособни управляващи програми, предназначени за използване при възникване на
поръчка. Те са генерирани в САМ-системи в по-ранен
период и сложните контури в тях са апроксимирани
чрез линейни сегменти. Някои от използваните днес
САМ-системи все още генерират управляващи програми с линейна апроксимация. В резултат на това гладкостта на обработката се влошава, фактическата
скорост на движение на инструмента намалява,
възникват механични трептения. Стремежът към намаляване на дължината на отсечките, с което да се
повиши гладкостта, резултира в нарастване на обема на управляващата програма и в увеличаване на
общото време за обработване.
Един от възможните начини за изглаждане е управляващата програма да се преработи наново, като се
използва съвременна САМ-система, поддържаща
NURBS. Но в редица случаи това е икономически неизгодно, тъй като изисква продължителен процес на верификация, а също така е свързано с допълнителен капиталов разход, отнасящ се до опцията, която поддържа NURBS-интерполация.
Ако предприятието разполага с голям брой проверени и сертифицирани управляващи програми, в които е използвана линейна апроксимация на сложните
контури, се предлага сравнително прост и нескъп
начин за изглаждане, предлаган от съвременните системи за ЦПУ.
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Фиг. 5

б

Изглаждането на сложни контури е илюстрирано на фиг.5. Оригиналният контур в CAD-системата
е NURBS-крива (фиг. 5а). В САМ-системата тази крива се подлага на
линейна апроксимация. За да се намали броят на елементарните линейни участъци, САМ-системата
генерира възлови точки, които разполага върху границите на допусковото поле. Линиите, съединяващи възловите точки, определят
конфигурацията на апроксимиращата линия (фиг. 5б). Както се
вижда от фиг. 5в, получената апроксимираща линия е силно начупена, отличава се съществено от
оригиналната NURBS-крива, генерирана в CAD-системата и се нуждае от изглаждане. Алгоритъмът
на изглаждането й се състои в автоматично генериране на допълнителни точки, намиращи се максимално близо до изходния контур
(фиг. 5г), след което през тях преминава изглаждаща NURBS-крива
(фиг. 5д). Получената NURBS-крива
е по-близка до оригиналния контур
и е значително по-гладка от контура на линейната апроксимация.
Изглаждането на сложните контури изисква точно позициониране на инструмента при NURBS-интерполацията. В помощ на това е
намаляването с няколко порядъка
на големината на инкремента до
1 nm (нанометър; 1 nm = 10-9 mm),
който е с 103 пъти по-малък от
обичайната стойност на инкре-
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мента от 1 µm (1 µm = 10-6 mm).
В практически аспект следва да се
отчита обстоятелството, че подаването от системата за ЦПУ на
инкремент, равен на 1 nm, само по
себе си не е достатъчно за реализиране на висока точност. За целта машината трябва да има способността да го отработи, което зависи от голям брой фактори,
свързани с вида и характеристиките на направляващите, елементите на подавателния превод,
двигателите, системата за обратна връзка, условията на околната среда и т. н.

Look ahead
за бързо движение
по контур
Почти всички съвременни системи за ЦПУ поддържат функцията Look ahead (англ. – гледам напред), която се състои в предварително прочитане на голям брой
изречения от управляващата програма, разположени след текущото и предварително изработване
на стратегия за подготвяне на
машината за извършване на рязко
променяне на траекторията. Това
е функция, типична за HSM. Целта
е да се предвидят конфликтни
моменти при високоскоростното
движение по контура и машината
да се подготви за успешното им
преодоляване.
Различават се два алгоритъма на
функцията Look ahead - динамичен

и геометричен.
При динамичния алгоритъм на
Look ahead се постига изглаждане
на скоростта на работното подаване при високоскоростно движение по контура. Ако скоростта на
работното подаване е постоянна,
в точките на рязко изменение на
посоката на движение възникват
инерционни сили, натоварващи
технологичната система и влияещи отрицателно върху точността
на обработката и водещи до преждевременното износване на механичните елементи.
При геометричния алгоритъм на
Look ahead предварително се разпознават моменти на колизия.
Следва да се отбележи, че алгоритъмът (или алгоритмите) на
функцията Look ahead е обект на
фирмена тайна.
Действието на динамичния алгоритъм на функцията Look ahead
се състои в следното. В специален
буфер се въвеждат голям брой изречения, описващи подавателното
движение по фрагмент от предстоящата за обработване част
от контура. Look ahead контролира точността на позициониране и
допустимите стойности на скоростта и ускорението на участващите в движението работни органи. Алгоритъмът позволява спирането да започне в средата на изречението, на границата на две
изречения или едновременно в няколко изречения. В някои системи
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Фиг. 6.

за ЦПУ се контролира и втората
производна на скоростта - „дърпането“ (jerk), с цел да се намали динамичното натоварване на елементите на носещата система на
машината и подавателните преводи, което намалява скоростта
на износването им и повишава
точността на обработката.
Ако контурът е плавен, без резки изменения, функцията Look ahead
може да бъде изключена. Но ако е
известно, че контурът съдържа
резки промени, функцията Look
ahead трябва да се активира. Както е показано на фиг.6, в изречение
N257 има рязка промяна на контура, изискваща почти спиране на
движението по ос Х. Ако Look ahead
е изключена, скоростта на движение по ос Х ще трябва рязко да се
намали, което поражда значителни
динамични натоварвания на машината, възникват и механични трептения. Алтернативата за движение по контура, състояща се в движение с ниска скорост с цел да се
осигури предварителна готовност
за резки промени, очевидно е неприемлива от гледна точка на производителността.
В по-старите системи за ЦПУ и
тези, които не поддържат функцията Look ahead, буферът съдържа
3-4 изречения и системата за ЦПУ
„вижда“ само началото и края на
текущия елемент или на следващите 2-3. Поради това, за „презастраховане“ от динамични удари системата за ЦПУ автоматично намалява скоростта до минималната, при това намаляването не зависи от факта дали траекторията е гладка или с резки изменения.
Движението се извършва с дърпа-
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Фиг. 7.

ния при много ниска средна скорост. Предимството на тези системи е простотата им и, съответно, ниската им цена.
При системите за ЦПУ, поддържащи функцията Look ahead,
размерът на буфера е значително
по-голям. Не съществуват правила,
регламентиращи размера му, поради което той се самонастройва
динамично според геометрията на
контура, зададената точност, скоростта на обработката и др. Процесът на самонастройване е автоматичен и остава невидим за оператора на машината. Обикновено
буферът поема 200-300 изречения,
но капацитетът му позволява да се
прочетат предварително 500 и
повече изречения. Така системата
за ЦПУ поддържа възможно най-високата подавателна скорост при
движение по гладките участъци и
при очакван конфликтен момент
намалява скоростта на движение
достатъчно рано. След това скоростта се увеличава до програмираната стойност.

Трохоидална обработка
При фрезоването в условията на
HSM едно от основните изисквания е избягването на рязката смяна на посоката на движение и работата с пълен диаметър на фрезата, а също така постигането на
постоянство на натоварването й,
благодарение на което трайността се повишава. Това се реализира
чрез трохоидална обработка. При
нея центърът на фрезата има за
траектория линия, наречена трохоида. Трохоидата е крива, съставена от плавни кръгови траектории, описвани от центъра на фре-

зата при движението й по обработвания контур. На фиг. 7 е показана трохоидалната траектория
на центъра на инструмента, а
контактът на режещите ръбове
на фрезата с материала на заготовката става по обработвания
контур. По този начин инструментът никога не извършва рязка
смяна на посоката на движение, в
т. ч. и при обработката на остри
ъгли. Успоредно с това се намалява времето, през което даден зъб
на фрезата се намира в процес на
рязане, което допълнително способства за повишаване ресурса на
инструмента.
Освен чрез генерираната в САМсистемата управляваща програма,
съвременните системи за ЦПУ дават възможност за изпълнение на
трохоидална обработка и при цеховото програмиране непосредствено върху пулта на системата.
Тя е заложена в новите цикли за
фрезоване на джобове и канали и за
обработване на твърди материали.
Съвременните системи за ЦПУ
разполагат с набор от функции, специално ориентирани към обработката на сложни контури и обемнопрофилни повърхнини. Използването им дава предимства като: повишаване на точността и гладкостта на обработените повърхнини;
подобряване на производителността на обработката; повишаване на
удобство при програмиране; редуциране на обема на управляващата
програма; предотвратяване на
преждевременното износване на
механичните елементи на машината; повишаване на трайността на
инструмента.
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Ï‡¯ËÌË

ÿÎ‡ÏÓ‚Ë ÔÓÏÔË
Част I. Особености на използваните конструкции центробежни
и вихрови помпи
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Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÒÏÂÒË, Ì‡Í‡ÚÍÓ ıË‰ÓÒÏÂÒË, ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó˘Â Ë
Í‡ÚÓ ¯Î‡ÏÓ‚Â (slurries), ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ÒÏÂÒ ÓÚ ÚÂ˜ÌÓÒÚ
(Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‚Ó‰‡) Ë Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË. ÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ‚Ë‰‡, ÙÓÏ‡Ú‡, „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
˜‡ÒÚËˆËÚÂ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡˘‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ,
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ë
ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡
¯Î‡Ï‡.

