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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÍËÔ˙Ú Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÔË‚ÂÚÒÚ‚‡ ÕËÍÓÎ
Госпожица Никол Димитрова е най-новото бебе, което възрадва колегите
на Анна Николова от рекламния отдел на списанието. Наследствената красавица се появи на бял свят на 11 март с ръст 51 см. и достойно за възхищение
тегло от 3800 грама.
Целият екип на списание Инженеринг ревю поздравява героичната майка,
щастливия татко Владимир и малката сестричка Мартина и им пожелава
здраве, късмет и семейна хармония!

ƒËÏËÚ˙ …Ó‰‡ÌÓ‚ ÒÔÂ˜ÂÎË ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÍÎÂ˘Ë ÓÚ CIMCO
Поредният щастливец, спечелил наградата от абонаментния талон на сп.
Инженеринг Ревю, е Димитър Йорданов, ръководител база ел.табла в Старт
Инженеринг. Господин Йорданов бе избран чрез томбола, в която участваха
всички специалисти, абонирали се за списанието в периода от месец септември 2004 г. до 10 март 2005 г. Наградата - комплект клещи на специализирания в производството на електротехнически инструменти немски производител CIMCO, е осигурена от фирма Шрабул, партньор на CIMCO за България.

Moeller ÓÚÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
В началото на 2005 г. водещата в областта на развоя и производството
на електрическо оборудване ниско напрежение немска компания Moeller официално откри търговско представителство в България. Основна цел на офиса в страната ще бъде да развива и подпомага дейността на вече изградената дистрибуторска мрежа, информират от представителството. Основни дистрибутори на Moeller в България са фирмите ВАЛелектрик, Добрила,
Електроизграждане Инженеринг и Елси.
"Акценти в тазгодишната търговска политика на Moeller в България ще
бъдат решения за сградна и промишлена автоматизация, включително мощностни прекъсвачи, честотни управления, моторни защити и др. Също така
ще концентрираме усилията си и в областта на сигнализацията, програмируемите логически контролери, програмируемите релета и др.", заявяват от
представителството на Moeller в страната.

CHINT GROUP ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 100-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 17 и 18 февруари т.г. в в китайския град Ванзхоу тържествено бе отбелязан 100-годишният юбилей на специализираната в производството на
електроапаратура китайска компания CHINT GROUP, информира инж. Петър
Христов, търговски директор на фирма Семо, дистрибутор на CHINT GROUP
за България. Гости на честването бяха представители и дистрибутори на
компанията от цял свят. От българска страна тържеството бе уважено от
Арел Семо, вицепрезидент на Semo, и Петър Христов, търговски директор
на Семо. "Стогодишнината на компанията CHINT GROUP и сериозните й пазарни позиции по целия свят са доказателство за правилността на следваната през годините търговска политика, включваща предлагането на качествен
продукт на ниска цена, при осигуряване на сериозна техническа поддръжка на
реализираните изделия", заявява г-н Христов. "Ще продължим да развиваме
бизнеса на CHINT GROUP в България с много и, надявам се, добра работа",
допълва той.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÿË·˙ ˘Â ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ‚ Í‡ˇ Ì‡ Ï‡Ú

Бистра
Харманджиева

От 31 март до 2 април т.г. фирма Шибър ще представи нови продукти и
цялостни технически решения от фирмите AUMA, Milton Roy, Duro Dakovic,
Suiss Fluid, Tekofi и Red Valve, с които си партнира на българския пазар, пред
клиенти от индустриалния сектор, съобщи за списанието Бистра Харманджиева, маркетинг мениджър на Шибър. Събитието ще се проведе в Новотел
Пловдив.
"Инициативата представлява елемент от цялостната маркетингова стратегия на Шибър, включваща организацията на специализирани семинари пред
различни целеви групи от клиенти на фирмата. Надяваме се, че предоставяйки подробна техническа информация за най-новите продукти на фирми, с които
си партнираме в страната, ще помогнем на клиентите си от индустриалния
сектор да се ориентират по-лесно сред съществуващото пазарно многообразие", заявява г-жа Хармаджиева. "Също така сме организирали специална
неофициална програма, с която се надяваме да изненадаме приятно гостите
на семинара", допълва г-жа Харманджиева.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ Analog Devices ÔÂÁ Ï‡Ú

Бриджит-Ан
Дуген

На 15 март т.г. в хотел Родина ще се проведе семинар на Analog Devices
на тема преобразуватели, съобщи за списанието инж. Панчо Чолаков, управител на фирма К1 Електроник, официален дистрибутор на Analog Devices
за България. Лектори на събитието ще бъдат Джеймс Брайан от английския
филиал, и Бриджит-Ан Дуген от ирландския офис на американската компания.
"Analog Devices традиционно организира семинари в страната. Преди около година и половина се проведе подобен семинар, на който бяха разгледани
усилвателите, произвеждани от водещата американска компания. Целта
на събитието е клиентите на Analog Devices в България да се запознаят с
най-новите разработки на компанията в областта на аналогово-цифровите
и цифрово-аналоговите преобразуватели", коментира г-н Чолаков.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ABB Automation Products ÓÚ 13 ‰Ó 15 ‡ÔËÎ

Регина
Сомлева

6

Традиционният годишен семинар на водещия производител на контролноизмервателни уреди и системи за автоматизация ABB Automation Products ще се
проведе между 13 и 15 април в хотел Ривиера Бийч на курорта Златни пясъци,
заяви за сп. Инженеринг Ревю Регина Сомлева, ръководител на търговското
представителство в страната. "Поканени на семинара са специалисти, работещи в областта на енергетиката, химическата, нефто-химическата и циментовата промишленост, металургията и др. Акцент в тематиката на тазгодишния, шести поред, семинар ще бъдат най-новите модификации на предлаганите
контролно-измервателни прибори и газанализаторни системи на ABB Automation
Products", допълва г-жа Сомлева. Програмата на семинара включва още лекции,
посветени на комплексни решения за автоматизация на пречиствателни станции и системи за контрол на вредни емисии, както и презентации, посветени на
реализирани проекти. "По традиция лектори на семинара ще бъдат специалисти
от ABB Германия, които ще запознаят присъстващите гости с възможностите
и принципа на работа на нови и традиционни модели измервателни прибори,
произвеждани от ABB Automation Products", споделя Регина Сомлева.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—˙·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ

Редакцията на списание Инженеринг Ревю изказва най-искрените си съболезнования на близките, колегите и партньорите на напусналия ни през
януари Николай Йорданов - основател и управител на фирма Унисист, без
който браншът вече не е същият!

ŒÚÍËÚ‡ ·Â Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Á‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡
На 1 февруари т.г. официално бе открита лаборатория "Системи за поддържане параметрите на микроклимата в сгради" към катедра Топлинна и
хладилна техника на Енергомашиностроителния факултет (ЕМФ) на ТУ- София.
На тържеството деканът на ЕМФ доц. Александър Кирий връчи благодарствени грамоти на фирмите, дарили безвъзмездно съвременни технически средства за мониторинг и контрол на параметрите на микроклимата в сгради.
Новата лаборатория е оборудвана със стендове от фирмите Ай Ем Ай Интернешънъл България, Техем Сървисиз, Грундфос България и Рувекс. "Всеки от стендовете представлява реално действаща инсталация. С откриването на лабораторията бъдещите инженери имат възможност да придобият практически
умения за работа със съвременни технически средства за измерване и контрол параметрите на микроклимата в сгради, включително да избират и поддържат различни експлоатационни режими и да ги оптимизират с цел повишаване на енергийната ефективност", заяви при откриването на лабораторията доц. Кирий.

VAC ¡˙Î„‡Ëˇ Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ 12 ‡ÔËÎ
Еднодневен семинар на тема инфрачервени газови излъчватели на немския
производител Schwank ще се проведе на 12 април т.г. в столичния хотел Хилтън,
информира за сп. Инженеринг Ревю инж. Найден Василев, управител на VAC България, официален дистрибутор на Schwank за България. "Семинарът е с практическа насоченост и има за цел да представи принципа на работа и преимуществата на инфрачервеното газово отопление. Ще бъдат разгледани устройството
на действие, начините за монтаж и условията за оптимална експлоатация на
газовите излъчватели Schwank . Специална лекция на семинара ще бъде посветена на изчислителните методи на фирма Schwank за избор на инфрачервени газови излъчватели", допълва г-н Василев. Програмата на събитието включва и
посещение на обект с действаща инфрачервена отоплителна инсталация, реализирана от VAC България на базата на излъчватели на фирма Schwank.