Две групи хидросмеси
Õ‡È-Ó·˘Ó ıË‰ÓÒÏÂÒËÚÂ ÏÓ„‡Ú

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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‰‡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ‰‚Â „ÓÎÂÏË „ÛÔË
- ÛÚ‡ËÏË Ë ÌÂÛÚ‡ËÏË. ÕÂÛÚ‡ËÏËÚÂ ıË‰ÓÒÏÂÒË Ò˙‰˙Ê‡Ú ÏÌÓ„Ó
ÙËÌË ˜‡ÒÚËˆË, ÍÓËÚÓ ÙÓÏË‡Ú
ÒÚ‡·ËÎÌË Ë ıÓÏÓ„ÂÌÌË ÒÏÂÒË Ò˙Ò
Á‡·ÂÎÂÊËÏÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌ ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ
‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ. œÓ‰Ó·ÌË ¯Î‡ÏÓ‚Â
ËÏ‡Ú ÒÎ‡·Ó ËÁ‡ÁÂÌÓ ‡·‡ÁË‚ÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÌÓ ‚˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ËÁ·Ó Ì‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÔÓÏÔ‡ Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÚˇıÌÓÚÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ Ì‡
ÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ ÚÂ˜ÌÓÒÚË. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ
‚ ¯Î‡Ï‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÙËÌË ˜‡ÒÚËˆË ‚Ó‰Ë ‰Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
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Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÚÂ˜ÌÓÒÚË. “Ó‚‡ Â ÍÎ‡Ò˙Ú Ì‡ Ú.
Ì‡. ÌÂÌ˛ÚÓÌÓ‚Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚË.
”Ú‡ËÏËÚÂ ıË‰ÓÒÏÂÒË ÒÂ ÙÓÏË‡Ú ÓÚ ÔÓ-„Û·Ë ˜‡ÒÚËˆË Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Â‰Ì‡ ÌÂÒÚ‡·ËÎÌ‡
ÒÏÂÒ. ¬ Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒËÒÚÂÏË. Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË Â‰Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ ÔÂÁ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, Á‡ ‰‡ ÌÂ Ì‡ÒÚ˙ÔË ÛÚ‡ˇ‚‡ÌÂ ‚ Úˇı (ÍËÚË˜Ì‡
ÒÍÓÓÒÚ). “ÂÁË ÔÓ-„Û·Ë ˜‡ÒÚËˆË
ËÏ‡Ú Á‡ÒËÎÂÌÓ ‡·‡ÁË‚ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë Ò‡ ÒÂ‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡-
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Ï‡¯ËÌË
ÌËÚÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ÕˇÍÓË ÚËÔË˜ÌË ıË‰ÓÒÏÂÒË, ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡ Á‡ ¯ËÓÍÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔ‡, Ò‡: ‚˙„ÎË˘ÌËÚÂ ÒÏÂÒË, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
˜‡ÒÚËˆË Ò‡ Ò ‡ÁÏÂË ÓÚ 0 ‰Ó 3
mm; ÒÏÂÒËÚÂ ÓÚ Û‰Ó‰Ó·Ë‚Ì‡Ú‡ Ë
ÏËÌÌÓÓ·Ó„‡ÚËÚÂÎÌ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ Ò ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘Ë ˜‡ÒÚËˆË Ò
‡ÁÏÂË ÓÚ 0,1 ‰Ó 1,5 mm. œËÏÂË Ò‡ ÏÂ‰ÌË, ÓÎÓ‚ÌÓ-ˆËÌÍÓ‚Ë Ë ‰.
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚË, Í‡ÓÎËÌÓ‚Ë ‡ÁÚ‚ÓË Ë Ú. Ì. ˙Ï ÚËÔË˜ÌËÚÂ ıË‰ÓÒÏÂÒË ÒÂ ÔË˜ËÒÎˇ‚‡Ú Ë ÒÏÂÒËÚÂ
ÓÚ ‚Î‡ÍÌÂÒÚË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÏÂÒ ÓÚ ‚Ó‰‡ Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
ÒÏËÎ‡ÌÂ - ˆÂÎÛÎÓÁ‡, ı‡ÚËÂÌ‡
Ï‡Ò‡, ‰˙‚ÂÒËÌ‡ Ë ‰. ◊‡ÒÚËˆËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ÓÚ 0,05 ‰Ó
0,5 mm. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ı‡ÌËÚÂÎÌË
ÒÏÂÒË Ë ÔÛÎÔÓ‚Â, ÒÏÂÒË ÓÚ ÔˇÒ˙Í,
„ÎËÌ‡, ‚‡Ó‚ËÍ, ÛÚ‡ÈÍË ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë ·ËÚÓ‚Ë ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Ë ‰. –‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
‚‡Ë‡Ú ‚ ¯ËÓÍË „‡ÌËˆË: „ÎËÌ‡
- ÔÓ‰ 0,002 mm, ÚËÌˇ/ÛÚ‡ÈÍË - ‰Ó
0,05 mm, ÙËÌ ÔˇÒ˙Í - ÓÚ 0,05 ‰Ó 0,1
mm, ÒÂ‰ÌÓÁ˙ÌÂÒÚ ÔˇÒ˙Í - ÓÚ 0,1
‰Ó 0,5 mm, Â‰˙ ÔˇÒ˙Í - ÓÚ 0,5 ‰Ó 2
mm. ¡ÂÚÓÌÓ‚Ë ıË‰ÓÒÏÂÒË, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ˆËÏÂÌÚ, ÔˇÒ˙Í Ò Â‰ËÌ‡ ‰Ó
5 mm Ë ˜‡Í˙Î Ò Â‰ËÌ‡ ‰Ó 40 mm.
—ÚÓËÚÂÎÌË ‡ÁÚ‚ÓË - ÓÒÌÓ‚ÌÓ
‚‡ Ë ÔˇÒ˙Í, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ò ‰Ó·‡‚ÂÌ
ˆËÏÂÌÚ. ’Ë‰ÓÒÏÂÒË ÔË ‰Ó·Ë‚ Ì‡
ËÌÂÚÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ËÁÍÓÔÌË ‡·ÓÚË, ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÔËÒÚ‡ÌË˘‡ Ë Ú‡ÒÂÚ‡ Á‡ ‚Ó‰ÂÌ
Ú‡ÌÒÔÓÚ (‰‡„‡ÊÌË ‡·ÓÚË),
ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ë ÓÒÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Û‰ÌËˆË Ë ‰. –‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ò‡ ‰Ó 50 Ë ÔÓ‚Â˜Â mm.
≈ÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ Ë ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡˘ËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËˇ
Ú‡ÌÒÔÓÚ Ò‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ‚ÒÂ
ÔÓ-¯ËÓÍ‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ‚ ·ÎËÁÍËÚÂ „Ó‰ËÌË.

Центробежни шламови
помпи
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ÔÓÏÔË, Ú‡ÌÒÔÓÚË‡˘Ë ıË‰ÓÒÏÂÒË Ò Â‰ËÌ‡ Ì‡
Ú‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡ ‰Ó 3-5 mm. ◊ÂÒÚÓ
Ó·‡˜Â, Í˙Ï ÚÓÁË ÍÎ‡Ò ÔÓÏÔË ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
‡·ÓÚˇÚ Ò ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÔÓ ‡Á-
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ÚË‚ÌÓÒÚ Ë Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ó·‡˜Â, ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ‡·‡ÁË‚ÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
˘Â Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡

специална конструкция
на помпата

Фиг. 1.

ÏÂ ˜‡ÒÚËˆË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‚Ë‰Ó‚Â ÔÓÏÔË, ÍÓËÚÓ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ıË‰ÓÒÏÂÒË, ÌÓ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ò‡ Ì‡ÏÂËÎË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ
¯Î‡ÏÓ‚Ë ÔÓÏÔË (centrifugal slurry
pumps), ÍÓËÚÓ Ò‡ ÚËÔË˜ÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ÍÎ‡Ò‡ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ (ÚÛ·Ó) ÔÓÏÔË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡
‡ÁıÓ‰Ë (‰Â·ËÚË) ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÎËÚ‡ ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ ıËÎˇ‰Ë ÎËÚ‡ Á‡ ÒÂÍÛÌ‰‡, Í‡ÚÓ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ Ë ‰Ó 300 mm. √Î‡‚ÌÓÚÓ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ ÔË ÛÔÓÚÂ·‡Ú‡ ËÏ Â,
˜Â ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú „ÓÎÂÏË
Ì‡ÔÓË. œÓ·ÎÂÏ˙Ú ÒÂ Â¯‡‚‡ ˜ÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ˙Ô‡Î‡. “‡Í‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó
7 MPa.
œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ¯Î‡ÏÓ‚Ë ÔÓÏÔË Â
Ë‰ÂÌÚË˜ÂÌ Ò ÚÓÁË Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Á‡
˜ËÒÚ‡ ‚Ó‰‡. ¬ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ ÍÓÔÛÒ ÒÂ
‚˙ÚË ÓÚÓ Ò˙Ò Á‡ÍÂÔÂÌÓ Í˙Ï
ÌÂ„Ó ‡·ÓÚÌÓ ÍÓÎÂÎÓ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú
ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ ÒËÎË ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡
¯Î‡Ï‡ Ë ÚÓÈ ÒÂ Û‚ÎË˜‡ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ
ÓÚ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Í˙Ï ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ÓÚ‚ÓË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÍÓÔÛÒ‡. “˙È
Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ Â Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡, ‡ ÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ Â ÔÓÎÁ‡Ú‡ ÓÚ
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍ-

Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. “Ó‚‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ Ë ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ˜ÂÒÚÓ ıË‰ÓÒÏÂÒËÚÂ Ò‡ Ò˙Ò
Á‡ÒËÎÂÌÓ ÍÓÓÁËÓÌÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. «‡
‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡
Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ, Ò ÍÓÂÚÓ ·Ëı‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎËÎË ÒÍÓÓÒÚËÚÂ ‚ ÔÓÚÓ˜Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ, ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡ Ë ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ,
¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÔÓ ‡ÁÏÂ, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ
Ò‡‚ÌËÏËÚÂ ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚË ÔÓÏÔË
Á‡ ˜ËÒÚ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ¬‡ÎÓ‚ÂÚÂ, Î‡„ÂËÚÂ Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇÚ‡ Úˇ·‚‡
Ò˙˘Ó ‰‡ Ò‡ ÔÓ-Á‰‡‚Ë Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë.
—˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Â, ˜Â ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË, ‰ÓË
ÍÓ„‡ÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò ˜ËÒÚ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ,
ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ˜ËÒÚ‡ ‚Ó‰‡.
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ¯Î‡ÏÓ‚Ë ÔÓÏÔË Ò‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Í‡ÚÓ Â‰ÌÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË Ò ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ ‚‡Î Ë
‰ÂÎÂÌÂ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ ‚˙‚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡
‡‚ÌËÌ‡. ƒ‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Ë ÔÓÏÔ‡Ú‡
Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÌË Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÂÎÂÏÂÌÚË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
‚˙ıÛ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ. ¬‡ÎÓ‚ÂÚÂ ËÏ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ. “ÓÁË ÚËÔ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË
Ë Í‡ÚÓ ÍÓÌÁÓÎÌË ÔÓÏÔË.

Особености на
работното колело
–‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Â „Î‡‚ÌËˇÚ
‚˙Úˇ˘ ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.
—˙ÒÚ‡‚ÂÌÓ Â ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÎÓÔ‡ÚÍË,
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚˙ıÛ ‰ËÒÍ (ÓÒÌÓ‚ÂÌ
ËÎË Á‡‰ÂÌ ‰ËÒÍ) Ò „Î‡‚ËÌ‡, ˜ÂÁ ÍÓˇÚÓ ÍÓÎÂÎÓÚÓ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ò ‚‡Î‡.
¿ÍÓ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Â ÒÌ‡·‰ÂÌÓ
Ë Ò ‰ËÒÍ, ÔÓÍË‚‡˘ ÎÓÔ‡ÚÍËÚÂ Ë
ÓÚ ÔÂ‰Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ (ÔÓÍË‚ÂÌ
ËÎË ÔÂ‰ÂÌ ‰ËÒÍ), ÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
Í‡ÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ÓÚ Á‡ÍËÚ ÚËÔ - ÙË„.
1‡. ¿ÍÓ ÔÓÍË‚ÂÌ ‰ËÒÍ ÎËÔÒ‚‡, ÚÓ‚‡
Â ÍÓÎÂÎÓ ÓÚ ÔÓÎÛÓÚÍËÚ ÚËÔ - ÙË„.
1·. ÓÎÂÎ‡, Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË Ò‡ÏÓ ÓÚ „Î‡‚ËÌ‡ Ë ÎÓÔ‡ÚÍË Ò‡ ÓÚ ÓÚÍËÚ ÚËÔ
Ë ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ
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Ï‡¯ËÌË

Фиг. 2.

ÔÓÏÔË. ¬ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÍÓÎÂÎ‡ ÓÚ Á‡ÍËÚ ÚËÔ, Á‡˘ÓÚÓ ÚÂ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ Í˙Ï ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ. œÓÎÛÓÚÍËÚËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔË ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ ÔÓÏÔË,
Í˙‰ÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌÂ ÔÓ·ÎÂÏ
Ò˙Ò Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ (·ÎÓÍË‡ÌÂ) Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ. “ÓÁË ÚËÔ ÍÓÎÂÎ‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ë Á‡ ıË‰ÓÒÏÂÒË, ÒÍÎÓÌÌË Í˙Ï
‡ÁÔÂÌ‚‡ÌÂ. ÀÓÔ‡ÚÍËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ÔË ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ò‡ ÔÓ-‰Â·ÂÎË, Á‡ ‰‡ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ. ‡ÚÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÓÚ ÚÓ‚‡, ÚÂıÌËˇÚ ·ÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡
Â ÔÓ-Ï‡Î˙Í, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÒÚÂÒÌÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÎÓÔ‡Ú˙˜ÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË. ÀÓÔ‡ÚÍËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÏÂÊ‰Û ÚË Ë ÔÂÚ.
œË ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë Í‡Ì‡ÎËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ¯ËÓÍË, Á‡ ‰‡
ÔÓÔÛÒÌ‡Ú ˜‡ÒÚËˆË Ò ÔÎ‡ÌË‡ÌËˇ
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÏÂ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ
ÏÓ‰ÂÎ. ÿËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÎÂÎÓÚÓ Â
ÔÂÓ‡ÁÏÂÂÌ‡. ‡ÈÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ
ÓÚ ÚÂÁË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Â, ˜Â Ì‡ÔÓ˙Ú Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÎÂÎ‡Ú‡ Á‡ ˜ËÒÚ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. ƒÛ„‡
ı‡‡ÍÚÂÌ‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡ ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÍÓÎÂÎ‡ Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÒÌË, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ˜ËÒÚÓ ‡‰Ë‡ÎÌË ‡ÁÚÓ‚‡‚‡˘Ë ÎÓÔ‡ÚÍË ÓÚ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÌÓÒÂ˘Ëˇ, ‡ ˜ÂÒÚÓ Ë
Ì‡ ÔÓÍË‚ÌËˇ ‰ËÒÍ. ’Î‡·ËÌ‡Ú‡
ÏÂÊ‰Û ‡ÁÚÓ‚‡‚‡˘ËÚÂ ÎÓÔ‡ÚÍË
Ë ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Â Ï‡ÎÍ‡,
Á‡ÚÓ‚‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ËÒÍ‡ Ë
ÚˇÎÓÚÓ ÒÂ ‚˙ÚË Ò ˙„ÎÓ‚‡ ÒÍÓÓÒÚ
ÔÓ˜ÚË ‡‚Ì‡ Ì‡ ˙„ÎÓ‚‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ
Ì‡ ÍÓÎÂÎÓÚÓ. ÷ÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ
ÒËÎË, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚˙ıÛ ÙÎÛË‰‡,
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. Õ‡Ï‡ÎÂÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔË ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ‰ËÒÍ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ Í‡ÈÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ Ì‡ ‚‡Î‡
Ë Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËˇ
ÂÙÂÍÚ, ‡ Ì‡Ï‡ÎÂÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ÔË ÔÓÍË‚ÌËˇ ‰ËÒÍ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ó·-
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‡ÚÌÓÚÓ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌÓ ÚÂ˜ÂÌËÂ Í˙Ï ‚ıÓ‰‡ Ì‡
ÍÓÎÂÎÓÚÓ, Í‡ÚÓ
Ú‡Í‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Í. Ô. ‰. ƒÛ„
ÔÓÎÂÁÂÌ ÂÙÂÍÚ Â,
˜Â ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÂ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆË ‚ ÚˇÒÌ‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÚˇÎÓÚÓ Ë ÍÓÎÂÎÓÚÓ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ.