¡ÂÁÓÎÓ‚Ì‡ Ô‡ÒÚ‡ ÓÚ Kester
"Във връзка с все по-масовото прилагане на безоловни технологии, американската фирма Кестер, водещ производител на спояващи материали за печатни
платки вече предлага безоловната спояваща паста ЕМ907", съобщи за сп. Инженеринг Ревю инж. Росен Младенов от фирма Амтест, дистрибутор на Kester за
България. ЕМ907 се предлага с различно съдържание на Sn/Ag/Cu, както и Sn/Ag.
Отличава се с удължено време за престояване върху ситото (над 12 часа), оптимални характеристики при отпечатване на растери 0.4 и 0.5 mm при скорости
на печат до 150 mm/min. "Пастата има добра спойваемост върху широк спектър
покрития на печатни платки (включително OSP, Ni/Au и др.), както и върху различни метализации на компоненти (включително Pd/Ag и сплав 42). "Добрите й
характеристики на "горещо" и "студено" слягане водят до предотвратяване
образуването на къси съединения и топчета", допълва г-н Младенов. Остатъците след спояване, са почти безцветни и не се нуждаят от почистване. Пастата
може да се използва в пещи, както с въздушна, така и азотна среда.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¬Ë¬ »ÁÓÏ‡ÚËÍ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Studer Cables

Владимир
Лазаров

От началото на 2005 г. фирма ВиВ Изоматик е дистрибутор на швейцарската компания Studer Cables, съобщи за сп. Инженеринг Ревю инж. Владимир
Лазаров, управител на ВиВ Изоматик. Studer Cables е специализирана в производството на пожароустойчиви кабелоносещи системи и компоненти, захранващи и сигнални кабели (пожароустойчиви FE 180 E30/E90), безхалогенни кабели и проводници, захранващи и контролни кабели и проводници за приложение
в агресивни среди. "Предпоставка за налагане на българския пазар на продуктите с марка Studer Cables са високото им качество, конкурентна цена, както и
широките възможности за използване на кабелите в специфични приложения",
коментира съществуващите условия за постигане на пазарен успех на Studer
Cables в България г-н Лазаров.

ROHM Electronics Ú˙ÒË ‡Á¯ËeÌÓ Ô‡Á‡ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Û Ì‡Ò
Японският производител на пасивни дискретни електронни компоненти и
интегрални схеми ROHM Electronics предвижда разширяване на присъствието
си на източноевропейския пазар. Компанията отдавна е позната у нас благодарение на официалния си дистрибутор Комет Електроникс. В края на февруари в България бяха Тамаш Ремец и Ференц Като от унгарския офис на ROHM.
Визитата включваше срещи с български производствени и дизайнерски фирми
от електронния бранш, промоция на нови продукти, произвеждани от компанията, и проучване на възможностите за разширяване на пазарния дял на продуктите на ROHM в България, информират от Комет Електроникс.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ¡Ó¯ –ÂÍÒÓÚ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ÔÂÁ ÙÂ‚Û‡Ë
От 22 до 25 февруари т.г. търговското представителство на Bosch Rexroth
в страната организира семинар, насочен към предлаганите от компанията помпи и мотори. Гости на събитието бяха специалисти, работещи в рудодобива,
металургията и машиностроенето. В рамките на семинара бяха разгледани
принципа на действие, функционалните възможности и управлението на произвежданите от Bosch Rexroth помпи и двигатели. "Акцент в разгледаната тематика бе поставен върху проблемите, които могат да възникнат при неправилна
експлоатация на двигателите и помпите, както и оптималните пътища за
решаването им", сподели за сп. Инженеринг Ревю инж. Богдан Василев, ръководител на представителството. "Имаме намерение да превърнем събитието в
традиция, като разширим представената тематика", допълва г-н Василев.
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Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

Фиг. 1. Внос/износ на инструменти и апарати за автоматично регулиране и контрол за периода 1995-2004 г.
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Публикуваните данни
представляват официална информация
за мащабите на пазара на инструменти и
апарати за автоматично регулиране и
контрол, предоставена от Националния
статистически институт. Данните
обхващат периода
1995 - 2004 г.
Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици,
при предоставяне на
официални статистически данни за пазара на инструменти и апарати за автоматично регулиране и контрол в
страната са килограм и лева.
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ÕÓ‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ‡Ô‡‡ÚËÚÂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
Приетата Наредба №3 на МЕЕР въвежда и регламентира изискванията
към електрическите уредби

—

ред очакванията на част от
електротехническата общност в
страната за настоящата година са,
че приетата наредба -3 на Министерството на енергетиката и
енергийните ресурси (МЕЕР) ще промени съществуващото в момента
пазарно статукво на технически
средства за изграждане на електрически уредби. Както е известно, на
българския пазар наред с техника на
водещи европейски и американски
производители на електротехнически изделия, се предлагат решения със
съмнително качество, но на значително по-ниска цена. В средата на
миналата година МЕЕР прие дългоочакваната наредба, регламентираща
нормативните изисквания към устройството на електрически уредби
и електропроводни линии за постоянен и променлив ток с напрежение
до 750 kV. Залегналите в клаузите
на нормативния документ изисквания не се отнасят за действащите
уредби и електропроводни линии, а
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само за новоизгражданите и реконструкциите на стари уредби. В настоящия материал са разгледани основните изисквания по отношение
на токовите защити на електрически уредби и мрежи с напрежение до
1000V.

Изисквания към
апаратите за защита
Апаратите за защита се определят като апарати, които автоматично изключват защитаваната
електрическа верига при нарушаване на нормалния режим на работа.
Избират се със съответстваща на
максималния ток на късо съединение
в началото на защитавания участък
на мрежата изключвателна способност. Основни изисквания към защитите са осигуряване на минимално
време на изключване и селективност. Основното им функционално
предназначение е да изключат повредения участък при късо съединение в
края на защитаваната линия, в случаи на еднофазни и многофазни къси
съединения в мрежи с директно зазе-

мена неутрала и при междуфазни
къси съединения в мрежи с изолирана
неутрала. Номиналният ток на стопяемите вложки на предпазителите
и токът на сработване на автоматичните предпазители се избират
в зависимост от изчислителните
токове на защитаваните участъци
или от номиналните токове на електрическите потребители. Във всички случаи се избира минималната
стойност. В процеса на проектиране на апаратите за защита не се
предвижда задействането им при
токове на краткотрайно претоварване (самопускане, пускови токове,
върхови технологични товари и др.).
Кратността на изчислителния
спрямо номиналния ток на предпазителите при междуфазни къси съединения в мрежи с изолирана неутрала
или при еднофазно късо съединение в
мрежи с директно заземена неутрала не трябва да е по-малка от нормативно регламентираната в наредбата. Допуска се кратността на тока
на късо съединение да не се изчислява при мрежите, защитени само от
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токовете на късо съединение, при условие че кратността на допустимото токово натоварване на проводниците на защитните апарати не е по-голяма от:
l за номиналния ток на стопяемите вложки на предпазителите от 300%;
l за тока на заработване на автомат само с токова
отсечка от 450%;
l за номиналния ток на автомат с нерегулируема, обратно зависима от тока характеристика (независимо
от наличието или липсата на отсечка) от 100%;
l за тока на заработване на автомат с регулируема,
обратно зависима от тока характеристика от 150%. В
случаите, при които автоматът има отсечка, кратността на тока на нейното сработване не се ограничава.
Завишаването на номиналните токове на стопяемите вложки на предпазителите и токовете на заработване на автоматите се допуска да бъдат отстроени
от токовете на самопускане на електродвигатели при
условие, че кратността на тока на късо съединение е
най-малко 5 за предпазителите и 1.5 за автоматите.

Защити от претоварване
се предвиждат:
l когато проводниците на електрическите мрежи са
открито положени, имат горима изолационна обвивка и
не са защитени от механични повреди;
l когато проводниците на електрическите мрежи са
защитени от механични повреди или са положени в тръби
от негорими строителни конструкции, но са подложени
на продължително претоварване, което се определя от
технологичния процес или от режима на работа на инсталацията;
l за всички взривоопасни външни уредби или такива, които работят в пожароопасни и взривоопасни помещения.
В защитаваните от претоварване електрически
мрежи проводниците се оразмеряват в зависимост от
изчислителния ток, при което продължително допустимият ток е не по-малък от:
l 125% от номиналния ток на стопяемата вложка или
от тока на заработване на автомата с токова отсечка
l за проводници с поливинилхлоридна, гумена или аналогична по топлинна характеристика изолация. В производствени помещения без опасност от взрив се допуска
оразмеряване за 100 %;
l 100% от номиналния ток на автомата, с нерегулируема зависима от тока характеристика (независимо от
наличието или липсата на токова отсечка). Отнася се
за всякакви видове проводници;
l 100% от тока на заработване на автомата с регулируема зависима от тока характеристика. В сила е за
проводници и кабели с поливинилхлоридна, гумена или
аналогична по топлинна характеристика изолация;
l 100% от номиналния ток на електрическия двигател.
Отнася се за проводници към електрически двигатели с
късо съединен ротор във взривобезопасни помещения.

Редакцията на сп. Инженеринг Ревю очаква коментарите ви за техническата целесъобразност на регламентираните от наредбата изисквания към устройството на токовите защити на електрически уредби и
мрежи с напрежение до 1000 V, както и очакванията ви
за влиянието, което Наредба №3 ще окаже върху пазара
в страната.
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Â œËÃ ÓÌÒÛÎÚËÌ„
Йохан Шоперс, търговски директор на YAMADA Europe BV
Бихте ли представили компанията YAMADA?
YAMADA е японска компания със
стогодишна история - основана е
през 1905 г. Специализирана е в производството на помпи и помпени
системи. Структурата на компанията включва две дъщерни дружества
- YAMADA Европа и YAMADA Америка. Европейската централа на
YAMADA е открита през 1986 г. в
Холандия и отговаря за бизнеса в Европа и Африка. Част от производствените мощности на компанията
са концентрирани в Европа. Около
80% от произвежданите в европейските заводи изделия се дистрибутират на Стария континент. Във всяка от европейските страни работим с бизнеспартньори. Търговската
ни дейност е организирана в т.нар.
сегменти по продажби, например
химия, фармацевтика, хранителновкусова промишленост, пречистване
на отпадни води, керамика и др.
Защо решихте точно сега да
атакувате българския пазар?
Основна причина за интереса на
компания като YAMADA към българския пазар е очакваното членство на
страната ви в Европейския съюз.
Навлизането в България бе предшествано от разширяване на структурата ни в Полша, Унгария, Чехия и др.
страни във връзка с разрастването
на Европейския съюз. От гледна точка на YAMADA настъпи моментът да
се инвестира в България. Считаме, че
това е точното време да започнем
съвместен бизнес с ПиМ Консултинг.
Какви стъпки предприехте,
преди да изберете партньора си в България?
Преди около две години започнахме да проучваме българския пазар.
Търсехме партньор, на който бихме
могли да имаме доверие, който познава добре българския пазар и разполага
с възможности да развие успешен
бизнес с произвежданите от YAMADA
продукти. Преговаряхме с няколко
фирми, но в крайна сметка се спряхме на ПиМ Консултинг. Политика на
YAMADA е да развива дългосрочни
отношения с партньорите си във
всяка европейска държава. Смело мога
да заявя, че до момента не сме загубили партньор. Успехът според нас
зависи от наличието на два основни
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фактора - качествен продукт и добър
партньор. Всеки от двата фактора е
необходим, но недостатъчен.
Какви са плановете ви за
присъствие в България?
Философията ни на работа се различава от стремежа на повечето
американски компании да продават
на всяка цена. Японските компании
се славят с това, че най-важни от
бизнес гледна точка са перспективите за бъдещо развитие на фирмата
на даден пазар.
В производството на какви
хидравлични машини сте специализирани?
YAMADA произвежда пневматично задвижвани помпи - мембранни и
бутални, за широко разнообразие от
индустриални приложения. Обръщаме
голямо значение на качеството на
произвежданите изделия. С основание бих могъл да сравня качеството
на помпите YAMADA с това на
Mercedes и BMW при овтомобилите.
Освен стандартната гама
продукти, произвеждате ли
помпи по заявка на клиента?
Да. За решаване на специфични
технически задачи YAMADA разработва помпи, съответстващи на
зададена от клиента техническа
спецификация. Би могло да се обобщи,
че около 80% от произвежданите от
компанията изделия са стандартни,
докато останалите 20% се разработват по заявка на клиента.
Как ще бъде организиран сервизът на помпите у нас?
Както продажбите, така и сервизирането и консултациите ще се
извършват от ПиМ Консултинг. Тъй
като производствената гама на компанията е много широка, ние отдаваме голямо значение на консултациите с оглед избиране на най-добрия
продукт за решаване на конкретната техническа задача. YAMADA не
търси партньор, който просто да
продава помпи, а такъв, който би
могъл да осигури и добра консултация на всеки потенциален клиент.
Присъстват ли в България основните ви конкуренти?
Тъй като българския пазар е малък,
активността на основните ни конкуренти тук не е много висока. В
света конкуренти на YAMADA са
няколко големи американски компа-

Йохан Шоперс, търговски директор на
YAMADA Europe (отляво), и Владимир
Петков, управител на ПиМ Консултинг

нии, които за момента не са представени на българския пазар. Очакваме, че след приемането на България
в Европейския съюз, вследствие на
повишения интерес от страна на
западни инвеститори тук, вероятно тези компании ще навлязат в
страната. Надяваме се, че дотогава
ще сме извоювали сериозни пазарни
позиции в България.
Сроковете на доставка често са сериозен аргумент за
сключване на сделка. Ще поддържате ли склад в България?
Не е необходимо поддържането на
сериозни складови наличности, тъй
като действащата схема на работа
в YAMADA позволява при наличие на
продукта в складовата ни база в
Холандия, да се организира доставката му до клиента в срок до една
седмица. Освен това, партньорът ни
в съответната страна разполага с
информация за текущото местонахождение на пратката във всеки
момент от изпращането му.
Спецификите на мембранните помпи не са добре познати на българските специалисти. Как бихте ги обобщили?
На първо място това са елементарни като конструкция и лесни за
обслужване помпи. Подходящи са за
работа с широка гама от течности
и твърди вещества, включително
среди с много висок вискозитет. Не
е за пренебрегване и фактът, че ценово повечето пневматични помпи
са по-изгодни от помпите с електродвигател. Съществено предимство на мембранните помпи е способността им да работят на сухо,
тъй като са самозасмукващи. Предлагат се помпи с капацитет в диапазона от 8 до 800 l/min, при сравнително малки габарити на най-големите модели.
Интервю: Амелия Стоименова
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¡ÛÎ„‡„‡Á ˘Â ËÌ‚ÂÒÚË‡
ËÌ‚ÂÒÚË‡ 45 ÏÎÌ.
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡
Основна част от инвестициите ще бъдат вложени в компресорни мощности и газоизмервателни станции

Õ

а традиционната годишна пресконференция на Булгаргаз, която се
проведе в края на януари т.г. в централата на дружеството в столичния
комплекс "Люлин", бе обявено, че планираните инвестиции за 2005 г. са в
размер на 45 млн. лева собствени
средства. Изпълнителният директор на Булгаргаз инж. Кирил Гегов
заяви, че част от планираните средства ще бъдат използвани за реконструкция и модернизация на транзитната и преносната мрежа и подземното газохранилище Чирен, включително извършване на инспекции и
ремонтни работи. Значително перо
от инвестиционния пакет ще бъде
вложено по линия на тригодишната
програма за модернизация на съществуващите компресорни мощности. Програмата стартира през
2003 г. Изпълнението й се очаква да
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приключи през настоящата година.
Според обявената по време на пресконференцията информация, през
2005 г. ще бъдат подменени двигателите на двадесет и осем компресорни агрегата. Допълнително, пет
от съществуващите компресорни
агрегати ще бъдат оборудвани със
системи за управление.
Предстои изграждането и на газоизмервателни станции край градовете Самоков, Кюстендил, Дупница,
Благоевград, Симитли, Сандански и
Петрич, заяви г-н Гегов в отговор на
въпроса по какъв начин постигнатата договореност между Булгаргаз и
руската компания Газекспорт в края
на декември м.г. ще се отрази на
инвестицонната програма за 2005 г.
Договорът е за снабдяване на промишлените потребители и населението от Югозападна България с природен газ. Съгласно постигнатите

договорености, регионът за Югозападна България ще се захранва с природен газ от транзитния газопровод
за Гърция. Договорът е със срок на
изпълнение края на 2010 г.
Също така ще продължи работата на Булгаргаз по линия на проекта
"Набуко", заяви Кирил Гегов. Планираното проучване се очаква да приключи през първата половина на 2005 г.
"През 2004 г. партньорите в проекта "Набуко" учредиха проучвателно
дружество Nabucco Company Pipeline
Study. Резултатът от проведените
маркетингови, технически и икономически анализи определят проекта
като перспективен за периода 2025
- 2030 г.", допълни той.
До края на февруари, когато бе
затворен настоящият брой на списанието, окончателният вид на инвестиционната програма все още не
бе готов.
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Амелия Стоименова