Конструкция на
нагнетателните и
смукателните канали
¬ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ò‡ ÓÙÓÏÂÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËÚÂ Ë
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË. —ÏÛÍ‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ‰Ó‚ÂÊ‰‡Ú ıË‰ÓÒÏÂÒÚ‡ ‰Ó ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ. œË ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ì‡È˜ÂÒÚÓ ÚÂ Ò‡ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ËÎË ÔÓˇ‰ÍÓ ÍÓÌÛÒÓ‚Ë‰ÌË, Í‡ÚÓ ‚˙‚ ‚ÚÓËˇ ÒÎÛ˜‡È ÒÚÂÒÌˇ‚‡˘ËˇÚ ÒÂ Í˙Ï
ÍÓÎÂÎÓÚÓ Í‡Ì‡Î ÓÒË„Ûˇ‚‡ Â‰ÌÓ 10 15% Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡, ÍÓÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ
‚˙ıÛ ÚÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ ‚ ÍÓÎÂÎÓÚÓ, ÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ ‚
Ú‡ÁË ÁÓÌ‡.
Õ‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË ÙÛÌÍˆËË.
œ˙‚‡Ú‡ Â ‰‡ ÔÓÂÏ‡Ú Ë ÓÚ‚Â‰‡Ú
‡‚ÌÓÏÂÌÓ ıË‰ÓÒÏÂÒÚ‡, Ì‡ÔÛÒÍ‡˘‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ ÏÛ ÔÂËÙÂËˇ. ¬ÚÓ‡Ú‡ Â ‰‡
Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ë ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ú ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡, Ú. Â. ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Í˙Ï ËÁıÓ‰‡.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÙÓÏË Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ÔË ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ
ÔÓÏÔË Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË Ì‡ ÙË„. 2. ŒÚ
ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡,
Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Â ÒÔË‡ÎÌËˇÚ Í‡Ì‡Î, ÔË ÍÓÈÚÓ ÒÂ˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú ÔÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ Ë ÙÓÏ‡Ú‡ Â ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó ÎÓ„‡ËÚÏË˜Ì‡ ÒÔË‡Î‡. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ÎÂÍ˜Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚÍ‡ (Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ
˜ÂÁ ÓÚÎË‚‡ÌÂ ÓÚ Ú‚˙‰Ë ÏÂÚ‡ÎË), ÔÓÙËÎ˙Ú ÒÂ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ ‰Ó ‰‚Â
ÔÓÎÛÓÍ˙ÊÌÓÒÚË ËÎË ˜ÂÚËË ‰˙„Ë.
œ˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌËˇÚ Í‡Ì‡Î Â Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, ‡ ÔÓÎÛ-

ÒÔË‡ÎÌËˇÚ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Â Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ ÒÔË‡ÎÂÌ
Í˙Ï ËÁıÓ‰‡. œË ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰‚‡ ÚËÔ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ıÎ‡·ËÌ‡ ÔË ÂÁËÍ‡ Ì‡ ÒÔË‡Î‡Ú‡ Ë ÙÓÏ‡Ú‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ Â ÔÓ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚÚ‡,
ÍÓÂÚÓ Ó·‡˜Â Â Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ
‰‚Â ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌË
Í‡Ì‡ÎË. œÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÌ Ë ÔÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÌ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Â ‚‡Ë‡ÌÚ˙Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÔË‡ÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ
Â Â‰ËÌ ‰ÂÚ‡ÈÎ. ƒÛ„ËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ
Â ÚˇÎÓÚÓ ‰‡ Â ‰ÂÎËÏÓ Ì‡ ‰‚Â ˜‡ÒÚË ‚˙‚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌ‡ ‡‚ÌËÌ‡. “‡ÁË
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ „ÛÏÂÌ‡ ËÎË ÏÂÚ‡ÎÌ‡ Ó·ÎËˆÓ‚Í‡ Ì‡
‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ Ó·ÚÂ˜ÂÌË ÔÓ‚˙ıÌËÌË, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ÎÂÍ˜Ë ÌÂÈÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê, ËÌÒÔÂÍˆËˇ Ë ÔÓ‰ÏˇÌ‡ ÔË ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ.

Вихрови
помпи
≈‰Ì‡ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÔÓÏÔË, ‡ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ Ë Ì‡
¯Î‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË, Ò‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ
ÔÓÏÔË (vortex pumps). Õ‡ ‚˙Ì¯ÂÌ
‚Ë‰ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ÔËÎË˜‡Ú Ì‡
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌËÚÂ Ë ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡ ÚˇıÌ‡ ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ, ÌÓ
ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â ‡ÁÎË˜ÂÌ. œË ‚ËıÓ‚ËÚÂ ÔÓÏÔË ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ Â ÔÓÎÛÓÚÍËÚÓ Ë ËÁˆˇÎÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ ËÁ‚˙Ì ÒÔË‡ÎÌÓÚÓ
ÚˇÎÓ. ÓÎÂÎÓÚÓ „ÂÌÂË‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÓÚ ‚ËıË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÔÓÏÔÂÌËˇ ÂÙÂÍÚ. “˙È Í‡ÚÓ ‡·ÓÚÌÓÚÓ
ÍÓÎÂÎÓ Â ËÁ‚˙Ì ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÚÂ˜ÂÌËÂ
‚ ÒÔË‡ÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ, ˜‡ÒÚËˆËÚÂ ‚
ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ˇ‰ÍÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ‚‡Ú Ò
ÎÓÔ‡ÚÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÎÂÎÓÚÓ, ‡ ÓÚ ÚÓ‚‡
ÒÎÂ‰‚‡ Ï‡ÎÍÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ë ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ. “‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡
ıË‰ÓÒÏÂÒË Ò ‰˙Î„Ë ‚Î‡ÍÌÂÒÚË ˜‡ÒÚËˆË Ë ˜‡ÒÚËˆË Ò „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË,
Á‡˘ÓÚÓ ÌˇÏ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ. œ‡ÍÚË˜ÂÒÍË, ‚ÒˇÍÓ ÚˇÎÓ,
ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚ÎÂÁÂ ÔÂÁ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËˇ ÓÚ‚Ó, ˘Â ÔÂÏËÌÂ Ë ÔÂÁ
ÒÔË‡Î‡Ú‡, ‡ ÓÚÚ‡Ï Ë Í˙Ï ËÁıÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚Ó.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

–ÂÎÒÓ‚Ë Ú˙Í‡Îˇ˘Ë
Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë
Á‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë
Ï‡¯ËÌË Ò ÷œ”
¬

металорежещите машини с
ЦПУ направляващите се явяват един
от най-важните елементи. От своя
страна, релсовите търкалящи направляващи са основният вид направляващи, от които се изгражда носещата система на съвременните
металорежещи машини с ЦПУ. Принципно, направляващите определят
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поведението на подвижния орган,
като оказват влияние върху точността на траекторията на неговото
движение, линейната и ъгловата му
стабилност, виброустойчивостта,
скоростта и ускорението и други.
Направляващите, също така, се явяват фактор, ограничаващ максималната скорост на движение на подвижните органи.
Използваните в металорежещите

февруари 2012

машини с ЦПУ релсови направляващи
представляват комплект от две
релсови шини със специален профил,
установявани към базовия детайл, по
всяка от които се движат два или
повече подвижни възела, всеки от
тях притежаващ една степен на
свобода и определена носеща способност и статична стабилност, към
които се установява подвижният
орган. Релсовите шини са съставни
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или монолитни. В машината могат
да се използват и повече от две
релсови шини, например, за повишаване на носещата способност. Подвижните възли са познати като колички.

Критерии за избор
При избора на релсови търкалящи
направляващи е добре да се вземат
предвид няколко основни техни технически характеристики. Сред тях
са: носеща способност, точност,
статична стабилност, коефициент
на триене, скорости, ускорения, шум,
експлоатационен ресурс.
Носещата способност на направляващите се характеризира с няколко параметъра. Те са базова статична товароносимост С0, базова динамичната товароносимост С, допустим статичен момент М0 (MOX,
MOY, MOZ).
Също така, носещата способност
в голяма степен зависи от пълната
площ на контакта, която е сума от
елементарните площи на контакт
на всяко търкалящо тяло с работния
профил на релсовата шина. За нарастване на пълната площ се увеличава броят на потоците, а във всеки
поток се покачва броят на търкалящите тела. Колички с особено висока носеща способност са познати
като суперколички.

Ролковите релсови
направляващи с найвисока носеща
способност
С най-висока стойност на носещата способност се отличават ролко-
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вите релсови направляващи, при които най-голямото статично натоварване върху една ролка може да достигне (в зависимост от диаметъра и дължината на ролката) от 0,127
до 4,36 kN, като броят на ролките в
един поток достига до 32 - 60 броя.
Носещата способност на сачмените релсови направляващи е значително по-малка при равни размери на
сечението. Статичното натоварване върху една сачма (в зависимост
от диаметъра й) е не повече от 15
до 240 N, като диаметърът може да
се променя от 5 до 20 mm.
При използване на кръгов профил
и сачми с близки радиуси и удължена
количка (с цел увеличаване на броя на
търкалящите тела в един поток),
носещата способност на сачмените
релсови направляващи може да се
окаже по-голяма от аналогичния типоразмер ролкови релсови направляващи.
Сред сачмените релсови направляващи с най-голяма носеща способност в радиално направление се характеризира Х-схемата с α = 45° и α
= 90°.
По отношение на точността,
производителите предлагат различни класове на точност на релсовите
търкалящи направляващи, обикновено три или четири.