а 5 и 6 февруари 2005 г. в столичния хотел Принцес под мотото
"Нека бъдем заедно и през тази година", се проведе втората годишна
среща на фирма България Терм с дружествата на Овергаз. Въпреки лошите метеорологични условия, специално за събитието бяха пристигнали
специалисти, работещи в дружества
на Овергаз от цялата страна. Тема
на семинара бяха продуктови новости в производствените гами на
италианските фирми RADIANT,
NUOVA BPK, известна в България
като BONGIOANNI и SYSTEMA, които
България Терм предлага на българския
пазар. Разгледани бяха и продукти за
предпазване отлагането на котлен
камък, както и за почистване на котли и отоплителни инсталации от
котлен камък на фирма GEL, с която
България Терм също си партнира в
България. Специални гости и лекто-
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ри на събитието бяха италианските
специалисти Роберто Маркони, експорт мениджър на фирма RADIANT, и
Андреа Тофоло, експорт мениджър на
компанията SYSTEMA.
По традиция събитието бе отрито от Николай Беловеждов, управител на България Терм, който обяви,
че пазарните резултати от последните години нареждат България
Терм сред основните доставчици на
газови уреди за Овергаз. "Смятаме да
продължим и развием традицията в
началото на всяка календарна година да организираме среща с дружествата на Овергаз", заяви г-н Беловеждов.
Неофициалната програма включваше пищно парти в ресторант Чепишев в столичния квартал Бояна.

Наградени бяха дружества
на Овергаз
По традиция в рамките на семинарната програма вяха връчени на-

гради на дружествата на Овергаз с
най-голям брой продадени уреди
RADIANT, SYSTEMA и TERIM за миналата година. Призът за първо място в категорията най-голям обем
реализирана продукция от фирма
RADIANT бе спечелен от Газоснабдяване Разград, в оспорвана конкуренция с дружествата Кожухгаз и Ловечгаз. В категорията дружество с
най-голям търговски оборот на газови уреди от търговската марка
SYSTEMA бе отличено дружеството
Ямболгаз, следвано от Газоснабдяване Попово и Велбъждгаз. Ямболгаз
спечели първото място и в категорията дружество с най-голям брой
продадени газови уреди на италианската фирма TERIМ, която България
Терм предлага в България. Голямата
награда в категорията дружество
с най-големи продажби на газови
уреди и компоненти, внасяни от
България Терм в страната бе връчена на Софиягаз.
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RADIANT BRUCIATORI
е водещ италиански производител на стенни и подови
газови котли. "България Терм е изключителен представител на RADIANT за страната. Добрите търговски
контакти между двете фирми започнаха през 1994 г.
Изминалите девет години ни убедиха в качеството и
надеждността на продуктите, произвеждани от италианската компания", заяви по повод партньорските взаимоотношения между RADIANT и
България Терм г-н Беловеждов.
Специално внимание в изнесената от г-н Андрея Тофоло
презентация бе отделено на новите технически изделия на
фирмата, сред които акцент бе
поставен върху стенния газов
котел с битермичен топлообменник MINI 24 E. Котелът се
характеризира с компактни
размери, вграден микропроцесор от ново поколение, осигуряващ изпълнението на широка
гама от функции, включително
самодиагностика. "Несъмнено
Газов котел MINI 24 E
на RADIANT BRUCIATORI
предимство на котлите MINI
24 E, както за италианския,
така и за българския пазар е атрактивната му цена",
заяви г-н Тофоло. Друг нов продукт, разгледан по време
на презентацията, бе модулен кондензационен котел с
мощност 50 kW, даващ възможност за последователно
включване на до четири броя котли, което позволява
мощността на горивната система да достигне до 200
kW. "На практика предлагаме гъвкаво решение, осигуряващо модулиране в диапазона от 12 до 200 kW, което
представлява предпоставка за намаляване разхода на
газ", допълва Андреа Тофоло.
"Две патентовани от RADIANT технически решения
отличават газовите котли на RADIANT - хидравличната
група MULTIPLEX и системата DUOPASS, използвана в
котлите с вграден бойлер", коментира техническите
специфики на техниката, произвеждана от фирма
RADIANT Николай Беловеждов.

BONGIOANNI
е търговска марка на подовите чугунени котли, работещи на газ и дизелово гориво, производство на италианската фирма NUOVA BPK. От 2001 г. компанията е
част от структурата на холдинга Vaillant Hepworth
Group. България Терм е изключителен представител за
България на NUOVA BPK по отношение на гамата
BONGIOANNI.
"В България са известни подовите чугунени газови
котли IDEA с атмосферна горелка, които се предлагат с
мощности от 27 до 63 kW. Добър избор за отопление на
обществени, търговски и производствени помещения са
чугунените котли с атмосферна горелка от серията
EUROBONGAS на BONGIOANNI с мощности от 70 до 850
kW", коментира г-н Беловеждов. По време на семинара бе
обявено, че през 2005 г. на вниманието на българските
специалисти ще бъдат предложени котли от гамата
IDEA с обновен дизайн.

SYSTEMA
е италианска фирма, предлагаща комплексни решения в
областта на системите за лъчисто отопление (модели
INFRA и OHA), газови чугунени конвектори (модели KING)
и генератори на топъл въздух, работещи на газ (модели
EOLO). От 1996 година България Терм е официален вносител за България на SYSTEMA, заяви г-н Беловеждов.
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За първи път в България бяха демонстрирани възможностите на системата LOGICA

Õ

Амелия Стоименова

а 22 февруари в новооткрития Парк хотел Витоша в столичния Студентски град по покана на
представителството на BEGHELLI
в България и фирма Денима се събраха проектанти, клиенти, партньори и дори конкуренти на двете фирми от цялата страна. Специални
гости и лектори на семинара бяха
Даниеле Карамела, експорт мениджър на BEGHELLI за региона на
Източна и Централна Европа, и Олдрих Микестик, генерален мениджър
на фабриката на BEGHELLI в Чехия.
Тема на организирания семинар
бяха съвременни технически решения на компанията BEGHELLI в областта на системите за аварийно осветление. В рамките на семинарната програма бе представена новата система за контрол и управление на аварийно осветление в големи обекти LOGICA на BEGHELLI. Разгледани бяха също така основните
видове системи за управление и
контрол на аварийно осветление,
предлагани от фирмите BEGHELLI и
Praezisa, които са част от структурата на концерна GRUPPO BEGHELLI.
Специална лекция бе посветена на
най-атрактивните, според специалистите на BEGHELLI, модели индустриални осветителни тела. Събитието завърши с изискан коктейл в
ресторант Тоскана на Парк хотел
Витоша.

Компанията GRUPPO
BEGHELLI
бе представена в началото на семинара от инж. Иван Димов, директор
на търговското представителство
на BEGHELLI в България. "BEGHELLI e
мултинационална компания с повече
от двадесетгодишна история. Основната производствена специализация на компанията е в областта
на системите за аварийно осветление. С основание бих могъл да
твърдя, че BEGHELLI е сред фирмите, диктуващи технологичното развитие в областта на системите за
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аварийно осветление", сподели при откриването на
събитието г-н Димов. Освен с аварийни осветители, компанията BEGHELLI се
занимава с разработването на комплексни осветителни системи. Представени бяха и решения на
BEGHELLI в областта на
енергоспестяващото осветление. В тази връзка бе
излъчен и специален филм,
в който мотото на компанията "Всяко спестено
евро е спечелено евро" бе
пресъздадено от популярния актьор Робърт де
Ниро.

Системата LOGICA

Свързване на системи LOGICA към компютър

е най-новият продукт в областта
на аварийното осветление на
BEGHELLI. "Системата за контрол
на аварийно осветление в големи
обекти LOGICA може да се разглежда като резултат на 20-годишните усилия на BEGHELLI в областта
на аварийното осветление", заяви
в началото на презентацията г-н
Карамела. Според лектора, основно
предимство на системата LOGICA
е възможността за използване на
осветителите както като единично аварийно осветление, снабдено
с функцията автотест, така и
като елемент на система за автоматично осветление с централен
контрол, без да се правят промени
във вече монтираните тела. Друга
специфика на системата LOGICA е
програмируемата автономност за
един или три часа. Системата
LOGICA позволява програмиране на
максималния светлинен поток на
осветителните тела за първите
30 секунди след прекъсване на мрежовото напрежение. Тази функция е
въведена с цел избягване на паниката сред хората в помещението. Системата LOGICA би могла да се използва както за управление на аварийни, така и на нормални осветителни тема по съвместима с про-

токола DALI двойка шини.
Аварийните осветители, на базата на които се изграждат системите LOGICA, са снабдени с метализиран рефлектор, осигуряващ висок коефициент на светопредаване.
Предлагат се модели осветители с
мощност 8, 11 и 24 W. Осветителните тела могат да се монтират
върху таван, стена и като вградено
тяло.
Към LOGICA могат да се свържат
до 128 аварийни осветителни тела.
Системата автоматично разпознава всяко от включените в структурата й тела и прави автоматична
диагностика. За реализацията на
мащабни и сложни системи за аварийно осветление много системи
LOGICA могат да се свържат към
персонален контролер. По този начин става възможно групиране на
управлението и контролните функции на хиляди осветителни тела в
общ команден пункт. Друга характеристика на системата LOGICA е
възможността за интегрирането й
в системи за сградна автоматизация и контрол. Системата прави
автоматично диагностика на всяко
тяло, т.е. не само показва кое е повреденото тяло, но и каква е конкретната му повреда.
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В отговор на откритата в миналия брой на сп. Инженеринг Ревю дискусия на тема: "Какво е оптималното техническо решение за компенсиране на реактивна мощност на товар, характеризиращ се с рязка и честа
промяна на стойността, респективно на консумираната реактивна мощност във фирма ОМЕГА", публикуваме коментари и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на специалисти, работещи в областта на електроизграждането. Известно е, че заводът
разполага с две линии за производство на стоманени тръби чрез високочестотно индуктивно заваряване, които работят на обща производствена площадка в София. Консумираната активна мощност е 450 kW, факторът на мощността cosϕ варира в диапазона от 0.37 до 0.7, при средна
стойност 0.55. Товарът зависи от типа на произвежданото изделие и е
постоянен при работеща линия, но производството налага изключвания
и включвания през няколко минути. Товарът представлява полупроводникови вентили с комутация при различен фазов ъгъл, които генерират
широк спектър от хармоници. Изкривяването на напрежението достига
до 7-8%, а на тока до 23%.

Активни филтри за висши
хармоници PQF на АВВ
За решаване на поставения от сп.
Инженеринг Ревю технически проблем предлагаме използването на
активни филтри за висши хармоници PQF на АВВ. Филтрите за висши
хармоници на АBB от серията PQF
осигуряват възможности за прочистване на мрежата от хармоници,
за регулиране на фактора на мощността и за изглаждане на синусоидалната форма на тока и напрежението. PQF следят в реално време формата на тока и предават измерените хармоници в цифров вид на DSP
(Digital Signal Processor) система. Процесорът генерира сигнали с пулсова
модулация, управляващи мощни IGBT
модули, които вкарват обратно в
системата висши хармоници с обратна фаза спрямо филтрираните.
Генерирането на модулирани сигнали позволява да се регулира фак-
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торът на мощността, като директно се влияе върху фазата на тока,
който се подава в мрежата от филтъра.
Във филтрите PQF са заложени
стандартно следните задачи:
l Филтриране на висшите хармоници;
l Регулиране на фактора на мощността;
l Изглаждане на синусоидата;
l Избягване на "мигания" на захранващото напрежение.
Основна характеристика на PQF е
невъзможността да се претоварят
и фактът, че на практика филтрите не представляват товар за системата, т.е. не повишават общата
мощност на една инсталация. Необходимо условие за оптималната им
работа е мощността на филтъра да
е достатъчна. При претоварване (голяма реактивна мощност, високо
ниво на хармоници и т.н.) PQF автоматично изключва една по една функциите си на основата на следния
приоритет: избягване на "мигания";
изглаждане на синусоидата; регулиране на фактора на мощността; филтриране на висши хармоници. Ако
претоварването продължи, филтърът постепенно намалява нивото на
филтриране до своите хардуерни
възможности и ако все още е претоварен, се изключва самата система.
При намаляване на претоварването,
PQF автоматично се връща обратно до състояние на работа, съответстващо на пълната му функционалност. Фактът, че се използва генератор на токови импулси, а не кондензаторни батерии с реактори, позволява, от една страна, да се филтрират хармоници до много високи
нива, а от друга страна, да се намали общата консумация на енергия.

Техническата спецификация на PQF
включва:
l Генериране на реактивна енергия
с цел контрол на фактора на мощността;
l Балансиране на фазовите токове;
l Възможност да се задават приоритети на отделните функции;
l Не се изисква детайлен анализ на
системата (настройва се автоматично към реалния хармоничен
спектър);
l Системата лесно се разширява,
чрез добавяне на силови модули. При
стандартните филтри (кондензаторна уредба с реактори) всяко увеличаване на мощността на реактора води до промяна на захранващия
извод, кабели и т.н.;
l Автоматична адаптация към общия импеданс на системата;
l Програмируеми функции "Готовност" и "Рестартиране";
l Програмируем цифров I/O интерфейс;
l Възможност за задаване на две групи изисквания за различни товари
(напр. нощно/дневно натоварване);
l Едновременно филтриране на 20
хармоника едновременно до 51 хармоник, при степен на филтриране
над 97%;
l Обратна връзка за максимална точност;
l Невъзможност от претоварване;
l Възможност за програмиране на
стратегията на филтриране в зависимост от товара в момента;
l Директно свързване към мрежи с
напрежение до 690 VAC;
l Възможност за филтрация, без да
се генерира реактивна мощност.

инж. Васил Такев,
АББ България

Задачата би могла да се
реши с резонансни филтри
Внедряването на нови технологии все по-често е съпроводено с
проблеми в генерираните от оборудването висши хармоници. Проблемът при компенсиране на реактивна мощност в мрежите с наличие на високо ниво на висши хармоници се усложнява от факта, че
включването на кондензатори води
до значително допълнително повишаване на нивото им. Това претоварва и може да повреди самите
кондензатори, както и да внесе
смущения в множество от присъединените потребители. В конкретния случай принципното решение е
ясно определено - компенсацията на
потребяваната реактивна енергия

март 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2005

27

ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡

трябва да се реши чрез подходящо
подбрани резонансни филтри, които
освен компенсиране на реактивната
мощност, ще предотвратяват
също така повишаването на нивата на хармониците.
За вземане на конкретно техническо решение относно мощността
и останалите характеристики на
филтрите, е необходимо да бъде извършено изследване на мрежата и
консуматорите. Изработването на
схемата на компенсация изисква извършването на измерване на товари и нива на висшите хармоници във
възлови точки на мрежата. На базата на тези измервания могат да
бъдат направени изчисления и теоретични прогнози за резонансното
поведение на мрежата, както и на
необходимата кондензаторна мощност. Основният проблем, който
трябва да се реши, е какво бързодействие на компенсиращите устройства ще удовлетвори конкретните
товари в тяхната динамика.
Най-лесният вариант би бил инсталирането на динамична компенсация, управлявана с тиристори, която би реагирала в рамките на милисекунди и би решила въпроса с поддържането на изисквания фактор на
мощността и предотвратяване на
връщането на реактивна енергия в
захранващата мрежа. За съжаление,
това би било и най-скъпо от гледна
точка на необходимата инвестиция.
По-достъпният вариант от инвестиционна гледна точка поради пониската цена, би бил решаване на
проблема с конвенционално управление на компенсиращите филтри с
контактори. Това предполага прилагането на по-гъвкаво схемно решение на базата на по-подробни изследвания на спецификата и времетраенето на технологичните режими и
режима на потребление на обслужващите ги агрегати.