Фактори, влияещи върху
стабилността
Друг критерий се явява статичната стабилност на релсовите
търкалящи направляващи. Тя зависи
от вида на самите направляващи
(ролкови, сачмени), от предварител-

ната стегнатост и др.
Стабилността се оценява в радиална посока ССТR, в обратна на радиалната посока ССТR, в странично направление ССТQ. Обикновено, производителите посочват стабилността
на направляващите в монтирано
състояние с подвижния орган.
Предварителната стегнатост
оказва съществено влияние върху
стабилността.
Използват се различни класове
предварителна стегнатост, които
при отделните производители се
различават както по самия брой,
така и по заложените стойности.
Също така, един производител може
да използва различни по брой класове
за отделните си продукти. Прието
е предварителната стегнатост да
се задава като част от базовата
динамична товароносимост С, например.
Производителите не винаги предоставят зависимости, свързващи
статичната стабилност с предварителната стегнатост; обикновено се отбелязва, че с нарастване
на предварителната стегнатост
статичната стабилност се увеличава.
Успоредно с положителния ефект,
свързан с повишаване на статичната стабилност, е добре да се има
предвид, че предварителната стегнатост може да има и негативно
въздействие. Колкото по-голяма е
нейната стойност, толкова пократък е експлоатационният ресурс
на направляващите, толкова по-голям е коефициентът на триене, толкова по-малки са скоростните
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възможности на количките. Тъй
като предварителната стегнатост предизвиква еластични деформации на търкалящите елементи,
те губят способността си да компенсират грешките при монтажа.
Следователно, колкото по-висока е
предварителната стегнатост,
толкова по-високи са изискванията
към точността на монтажните
операции при установяване на направляващите върху машината.

Нисък коефициент
на триене
Сред критериите за избор е и
коефициентът на триене. При ролковите и сачмените направляващи
той е в границите на µ= 0,002 - 0,01.
по-малки стойности на µ могат да
се получат при сачмените направляващи с намален брой на търкалящите тела.
Силата на триене в чистачитеуплътнения Fупл не зависи от изпълнението на количката и предварителната стегнатост. За релсови търкалящи направляващи среден типоразмер Fупл обикновено се движи в границите 20 - 50 N.
Ниският коефициент на триене,
практическото отсъствие на разлика между коефициентите на триене
при покой и движение предпоставя
редица достойнства на релсовите
търкалящи направляващи като малка стойност на задвижващата сила,
плавен и спокоен ход благодарение на
практическото отсъствие на стикслип ефект, възможност за отработване на много малки премествания и
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движение с много малки подавателни скорости, точно позициониране,
възможност за движение с особено
високи скорости и ускорения, висока
стабилност, висока точност при
реверсиране на движение, повишено
съпротивление при възприемането
на знакопроменливи натоварванията, голяма носеща способност, значително повишен експлоатационен
ресурс. Недостатък е известното
наличие на механичен хистерезис,
дължащ се на неизбежното плъзгане
при деформиране на контактните
повърхнини при търкаляне и наличието на плъзгащи се чистачи-уплътнители.

Скорости
и ускорения
Максималната скорост на движение на количката обикновено надхвърля скоростите на установъчните движения при съвременните металорежещи машини с ЦПУ. Допустимите максимални скорости при ролковите и сачмените релсови направляващи практически не се различават. По отношение на максимално
допустимите ускорения при сачмените релсови направляващи, те са
съществено по-високи, отколкото
при ролковите.
Важен критерий при избора е и
шумът. Той може да бъде намален
при използване на челни плочи от
пластмаса. Шумът намалява и при
прилагането на пластмасово покритие на възвратния канал и при всички мерки, водещи до подобряване на
условията на влизане и излизане на

търкалящите тела в/от възвратния
канал.
Използването на сепаратор от
подходящ материал също оказва
съществено влияние върху нивото на
шума.
Условията на експлоатация и предварителната стегнатост оказват
влияние върху експлоатационния ресурс.

Високата предварителна
стегнатост ускорява
износването
на работните повърхнини на релсовите шини. По този начин, след определен период е възможно превръщането на стегнатостта в хлабина, което води до намаляване на
статичната стабилност и точността на движение. Това обстоятелство бележи края на експлоатационния ресурс на направляващата. Други причини за намаляване на експлоатационния ресурс са бринелирането на работните повърхнини (при
недопустимо големи статични и динамични натоварвания), последствията от умората на материала, поява на корозия и др. За предотвратяване на корозията се прилагат
като опции различни фирмени покрития.
Фирмите-производители посочват ресурса на релсовите търкалящи направляващи при идеални условия на експлоатация - като стандартен се приема експлоатационен ресурс от 10 000 km.
Статията е разработена
със съдействието на доц. Пламен Угринов.
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Œ·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë
Особености на хлорирането и озонирането

œ

Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË ÚÂ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ
Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Ë ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. ÃÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ Â‰ËÚÂ Ú‚˙‰Ë ÔËÏÂÒË. ¡ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ˆÂÎË ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. “˙È
Í‡ÚÓ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÓÚ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÒÂ
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ 91-98% ÓÚ Ô‡ÚÓ„ÂÌÌËÚÂ ·‡ÍÚÂËË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÎÂ‰ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô Ë ÔÂ‰Ë Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÔËÂÏÌËÍ‡ ÚÂ ·Ë‚‡Ú ÔÓ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ. ÷ÂÎÚ‡ Â
‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË Ì‡Ô˙ÎÌÓ
Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ ‚ Úˇı Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË
ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, ·‡ÍÚÂËË Ë ‚ËÛÒË, Ò ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó-
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‰ÓÔËÂÏÌËˆËÚÂ. “ÛÍ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ
ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ Ì‡ÔÓËÚÂÎÌËÚÂ
Ë ÙËÎÚ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÎÂÚ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ - ‰Ó ÓÍÓÎÓ 99,9%, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓÂÚÓ ÒÎÂ‰ Úˇı ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ.
«‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ıËÏË˜ÌË Ë ÙËÁË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë. œË ıËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒËÎÌË
ÓÍËÒÎËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡Ú
‚˙ıÛ ÊË‚ËÚÂ ÍÎÂÚÍË Ë „Ë ‡ÁÛ¯‡‚‡Ú. ˙Ï ÚÂÁË ÏÂÚÓ‰Ë ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ıÎÓË‡ÌÂÚÓ, ÓÁÓÌË‡ÌÂÚÓ,
Ó·‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÓÎË Ì‡ ÚÂÊÍË
ÏÂÚ‡ÎË Ë ‰. ˙Ï ÙËÁË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁ-

ÏËÚÂ Ò ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚Ë Î˙˜Ë, ÛÎÚ‡Á‚ÛÍ, ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‰.
ƒÌÂÒ ¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÙËÁË˜ÌËÚÂ, Ë ıËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ.

Химични методи
за обеззаразяване
’ËÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡Ú Ì‡ ‰Ó·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏË˜ÂÒÍË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò ÒËÎÌÓ ÓÍËÒÎËÚÂÎÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. —Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Ò‡ ıÎÓ˙Ú Ë ıÎÓÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË,
ÍËÒÎÓÓ‰˙Ú Ë ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ‡ÎÓÚÓÔÌ‡
ÙÓÏ‡ - ÓÁÓÌ˙Ú.
’ËÏË˜ÌÓÚÓ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÚÂ˜Â
‚ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡, Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ ÓÍËÒÎËÚÂÎ. “Ó‚‡
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ÒÂ Ô‡‚Ë Ò ˆÂÎ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÂÁÁ‡‡ÁÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
» ‚ ‰‚‡Ú‡ ÂÚ‡Ô‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇÚ Â‰ÌË Ë Ò˙˘Ë ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ‡ÁÎË˜ÌË Ú‡ÍË‚‡,
Ì‡ÔËÏÂ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÁÓÌ Ë
ıÎÓ. —˙˘Ó Ú‡Í‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ıËÏË˜ÌË Ò ÙËÁË˜ÌË
ÏÂÚÓ‰Ë, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ıËÏË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.