инж. Любомир Белчев,
управител на Белком
28

Нашето предложение
е ККУ с осем степени
Уважаема редакция,
Поставената от ОМЕГА ООД задача за ефективно компенсиране на
индуктивен товар с резки и чести
промени на стойността е технически проблем, който стои пред много
индустриални консуматори на електрическа енергия и е много интересно техническо предизвикателство.
Фирма ВАЛелектрик реши да изследва товара по отношение на следните параметри: зависимост на cos
ϕ от стойността на товара; зависимост на изкривяванията на тока
и напрежението от товара; зависимост на хармоничния състав на изкривяванията от товара; определяне на средната честота на комутиране и скоростта на промяна на
товара. Изследването на товара
беше осъществено посредством
мрежов анализатор AR5L-RBT на фирма Circutor, с който бяха заснети
всички електрически параметри на

товара в продължение на два дни, а
също така и на база данни и изследвания, предоставени от фирма Омега. Целта на изследването беше да
се предложи оптимално техническо
решение при минимална инвестиция.
На фиг. 1 е показана типична промяна на товара, респективно на консумираната реактивна мощност,
при работа на двете технологични
линии за производство на тръби,
първата от които консумира 200
kVAr, втората - 350 kVAr, както и
постоянна консумация от други товари 50 kVAr. Натоварването на
фазите е равномерно. Честотата на
комутация е 12-15 пъти в час.
На фиг. 2 е показана промяната на
cos ϕ във времето, която съпоставена с фиг. 1 ни дава зависимостта
на cos ϕ от товара. Резките пикове
са в резултат на метода на измерване и реално не съществуват. Вижда се, че постоянният товар е с cos
ϕ около 0.68. Двете технологични
линии се характеризират с различен
cos ϕ, който при съвместната им
работа варира от 0.46 до 0.62.
На фиг. 3 са показани кривите на
тока и напрежението при работа на
втората линия. Вижда се, че изкривяването на тока достига до 21%.
На фиг. 4 е показан относителният дял на висшите хармоници. При
тока доминират 5, 7, 11 хармоници,
но относителният дял на по-висшите хармоници е голям.
Анализът на резултатите ни позволява да изведем следните технически изисквания към компенсатора
на реактивна мощност (КРМ):
1. КРМ трябва да бъде на базата
на кондензатори за замърсена мрежа.
2. Препоръчително е използването
на дросели за потискане на висшите

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
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хармоници на тока с максимална ефективност в диапазона 5-7 хармоник.
3. Комутирането на кондензаторните батерии може да се извършва
с контактори стандартно изпълнение поради използването на дросели.
4. Препоръчително е кондензаторната батерия на минималната степен да е в диапазона 20-40 kVAr.
5. Препоръчително е броят на
степените да е минимален.
6. Препоръчително е времето на
превключване на степен да е до 15
сек.
7. Наложително е използването на
регулатор с алгоритъм за ускорено
отработване на заданието.
Нашето предложение е ККУ с осем
степени, както следва: 1:2:4:4:4:4:4:4.
Минималната степен е 25 kVAr, общата мощност е 675 kVAr. Всички
степени са с дросели за 5-11 хармоници и стандартни контактори за
съответния номинален ток. Новата
серия кондензатори CLZ на Circutor са
с минимални размери и загуби и с
цена около 2,5 EUR/kVAr. Оптимален
регулатор за случая е Computer12М
на Circutor с алгоритъм за ускорено
регулиране FCP (Fast Computerized
Program); позволяващ двукратно намаляване на необходимия брой
стъпки и с цена около 200 EUR.

инж. Валерий Караджов,
управител на ВАЛелектрик

Комплектно
филтърно-компенсиращо
устройство
От публикуваните данни може да
се направи заключението, че товаровите графици във фирма ОМЕГА
се характеризират с чести стъпални изменения на консумираните
мощности, вероятно дължащи се на

30

често включване/изключване
на мощни единични консуматори или едновременно
включване на
групи консуматори с по-малки мощности.
В случая е неефективно използването на
стандартни
електромеханични комутационни елементи (контактори и др.).
Необходимостта от чести комутации Фиг. 1
би изчерпала
експлоатационния им ресурс за
кратък период от време.
Необходимото време за разреждане на кондензаторната батерия
(КБ) след изключване намалява бързодействието на стандартната компенсираща уредба, което води до неефективно компенсиране. Наличието на консуматори с нелинейна волтамперна характеристика обуславя
наличието на високи емисии на висши хармоници на тока и напрежението.
Оптималното техническо решение в случая включва използването
на филтърно-компенсиращо устройство, изградено на базата на тиристорни ключове (насрещно-паралелно свързани тиристорни групи), по
два тиристора за всяка фаза. Фирма Circutor предлага готови решения
на проблема, както и пълна гама елементи за асемблиране на комплект-

но филтърно-компенсиращо устройство (фиг. 1).
Отделните елементи на устройството за управление на една кондензаторна батерия са:
Тиристорни ключове - сигуряват
комутацията на отделни стъпала с
кондензаторни батерии. Имат незабавна реакция на изменението на
товара, като минималното време
за комутация е от порядъка на един
период на мрежовото напрежение
(20ms). Кондензаторната батерия
може да се включи и при наличието
на остатъчно напрежение в нея.
Отпушването на тиристора
(включването на батерията) става
при моментна стойност на мрежовото напрежение, равна на това на
батерията. Липсват комутационни
преходни процеси. Предлаганите от
Circutor устройства със статични
ключове са разработени за управле-
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ние на КБ 40, 60, 80 kVAr (серия ЕМ).
Посочената серия статични ключове може да се използва и за компенсация на единични консуматори,
като включването на тиристорната група се извършва през потенциално свободен контакт. Това схемно решение практически осигурява
мигновена компенсация на консумираната от консуматора реактивна
мощност.
Наличието на висши хармоници
налага използването на заглушаващи дросели, предотвратяващи претоварването на КБ от хармониците, както и възможни резонанси на
КБ с индуктивни съпротивления на
мрежата. Реакторите ограничават
и тока през тиристора.
Автоматичен регулатор на фактора на мощността. Сериите
Computer 8df и Computer 14df са специално проектирани микропроцесорни регулатори за управление на кондензаторни уредби за системи с чести изменения на товара. Регулаторите могат да управляват до 8(Computer 8df) и респективно до 14(Computer 14df) степенни кондензаторни батерии. За оптимално управление на КБ се използва разработена
система за бързa реакция и достигане на зададения cos ϕ (FCP- Fast
Computerized Program).
Поради липсата на електромеханични комутационни елементи и комутационни преходни процеси многократно се увеличава експлотационният живот на устройството и се
намаляват неблагоприятните въздействия върху електроснабдителната система.

инж. Димитър Бибев,
инженер проекти
във ВиВ Изоматик
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Модулна автоматична
система с ККУ 430 kVAr
На основата на техническата
информация, публикувана в сп. Инженеринг Ревю, фирма ЕЛКОТЕХ счита,
че оптималното технико-икономическо решение на поставената задача включва изграждане на автоматична система за регулиране на фактора на мощността и окомплектоването й с комплексна кондензаторна уредба (ККУ) с мощност 430 kVAr.
Автоматичната система е изградена на модулен принцип. Включва
измервателно-регулиращ блок тип
PFC 10A и изпълнителни звена (релейни блокове) тип RHD 10A, производство на ЕЛКОТЕХ. В конкретния случай биха намерили приложение следните технически характеристики на
системата:
l Измерване на токовете и напреженията и на трите фази с висока честота на дискретизация, позволяваща
измерване до 32-рия хармоник, както
на тока, така и на напрежението;
l Изчисляване на активната и реактивната мощност на всяка от фазите и на трифазната система;
l Изчисляване на фактора на мощността на трифазната система като
отношение на мощности;
l Определяне на времето между две
комутации на компенсираща кондензаторна мощност за период до една
секунда;
l Поддържане на фактора на мощността в граници за отделните часови зони - с оглед намаляване на комутациите до минимум;
l Каскадно свързване до осем осемканални релейни блока RHD 10A, разположени на практически неограничено разстояние, както от регулатора, така и един от друг.
Считаме, че ККУ трябва да е с

мощност 430 kVAr на базата на зададените в запитването активни и
реактивни мощности. Кондензаторната мощност в предложеното от
Елкотех решение е разделена на 16
стъпки, различни по мощност - поради неравномерността на товара. За
осигуряване на бързи комутации
предлагаме ККУ да бъде окомплектована със специализирани контактори за кондензаторни батерии и сухи
кондензаторни батерии с допълнителни разрядни модули, като смятаме това решение за оптимално от
технико-икономическа гледна точка.