Обеззаразяване чрез
хлориране
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ıÎÓË‡ÌÂÚÓ Â
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. “Ó‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Í‡ÍÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰, Ú‡Í‡ Ë Ì‡ ÌËÒÍ‡Ú‡
ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔË
ıÎÓË‡ÌÂÚÓ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ·‡ÍÚÂËˆË‰ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡˘ËˇÚ Â‡„ÂÌÚ ÒÂ
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ıÎÓË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò ıÎÓ ‚ „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë Ò˙Ò Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ,
ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‡ÍÚË‚ÂÌ ıÎÓ
Í‡ÚÓ ıÎÓÌ‡ ‚‡, Í‡ÎˆËÂ‚ ıËÔÓıÎÓË‰ (CaOCl2), ıÎÓÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ (ClO2)
Ë Ì‡ÚËÂ‚ ıËÔÓıÎÓË‰ (NaClO).
—Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÂ
ˇ‚ˇ‚‡Ú ıÎÓ˙Ú Ë ıÎÓÌ‡Ú‡ ‚‡.
’ÎÓ˙Ú ‚ ˜ËÒÚ ‚Ë‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÚÓ‚ÂÌ „‡Á Ò˙Ò ÁÂÎÂÌËÍ‡‚ÓÊ˙ÎÚ ˆ‚ˇÚ Ë ÓÒÚ‡ ÌÂÔËˇÚÌ‡
ÏËËÁÏ‡. “ÓÈ Â Ò „ÓÎˇÏ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ
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Ë Â ‰‚‡ Ô˙ÚË ÔÓ-ÚÂÊ˙Í ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡. ÕÂ„Ó‚ÓÚÓ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡˘Ó ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë
ËÌ‡ÍÚË‚‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÌÁËÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ò˙ÒÚ‡‚Ì‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÎÂÚ˙˜Ì‡Ú‡ ÔÓÚÓÔÎ‡ÁÏ‡ Ì‡ ·‡ÍÚÂËËÚÂ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÚÂ ËÁÏË‡Ú.
Œ·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò ˜ËÒÚ ıÎÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡, Í‡ÚÓ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ „‡Á,
ÍÓÈÚÓ ‚ÒÚ˙Ô‚‡ ‚ Â‡ÍˆËˇ Ò ‚Ó‰‡Ú‡,
‡ÁÚ‚‡ˇ ÒÂ ‚ ÌÂˇ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÍÓÂÚÓ ÔÓÚË˜‡ ıË‰ÓÎËÁ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‰‚Â ÍËÒÂÎËÌË:
ÒÓÎÌ‡ HCl Ë ıËÔÓıÎÓËÒÚ‡ HClO.
’ËÔÓıÎÓËÒÚ‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ Â ÒËÎÂÌ ÓÍËÒÎËÚÂÎ. ¬ ‡ÁÚ‚ÓË ‰ËÒÓˆËË‡, Í‡ÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ıËÔÓıÎÓËÚÂÌ
ÈÓÌ ClO- ÔÎ˛Ò ‚Ó‰ÓÓ‰ÂÌ ÈÓÌ H+.
Œ·‡ÁÛ‚‡ÎËˇÚ ÒÂ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
‰ËÒÓˆË‡ˆËˇÚ‡ ıËÔÓıÎÓËÚÂÌ ÈÓÌ
Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò Ò‡Ï‡Ú‡ ıËÔÓıÎÓËÒÚ‡
ÍËÒÂÎËÌ‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡ ·‡ÍÚÂËˆË‰ÌÓ.

Ефективност на
обеззаразяването с чист
хлор
≈ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò ˜ËÒÚ
ıÎÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ‡ÁÚ‚ÓËÏÓÒÚ ‚˙‚ ‚Ó‰‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ
ÔÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ù‡ÍÚÓË
Í‡ÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ŒÔÚËÏ‡ÎÌË Á‡ ‡ÁÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ıÎÓ‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÌËÒÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡. ƒÓ·Â Â, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ‰‡ ÒÂ
ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡

ÌÂ‰ËÒÓˆËË‡ÌËÚÂ ÏÓÎÂÍÛÎË ıËÔÓıÎÓËÒÚ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡, ·‡ÍÚÂËˆË‰ÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ë Ó·‡ÚÌÓ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔË Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò ıÎÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÁËÚÂ
ÓÚ Â‡„ÂÌÚ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ Ô˙ÎÌÓ
ÛÌË˘ÓÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ
ÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ‚˙‚ ‚Ó‰‡Ú‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ,
Ó‡ÁÏÂËÚÂÎÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
‡ÍÚË‚ÌËˇ ıÎÓ ÒÂ ÔËÂÏ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, Ì‡ÔËÏÂ,
ÒÎÂ‰ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÚÓ Â
10 g/m 3; ÒÎÂ‰ ÌÂÔ˙ÎÌÓ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ - 5 g/m3, ‡ ÒÎÂ‰ Ô˙ÎÌÓ
·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ - 3 g/m3.
“Ó˜Ì‡Ú‡ ‰ÓÁ‡ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. ƒÓÁ‡Ú‡
Ì‡ Â‡„ÂÌÚ‡ ÒÂ ÍÓË„Ë‡ Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ıÎÓ ‚ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌËˇ ‡ÍÚË‚ÂÌ ıÎÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ·˙‰Â
Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 1,5 g/m3 ÒÎÂ‰ ÍÓÌÚ‡ÍÚ
ÏÂÊ‰Û ıÎÓ‡ Ë ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 30 ÏËÌÛÚË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Á‡ ıÎÓË‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚÂÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ÚÂÁË Á‡ ÔËÚÂÈÌËÚÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË. “ÂıÌË ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú: ıÎÓ‡ÚÓÌÓ Ò˙Ò ÒÍÎ‡‰Ó‚Â Á‡ ıÎÓ, ÒÏÂÒËÚÂÎ Ë ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë. ¬
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¬Ë
ıÎÓ‡ÚÓÌÓÚÓ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ıÎÓ‡ÚÓÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË, Í‡ÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡ÔÓÌË ËÎË ‚‡ÍÛÛÏÌË ‡Ô‡‡ÚË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ë ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ë ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‰ÓÁË‡ÌÂ. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ ÒÂ
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ‚ÂÏÂ ‚ÒÂ
ÔÓ‚Â˜Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚‡ÍÛÛÏÌË
ıÎÓ‡ÚÓÌË ‡Ô‡‡ÚË, ÔË ÍÓËÚÓ
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ıÎÓ Â
ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡.
ÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÂÁÂ‚Ó‡Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ì‡ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÚ‡ËÚÂÎË ·ÂÁ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÛÚ‡ÈÍÓ˜ËÒÚ‡˜Ë Ò Ì‡ÍÎÓÌ Ì‡ ‰˙ÌÓÚÓ ‰Ó 5%. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ‚
ÍÓËÚÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡˘ËˇÚ ÍÓÎÂÍÚÓ
ÒÎÂ‰ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
‰Ó ‚Ó‰ÓÔËÂÏÌËÍ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ıÎÓ‡ ‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 30 ÏËÌÛÚË.
–ÂÁÂ‚Ó‡ËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÏËÌËÏÛÏ ‰‚‡ Ì‡ ·ÓÈ, ‡ Á‡‰˙Ê‡ÌËÚÂ
‚ Úˇı ÛÚ‡ÈÍË Ò‡ Ò ‚Î‡ÊÌÓÒÚ 98%.

ÎËÁ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚË‡Ì ‡ÁÚ‚Ó
ÓÚ Ì‡ÚËÂ‚ ıÎÓË‰ (NaCl). œÓˆÂÒ˙Ú ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÎËÁÂË Ò „‡ÙËÚÌË ÂÎÂÍÚÓ‰Ë. œÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ì‡ÚËÂ‚Ëˇ ıËÔÓıÎÓËÚ ÒÂ Ò˜ËÚ‡ Á‡ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ËÏ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ ˜ËÒÚ ıÎÓ Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë.
Õ‡ÚËÂ‚ËˇÚ ıËÔÓıÎÓËÚ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡
Ì‡ ˜ËÒÚËˇ ıÎÓ, Í‡ÚÓ ÔÓÒÚË„‡Ì‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Â Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ËÏ‡ Ò Ú‡ÁË Ì‡ ıÎÓ‡. œËÌˆËÔÌÓ,
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ò Ì‡ÚËÂ‚ ıËÔÓıÎÓË‰ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ 1,5 - 3,5 mg/dm3.
«‡ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËˇ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ıÎÓÌ‡
‚‡, ÍÓˇÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ 32-36% ‡ÍÚË‚ÂÌ ıÎÓ. —˜ËÚ‡ ÒÂ Á‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ï‡ÎÍË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ‰Ó
1000 m3/d.

Обеззаразяване на
водата с натриев
хипохлорит

Обеззаразяване на
водата с озон

Œ·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò Ì‡ÚËÂ‚ ıËÔÓıÎÓËÚ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ıÎÓ
Â ÏÌÓ„Ó ÌËÒ˙Í Ë ÍÓ„‡ÚÓ Ò‡ Ì‡ÎËˆÂ
ËÁ‚ÂÒÚÌË ÚÛ‰ÌÓÒÚË Á‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ, Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓÓ·‡ÁÌËˇ ıÎÓ.
Õ‡ÚËÂ‚ËˇÚ ıËÔÓıÎÓËÚ Â ÔÓ‰ÛÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔË ıË‰Ó-
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—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÓÁÓÌ˙Ú Â Â‰ËÌ ÓÚ
Ì‡È-ÏÓ˘ÌËÚÂ ÔËÓ‰ÌË ÓÍËÒÎËÚÂÎË, ˜ËÈÚÓ ÓÍËÒÎËÚÂÎÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡
ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÚÂÁË Ì‡
˜ËÒÚËˇ ıÎÓ. “ÓÈ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ‚ËÒÓÍ
ÓÍËÒÎËÚÂÎÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ë ÚÓ‚‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ ·˙ÁÓ Ë Ô˙ÎÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ Â‡ÍˆËËÚÂ ‚˙‚ ‚Ó‰ÌËÚÂ ‡ÁÚ‚ÓË. ŒÁÓÌ˙Ú ‚ÎËÁ‡ ‚ ‡ÍÚË‚Ì‡
Â‡ÍˆËˇ Ò ÏÌÓ„Ó ÏËÌÂ‡ÎÌË Ë Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ë ÔËÚÂÊ‡‚‡