инж. Красимир Радулов,
управител на ЕЛКОТЕХ

Необходим е техникоикономически анализ
Компенсацията на консумираната
реактивна мощност и снижаването
на деформацията на захранващото
напрежение в допустими норми е
решим технически проблем. Включването на компенсиращи кондензаторни батерии дори в най-простия вариант е възможно да се окаже достатъчно, ако няма повишени изисквания за скорост на процеса на компенсация, и в случаите, в които не
съществува опасност от появата на
колебателни контури с честота,
еднаква или близка до честотата на
някои от хармониците на тока. Допълнително, включването на реактор
с подходяща индуктивност между
вентилния преобразувател и захранващия трансформатор ще снижи изкривяването на захранващото напрежение и ще ограничи тока на късо съединение. Необходимата скорост на
действие на компенсиращото устройство би могла да се оцени след
по-подробно изучаване на обекта.
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Включването и изключването на кондензаторните батерии вместо с контактори би могло да се реализира с
тиристорни или диодно-тиристорни ключове.
Съществува методика за оценка на потенциалните
резонансни колебания, съгласно която същите ще се проявят с недопустими амплитуди, ако съотношенията Qc/
Sk и Pd0/Sk превишат определени стойности. Qc, Pd0 и
Sk са съответно кондензаторната мощност, мощността на изправения ток и мощността на късо съединение
на захранващата мрежа в мястото на свързване с преобразувателното устройство. Ако превишаването на
тези съотношения за конкретния обект е факт, който
не може да се промени с приемливи организационно-технически мероприятия, би следвало да се премине към използването на специални резонансни контури, реализирани с кондензатори и реактори, с които се доокомплектова преобразувателят. Използва се резонанс на напреженията с препоръчителни кратности на резонансните
честоти към мрежовата 4.4, 6.2 и 10.
Изхождайки от публикуваните в списанието данни,
необходимата кондензаторна мощност се очертава
около 450 kVA, която примерно може да се разпредели в
15 групи по 30 kVA. Като се вземе предвид, че е по-правилно отделните групи да се включват през развързващи реактори, то една по-прецизна оценка на количеството елементи на разисквания вариант може да насочи
към използването на т.нар. реакторно-тиристорен компенсатор. Той включва цялата необходима кондензаторна компенсираща мощност и паралелна индуктивност
през насрещно-паралелно свързани тиристори, посредством които е възможно регулиране на променливия ток
през индуктивността. Схемата осигурява непрекъснато
регулиране на компенсиращата мощност в диапазона от
0 до 100% с максимална скорост. Въпреки че снетите
товарови диаграми на обекта не предполагат такова

изискване, вариантът би могъл да се окаже защитим,
като се вземе предвид възможността за компенсация на
всяка фаза поотделно.
Съществуват и други технически средства, които
могат да бъдат използвани, както и комбинация между
тях. С усложняването на схемните решения става конкурентно едно от най-старите - синхронният компенсатор.
Последният обаче защитава приемливо предимствата си
само в случаите, при които товарът е включен в двигателен режим - натоварен с механична работа.
Окончателното техническо решение може да претендира за оптимално, единствено ако е предшествано от
обстоен технико-икономически анализ.

инж. Александър Генов, Елситрон

POWERBOSS е подходящ за решаване на
задачата
Считаме, че поставената от фирма ОМЕГА техническа задача би могла да се реши със системата
POWERBOSS, осигуряваща интелигентно управление на
електродвигатели.
Техническа специфика
на POWERBOSS е, че посредством микрочип
на всеки 0.01 секунди
се измерва действително необходимият
ток на двигателя. На
базата на измерените
стойности се регулира подвеждането на енергия към
двигателя чрез тиристорна решетка.
Сред възможностите на POWERBOSS са да компенсира реактивна мощност до 44,3%, да увеличава фактора
на мощността cos ϕ до 50%, да подобрява КПД до 21.6%
и да минимизира разходите на електроенергия до 44%. В
процеса на програмиране на POWERBOSS се задават основните параметри на пусковия процес - начална стойност на напрежението, времето за развъртане и т.н.
По аналогичен начин се задават и основните параметри
за контролирано спиране. Основни технически задачи,
които могат да се решат с интелигентната
POWERBOSS апаратура, са осигуряване на плавно пускане и спиране на машината; елиминиране на токови пикове; програмируемо изключване при празен ход; оптимизиране на подвеждането на ток и др.
За да се намери комплексно решение на техническата
задача на ОМЕГА, е необходимо да се предостави подробна и прецизна техническа информация за:
l активната мощност - асинхронни/индуктивни двигатели - единична мощност и;
l характера на товара на двигателите - индивидуални
или групови механизми.

Райка Ротхер, управител на QMI-България

Кондензаторни батерии и соs ϕ
регулатор
От публикуваните в сп. Инженеринг Ревю технически данни е видно, че вследствие на комутацията на полупроводниковите вентили в мрежата се генерира богата гама от хармоници, които замърсяват елктропреносната мрежа. Процесът се утежнява и от индуктивното заваряване на тръбите. Индуктивното съпротивление, следователно и реактивната мощност, са в
пряка зависимист от хармоничния състав, което довежда до увеличаване на загубите вследствие на повишената консумация на реактивна мощност и намаляването на фактора на мощността. Поради изброените
причини предлагаме изпълнението на следните корективни мерки:
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Рационално е използването
на компенсация от смесен
тип

l Анализ на хармоничния състав на
тока и напрежението чрез хармоничния анализатор и измерител на електрически величини РМ172ЕН;
l Филтриране на хармониците, включително доставка и монтаж на филтриращи групи;
l Анализ на консумираната реактивна енергия след филтрирането на
хармониците - очакванията ни са тя
да намалее с 10-15%;
l Доставка и монтаж на кондензаторни батерии и регулатор на фактора на мощността C192PF8 за компенсиране на реактивната мощност
и поддържане на cos ϕ в желаните
граници, т.е. приблизително до
0.968.
Измервателната и комутираща
апаратура в предложеното от фирма Семо решение на представената
от сп. Инженеринг Ревю техническа
задача са производство на израелската компания SATEC, имаща водещи
позиции в областта на енергийния
мениджмънт. SATEC произвежда широка гама измервателни уреди, анализатори и интерфейсни устройства.
Измервателните уреди на SATEC
могат да работят като независими
уреди или свързани в мрежа, с цел
пълен мониторинг и управление на
енергийната система в дадено предриятие.

инж. Петър Христов,
търговски директор на Семо
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Съвременно техническо решение
на представената от сп. Инженеринг Ревю техническа задача включва изграждането на система за коригиране на фактора на мощноста
на базата на тиристорни ключове,
т.нар. динамична компенсация на cos
ϕ в реално време. През последните
години все по-широко се използва
активно коригиране на фактора на
мощността. При стандартното
коригиране на фактора на мощността се цели основно редуциране на
разходите за крайния потребител и
защита на околната среда. Активното коригиране на фактора на мощността осигурява възможности за:
l Коригиране на фактора на мощността в реално време, елиминиране на реактивната мощност, консумирана от силовото оборудване,
намаляване на разходите за електричество при променливо натоварване;
l Цикъл на свръхтежък режим на
работа, което означава бързо превключване без време за забавяне при
разреждане;
l Спестяване - би могло да се избегне закупуването на ново оборудване
(разпределително оборудване, трансформатор и т.н.);
l Стабилизиране на напрежението
на мрежата, което означава предотвратяване на пада на напрежението;
l Избягване на т.нар. ефект на мигането;
l Плавно превключване, т.е. преходните състояния (при напрежение и
ток) могат да се избегнат и качеството на мощността да се подобри.
Активното коригиране на фактора на мощността е оптимално техническо решение за кранове, елеватори, заваръчно оборудване, преси
и всякакъв вид променливо натоварване.
Фирма EPCOS, техниката на която предлагаме в България, произвеж-

да обикновени панели за компенсация,
състоящи се от контролер на фактора на мощността и комплект от
кондензатори за коригирането му. Те
се свързват с мрежата посредством
капацитивни контактори. Времето
за реагиране между отделните превключвания е в диапазона по-голям от
60 секунди, поради времето за разреждане на кондензаторите.
Въпреки че кондензаторните групи от този модел са напълно достатъчни за удовлетворяване изискванията на повечето приложения,
използването на нови технологии в
индустрията изисква разработването на по-бързи и по-динамични групи
за коригиране на фактора на мощността в реално време. Сред съвременните решения, с време на превключване на кондензаторите в рамките
на милисекунди, е комбинацията от
специално създаден контролер на
фактора на мощността и тиристорен превключвател. Фирма EPCOS
предлага два типа тиристорни превключватели с мощност от 25 kVAr
и 50 kVAr (тип TSM-LC).
За решаване на конкретната
техническа задача във фирма ОМЕГА фирма СТИМАР предлага да се реализира компенсация от смесен тип,
т.е. комбинация от стандартна
компенсация и тиристорни ключове.
Необходимата коригираща мощност, за да достигне факторът на
мощността стойности от порядъка на 0.95 - 0.96, е около 450 kVAr.
Предлагаме да се използва комплексно кондензаторно устройство
(ККУ 500 kVAr), от които 300 kVAr (
6 групи по 50 kVAr, управлявани от
тиристорни ключове) и 200 kVAr ( 3
групи по 50 kVAr и 2 групи по 25 kVAr,
управлявани с капацитивни контактори). За предотвратяването на
резонансни явления и претоварване
на кондензаторите на всяка група е
необходимо да се монтират антирезонасни филтриращи реактори с
фактор З, равен на 7%.