ÒËÎÌÓ ·‡ÍÚÂËˆË‰ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
Œ·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò ÓÁÓÌ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ Â‰ËÌ ÓÚ
Ì‡È-˜ËÒÚËÚÂ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË ÏÂÚÓ‰Ë,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÎÂ‰ ÔËÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡, ÓÁÓÌ˙Ú ÒÂ ‡ÁÔ‡‰‡ ËÎË ÒÂ
Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. “Ó‚‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ˜ËÒÚ ÓÁÓÌ ‰‡ ÔÓÔ‡‰ÌÂ ‚ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
ŒÁÓÌ˙Ú ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ‡ÎÓÚÓÔÌ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰‡. Œ·‡ÁÛ‚‡ ÒÂ ÓÚ
ÍËÒÎÓÓ‰‡ ÔË ÔÓ„Î˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÏÓÎÂÍÛÎ‡Ú‡
Ì‡ ÓÁÓÌ‡ Â, ˜Â Úˇ Â ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡ Ë
ÎÂÒÌÓ ‰ËÒÓˆËË‡ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı Ë ‚˙‚
‚Ó‰‡, ÔÂ‚˙˘‡ÈÍË ÒÂ ‚ ÍËÒÎÓÓ‰.
œÓ-„ÓÎˇÏ‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÁÓÌ‡
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÏÓÎÂÍÛÎÌËˇ ÍËÒÎÓÓ‰,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ò Ù‡ÍÚ‡, ˜Â
ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ‡ÁÎ‡„‡ÌÂ ÒÂ Ò˙ÔÓ‚ÓÊ‰‡ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
œËÌˆËÔÌÓ, ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÁÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÁÓÌ‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ò Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡, Õ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÁÓÌ Á‡
Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë
ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÙÂÍÚ‡: ÓÍËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌËÚÂ Ë Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡; ‚ËÒÓÍÓ ·‡ÍÚÂËˆË‰ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (‰Ó 99,8%); ‚Ó‰‡Ú‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÂ Ó·ÂÁˆ‚ÂÚˇ‚‡,
Ó·ÂÁÏËËÒˇ‚‡ Ë ÒÂ Ó·Ó„‡Úˇ‚‡ Ò ÍËÒÎÓÓ‰. ‡ÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÁÓÌË‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÌÂ
ÒÂ ‚Ì‡ÒˇÚ ıËÏË˜ÌË Â‡„ÂÌÚË Ë ÌÂ
ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ÒÓÎÂ‚ËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ
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ÓÁÓÌ Â 5 mg Ì‡ Â‰ËÌ ÎËÚ˙ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ì‡ ‚Ó‰‡. ÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÓÁÓÌ‡ Â
0,5 mg/dm3.

Озонатори
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÓÁÓÌ˙Ú ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
˜ÂÁ ·ÂÁËÒÍÓ‚Ó ÔÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ Ò ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 15 000 - 25 000 V ÔÂÁ
‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÒÎÓÈ ËÎË ÍËÒÎÓÓ‰. «‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ ÏÛ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‰‚‡ ÚËÔ‡ ÓÁÓÌ‡ÚÓË Ú˙·ÌË Ë ÔÎ‡ÒÚËÌÌË. “˙·ÌËÚÂ
ÓÁÓÌ‡ÚÓË Ò‡ Ò˙ÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú˙·ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. ≈ÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ Ò‡ Ú˙·Ë, ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Â‰Ì‡ ‚
‰Û„‡, ‡ Í‡ÚÓ ‰ËÂÎÂÍÚËÍ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚ˙ÍÎÂÌ‡ Ú˙·‡. œË ÔÎ‡ÒÚËÌÌËÚÂ ÓÁÓÌ‡ÚÓË ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ò‡
‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÔÎ‡ÒÚËÌË.
¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÓÁÓÌ‡ÚÓË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ, Ó·ÂÁÔ‡¯‡‚‡ÌÂ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÂ‰Ë ÚÓÈ ‰‡
·˙‰Â ÔÓ‰‡‰ÂÌ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ Í˙Ï
ÓÁÓÌ‡ÚÓÌËˇ ‡Ô‡‡Ú. »ÁÍÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÓÚË˜‡ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‡‰ÒÓ·ÂË, Á‡Ô˙ÎÌÂÌË Ò ÌˇÍ‡Í˙‚ ‚Ë‰ ‡‰ÒÓ-
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·ÂÌÚ Í‡ÚÓ ÒËÎËÍ‡„ÂÎ, Ì‡ÔËÏÂ. «‡
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ı‡ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ú˙Í‡ÌÌË ÙËÎÚË. ŒıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‚
‡‰ÒÓ·Â‡ ËÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÂÁ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˆË.
≈‰Ì‡ ÓÚ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ‚ÒÂ Ó˘Â
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Ì‡ ÓÁÓÌË‡ÌÂÚÓ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ
ÒÍ˙Ô‡Ú‡ ÒÎÓÊÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë Ó·Á‡‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë „ÓÎÂÏËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.
—‡ÏÓÚÓ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÔÓÚË˜‡ Í‡ÚÓ ‚ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌ‡Ú‡
Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‡‰ÂÌ‡ Í˙Ï
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ‚Ó‰‡ ÒÂ
‚˙‚ÂÊ‰‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ-ÓÁÓÌÓ‚‡ ÒÏÂÒ.
“˙È Í‡ÚÓ ÓÁÓÌ˙Ú ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÛÏÂÂÌÓ ‡ÁÚ‚ÓËÏ „‡Á, ‰Ó·Â Â ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌÓ-ÓÁÓÌÓ‚‡Ú‡ ÒÏÂÒ
‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ‰‡ Â Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÁË‡˘Ë ÔÓÏÔË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò˙˘Ó ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ÏÓÊÂ
‰‡ ÓÒË„ÛË ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‰ÂÒÔË„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÓÁÓÌÓ-‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò˙Ò ÒÏÂÒÚ‡.
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¬ÂÏÂÚÓ Á‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÓÁÓÌ‡ Ò
‚Ó‰‡Ú‡ Â ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÓÚ 5 ‰Ó 20
ÏËÌÛÚË, ÌÓ ÔÓ‡‰Ë ÒËÎÌËÚÂ ÓÍËÒÎËÚÂÎÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÓÁÓÌ‡, ÚÓ Â
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Á‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. —ÎÂ‰ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‡ÍˆËˇÚ‡ ÓÍËÒÎÂÌËˇÚ
ÓÁÓÌ ÒÂ ‡ÁÔ‡‰‡ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ ‚˙‚ ‚Ó‰‡ Ë
ŒÕ.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ ÔË Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò ÓÁÓÌ
ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó - ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÁÔ‡‰‡ÌÂ,
ÍÓˇÚÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÁÓÌ‡ ‚˙ıÛ ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ë Ó„‡ÌÓÎÂÔÚË˜ÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. œÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
‡ÁÔ‡‰ ‚ ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë ÓÁÓÌ˙Ú ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ÛÒÔÂÂ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‰‡ ÓÍËÒÎË ÌˇÍÓË Ó„‡ÌË˜ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ.
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ò ÓÁÓÌ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÌÂ Í‡ÚÓ
Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÂÌ ÏÂÚÓ‰, ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÒË Ì‡ ÏÂÚÓ‰, Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘
ıÎÓË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡.
В статията са използвани материали на
проф. инж. Цачо Цечев.
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идравличните акумулатори намират широко приложение в различни
отрасли на промишлеността, както
и във водоснабдителните и отоплителните системи. Те са неизменна
част от повечето хидравлични
съоръжения. Използват се за съхраняване на енергия, захранване на изпитвателни стендове, компенсиране на
обемно разширяване, компенсиране
на маслени течове, поддържане на
константно налягане, изравняване
пулсациите на помпи, демпфериране
на хидравлични удари и други.
Обикновено, в зависимост от начина на акумулиране на енергия, хидроакумулаторите се подразделят
основно на две групи - механични и
пневматични хидроакумулатори. Механичните акумулатори за момента
намират по-ограничено приложение,
тъй като се характеризират със
сравнително големи размери и ниски
нива на налягането в системата.
Принципът им на работа се основава
на използването на енергията на навита пружина или издигащ се товар.
Пневматичните акумулатори, от
своя страна, работят на принципа на
сгъстен въздух, като при неголеми
размери осигуряват достатъчно
енергоемкост. Те се явяват и по-разпространеният вид. Обикновено се
подразделят на три подгрупи - балони, бутални и мембранни хидроакумулатори.

Балонни
хидроакумулатори
Балонните хидроакумулатори конструктивно най-често представляват цилиндрични съдове, със заварен
или кован корпус. В корпуса е разположен гъвкав балон, разделящ газовата и течната среда. Балонът обикновено е от еластичен материал и е
запълнен с газ. В зависимост от количеството течност, постъпваща в
акумулатора, балонът се свива, а
течността запълва вътрешността
на хидроакумулатора. При ниски налягания в системата, с оглед да се
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предпази балонът от екструзия в
присъединителния отвор за работната течност, обикновено се използва клапанно устройство.
Балонните хидроакумулатори се
характеризират с бърза реакция, максималното съотношение на компресиране на газа обикновено е около 4:1,
а максималният дебит до около 15
литра в секунда, макар че не са изключение и акумулаторите с дебит и до
38 литра в секунда. Тези акумулатори се характеризират и с добра поносимост по отношение на наличието
замърсявания в течността.

Бутални
хидроакумулатори
При буталните хидроакумулатори
газовата и течната среда са разделени от подвижно бутало, най-често
метално. Буталото е разположено в
цилиндър с фино обработена вътрешна повърхност. За постигане на добра херметизация на буталото се
използват еластични уплътнители,
О-пръстени или маншети.
Този вид хидроакумулатори се използват при необходимост от големи обеми, обикновено до около 2500
литра. Максимално работно налягане обикновено е до около 1200 bar.
В хидравличните системи буталните акумулатори намират приложение предимно като енергиен колектор при системи с пулсации; за поддържане на постоянно налягане, при
наличие на утечки; при промяна на
обема в резултат на температурни
разлики; при различно потребление в
хидравличната система. Могат да се
използват и като енергиен резерв в
случай на критична необходимост, за
гасене на пулсациите, като регенератор на енергия и други. Могат да
бъдат използвани и при работа с
различни флуиди.
Съотношението на компресирането на газа при буталните хидроакумулатори достига 10:1, а дебитът
до около 215 литра в секунда. По
отношение на монтажа, те могат
да бъдат монтирани както в хори-

зонтално, така и във вертикално
положение. Добре е да се има предвид обаче, че изискват висока степен на чистота на флуида и се характеризират с по-дълъг период за реакция, особено при ниски налягания. Това
се обяснява със статичното триене
на уплътнението на буталото, което трябва да бъде преодоляно.

Мембранни
хидроакумулатори
Третият тип хидроакумулатори
са мембранните. Те са и сред найчесто използваните в практиката.
Конструктивно представляват затворени съдове, в които е вградена
еластична мембрана, която разделя
вътрешното пространство на акумулатора на газова секция и секция
запълнена с течност.
Мембраната се явява един от
основните елементи на този вид
хидроакумулатори. Тя пряко влияе
върху надеждността и качеството
му на работа, както и на правилното му функциониране и безпроблемна експлоатация.
Самата мембрана може да бъде с
различна форма – бленда, цилиндър и
др., но принципът на действие е един
и същ. Чрез изменение на формата и
положението на мембраната и, съответно, промяна на обема на двете
части на акумулатора се компенсират хидравличните удари.
Обикновено видът на мембраната
се определя в зависимост от предназначението на акумулатора. Сред
основните критерии при избора са
допустимата експлоатационна температура на мембраната и динамичната й еластичност. Сред изискванията към мембраните е и те да
запазват своята еластичност в
продължение на дълъг период от време в условия на висока периодичност
на натоварването. Важен показател
за мембраните се явява и техният
размер. Ако се използва мембрана с
неподходящ размер, това може да е
предпоставка за нейното повреждане. Добре е да се има предвид, че при
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монтаж се препоръчва тестване на работоспособността на системата в случай на екстремно натоварване.
Една от причините този вид хидроакумулатори да са
сред най-често използваните е, че повечето от тях
дават възможност при повреда на мембраната тя да
бъде заменена.

Използвани материали за мембраната
Мембраните използвани в хидравличните акумулатори могат да бъдат изработени от различни материали.
Добре е да се има предвид обаче, че дългият срок на
експлоатация и надеждността на системата до голяма
степен се определят от вида на материала, от който е
направена мембраната. Видът на използвания материал
се определя преди всичко от условията на експлоатация,
вида на флуида, неговата температура. Съответно,
основните параметри, които влияят при избора на тип
и материал за мембраната, са: температурен диапазон
на мембраната, санитарно-хигиенни изисквания, динамика на работа на системата, устойчивост към дифузията на вода, срок на експлоатация. Естествено, универсален материал няма. Сред най-често използваните материали за изработка на мембраната се явяват различните видове каучук - естествен, бутилов, етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM) и други.
Качествата на естествения каучук до голяма степен зависят от процентното съдържание на нежелани
примеси, чието отстраняване е сравнително сложно.
Различните видове изкуствен каучук се получават от
смесването на няколко различни компонента. Съответно, процентното съотношение на компонентите влияе
на здравината, температурната устойчивост, еластичността и механичната устойчивост на мембраната.

битът на помпата да се намали до една средна стойност и с това да спадне консумацията на енергия. С
използването на хидроакумулатори се постига и по-голяма сигурност при аварийни ситуации. Например, при
евентуално отпадане на помпата, хидроакумулаторът
би осигурил работа на системата още известно време
чрез подаване на хидравлична енергия към хидравличните двигатели. Също така, може да се повиши бързодействието. Например, при наличие на акумулатор, обемът
течност в него може да се отдаде обратно в системата за много кратко време и да се извършат движения с
големи скорости. Хидроакумулаторите допринасят и за
намаляване на пулсациите на налягането в хидросистемите, както и за предотвратяване на ударното повишение на налягането при рязка промяна на скоростта и
съпротивителната сила на хидравличните двигатели.

Изисквания към поддръжката
на акумулаторите
За осигуряване на безпроблемна работа на хидроакумулаторите и достигането на дълъг експлоатационен
срок специалистите съветват да се обърне сериозно
внимание на тяхната поддръжка. Например, при зареждането на акумулатора с азот, ако това е акумулатор
балонен или мембранен тип, е препоръчително зареждането да се случва много бавно, тъй като бързото навлизане на азота може да доведе до повреди в елементи на
акумулатора. Същото правило важи и при презареждането на акумулаторите. По отношение на презареждането е добре да се има предвид, че липсата на такова,
особено при балонния тип акумулатори, може да доведе
до нарушаване на работата им.

Съвременни тенденции при
хидравличните акумулатори
Според специалисти, съвременните тенденции при
производството на хидравлични акумулатори са насочени в няколко основни направления. Сред тях са засилването на ролята на иновациите, стесняване на производството и по-високата му специализираност към производството на конкретни продукти, както и използването на строги норми по отношение на качеството.
Ролята на иновациите е свързана предимно с все поголямото усъвършенстване на технологията с оглед на
непрекъснатото повишаване на изискванията към хидроакумулаторите. Тук се включват и повишаването на
антикорозионните свойства, постигано за сметка на
използването на специални покрития, както и качествата на материалите, използвани за производството на
мембраните и др.
Високото качество на хидроакумулаторите е от особена важност с оглед на факта, че те са съдове, работещи под налягане.

Основни приложения
на хидроакумулаторите
Както вече споменахме, хидроакмулаторите намират
широко приложение в различни индустриални области. С
тях може да се постигне икономия на енергия. Например,
при неравномерност на дебита, подаван към хидравличните двигатели, в машини с бърз и бавен ход или с паузи
в работния цикъл, помпата трябва да бъде оразмерена
за получаване на максимално необходимия дебит. Включването на акумулатор в системата би позволило де-
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Ìíîãîôóíêöèîíàëåí GSM
ìîäóë çà SMD ìîíòàæ
BGS2 îò CINTERION
Íîâèÿò ìîäóë íà CINTERION,
BGS2 å íàé-ìàëêèÿò LGA ìîäóë,
áàçèðàí íà ïîñëåäíèòå òåõíîëîãè÷íè ðàçðàáîòêè íà ôèðìàòà â
îáëàñòòà íà 2G òåõíîëîãèèòå.
BGS2 e ÷åòèðèáàíäîâ ìîäóë ñ
GPRS, ãëàñîâà âðúçêà è SMS, ñ
âãðàäåí TCP/IP ñòåê. Ïîääúðæàò
ñå ìíîæåñòâî èíòåðíåò ïðîòîêîëè êàòî FTP, ICMP, DNS, TCP server
& client, UDP client HTTP, SMTP,
POP3, Transparent Mode. Ìîäóëúò
å â ÷åòèðèáàíäîâ (BGS2-W) èëè
äâóáàíäîâ (BGS2-E) âàðèàíò è ðàçïîëàãà ñ äâà ñåðèéíè èíòåðôåéñà,
10 GPIO ïèíà è I 2 C èíòåðôåéñ.
Ìîäóëúò ðàïîëàãà ñúñ ñåðòèôèêàòè CE, R&TTE, GCF, FCC, PTCRB,
IC è ñåðòèôèêàòè îò ëîêàëíèòå
ìîáèëíè îïåðàòîðè (âêëþ÷èòåëíî AT&T). Land Grid Array, èëè LGA, å
òåõíîëîãèÿ çà ïîâúðõíîñòåí ìîíòàæ çà àâòîìàòèçèðàíî ïðîèçâîäñòâî ñ âèñîêà ñêîðîñò è åôåêòèâíîñò.
Çà êîíòàêòè:

ÊÎÌÅÒ ÅËÅÊÒÐÎÍÈÊÑ îòîðèçèðàí äèñòðèáóòîð íà CINTERION
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
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