инж. Атанас Симеонов, главен
специалист, фирма СТИМАР
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Активна система
за възстановяване
на локални мрежи
Поставената техническа задача
би могла да се реши успешно с активната система за възстановяване на локални мрежи >pDRIVE< MARS
на ELIN EBG, която е разработена
специално с цел осигуряване на чиста енергия в електрически мрежи.
Сред възможностите на системата
са:
l максимално ограничаване на хармониците в зависимост от активната
консумация;
l индивидуално управление на хармониците;
l компенсация на реактивната енергия и регулиране на фактора на мощността;
l ограничаване на пиковете и падовете на напрежението в мрежата;
l ограничаване на пиковите токове;
l защита от късо съединение към
земя.
Съоръженията >pDRIVE< MARS
представляват високодинамични
филтри с обратна връзка към мрежата. Свързват се много лесно към
съществуващи локални мрежи ниско и средно напрежение. ELIN EBG
произвежда модули с мощност до
2.6 MVAr, като при необходимост
отделните модули могат да се
свързват, за да се достигне необходимата мощност за компенсиране
на определена локална мрежа. За
целта е необходимо да бъде предоставено задание от потребителя с
еднолинейна схема на мрежата и
други технически данни. По този
начин се гарантира максимален
ефект от внедряването на >pDRIVE<
MARS. Съоръженията могат да се използват както за индивидуални,
така и за групови задвижвания.
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За да се опише работният режим на >pDRIVE< MARS,
се прави допускането, че
мрежата и инверторът са
източници на две напрежения, които са свързани чрез
индуктивност. Ако напрежението на мрежата и напрежението на инвертора са
еднакви, разликата в напрежението при индуктивността е равна на нула и никакъв
ток не минава през индуктивността. Ако напрежението на мрежата е по-голямо
от напрежението на инвертора, разликата в напрежениено при индуктивността
вече не е нула и токът минава от
мрежата към инвертора. В случаите,
при които напрежението на инвертора е по-голямо от напрежението
на мрежата, разликата в напрежението при индуктивността също не е
нула и токът минава от инвертора
към мрежата. Кондензаторите, вградени в >pDRIVE< MARS, са необходими за работата на инвертора, но не
са необходими за генериране на реактивен ток в мрежата.
Мощността на системата за
компенсиране на хармониците на
нелинейни товари и възстановяване
на мрежи се пресмята по зависимостта:
Dmars = THDi.Sv, където:
THDi е общият коефициент на хармоника на токовия товар, а Sv e
мощността на товара. За пресмятане на мощността на системата за
компенсиране на реактивен ток на
нелинеен товар се използва формулата:
Qmars = Sv.√(1- (cosϕ)2).
Следователно пълната мощност
на една система за възстановяване

на мрежи и компенсиране на хармоници и реактивен ток на нелинеен
товар се пресмята по зависимостта:
Smars = √Qmars2 + Dmars2

инж. Ганчо Хърлев, официален
представител на ELIN EBG

Оборудвано табло
Rectimat 2
За да се реализира ефективно компенсиране на реактивната мощност
(Q) и да се намалят максимално неблагоприятните въздействия върху
електрическата мрежа във фирма
ОМЕГА, е необходимо да бъде спазена следната последователност при
избора на компенсираща мощност:
На първо място е необходимо да
се определи общата компенсираща
мощност. От товаровата диаграма
на реактивната мощност, публикувана в сп. Инженеринг Ревю, е видно,
че максималната й стойност е 613
kVAr. По тази причина за пълно компенсиране на максималната стойност на реактивната мощност е

март 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2005

39

ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡

необходимо общата мощност да е
600 kVAr.
Избор на начин на компенсиране.
Поради динамиката на изменение на
реактивните товари е необходимо
използването на автоматична компенсация, при която кондензаторните батерии (КБ) са монтирани на
ниво главно разпределително табло
ниско напрежение.
Избор на видове кондензаторни
батерии. Известно е, че в зависимост от нивото на висшите хармоници в електрическата мрежа, в
практиката се използват три вида
кондензаторни батерии. За корек-
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тен избор на подходящ вид КБ се използва стойността на
отношението Gh/Sn
kVA, където Gh е привидната мощност на
товарите, генериращи висши хармоници,
а Sn е привидната
мощност на трансформатора.
За приложения, при
които съотношението Gh/Sn е по-малко
или равно 15%, се счита, че е подходящо
използването на
стандартен тип кондензаторна батерия.
Ако е в сила следното неравенство
15% < Gh/Sn ≤ 25%, подходящо е приложението на усилен тип КБ, която
се преоразмерява, за да издържи натоварванията от висшите хармоници. Използват се КБ за номинално напрежение 470 V. В случаите, при които 25% < Gh/Sn ≤ 60%, се счита,
че е оптимално използването на специална кондензаторна батерия с номинално напрежение 470 V, плюс
допълнителни реактори. За приложения, при които съотношението Gh/
Sn е по-голямо от 60%, е необходимо
използването на филтрокомпенсиращи устройства.

Изхождайки от посочените
стойности и факта, че мощността на захранвания трансформатор
е 1250 kVA, съотношението между
привидната мощност на товарите, генериращи висши хармоници,
и привидната мощност на трансформатора попада в групата от
15% < GH/Sn ≤ 25%. Считаме, че
оптимално технико-икономическо
решение на представената от сп.
Инженеринг Ревю техническа задача е използването на устройство
за автоматична компенсация във
формата на изцяло оборудвано табло Rectimat 2, производство на
Schneider Electric.
Основни технически характеристики на Rectimat 2 са:
l Номинално напрежение - 400V, 50
Hz;
l Номинална мощност (400V) - 600
kVAr;
l Стъпки - 12 х 50 kVAr;
l Максимално допустим ток (400V)
- 1.3 In;
l Максимално допустимо напрежение (8 от 24 часа) - 517 V;
l Степен на защита - IP 31;
l Съответствие с международните
стандарти: IEC 439-1, EN60439.

инж. Николай Найденов,
мениджър пазар
направление Индустрия
в Шнайдер Електрик България
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лиянието, което оказва секторът енергетика върху околната
среда, е сред първостепенните като
приоритет на разрешаване въпроси
пред националната икономика. Причините за значимостта на въздействието, което енергийният отрасъл оказва върху околната среда,
могат да се обобщят в няколко групи. На първо място стабилните позиции, които България има в областта на енергетиката, привличат както вниманието на обществеността
в страната, така и са обект на редица чуждестранни интереси. Свидетелство в подкрепа на изказаната
теза са атаките по адрес на сигурността на български електропроизводствени мощности през последните години. Очакваното подписване
на договора за присъединяване на
страната ни към структурите на
Европейския съюз през настоящата
година трябва да се разглежда като
необходимост от реално изпълнение
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на поетите договорености в областта на екологията. Нормативната
база в областта вече е синхронизирана в значителна степен, но това,
което е направено в посока реалното й приложение, все още е незначително. Също така не бива да се подценява и юридическото влизане в
сила на Протокола по проблемите на
изменението на климата в средата
на февруари т.г. и изпълнението на
поетите от България ангажименти.

Нормативна база в областта
Съществуващите в Европейския
съюз екологичните изисквания в сектора Енергетика са регламентирани в специална Директива 2001/80/
ЕС. През 2003 г. във връзка с хармонизацията на българското законодателство в областта на екологията
с европейското е приета Наредба за
норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от горивни източници. На
практика наредбата прилага Директива 2001/80/ЕС в националното за-

конодателство. Съществува и национална програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС, която в Националната стратегия за опазване на
околната среда за периода 2000 2006 г. фигурира под наименованието Национална програма за намаляване на емисиите от горивни източници. В програмата са конкретизирани сроковете и необходимите инвестиции на постигане на европейските екологични норми в страната.
В приетия през 2003 г. нов Закон
за енергетиката съществува специален раздел "Производство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ)". За да се
стимулира производството на електроенергия от ВЕИ в страната, в
закона е залегнало изкупуването на
тази "екологично чиста" електроенергия на преференциални цени. Също
така е предвидено въвеждането на
т.нар. система за издаване на зелени
сертификати. Описаните мероприятия са в сила и за производството
на електроенергия от когенерация.
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Основни източници
на замърсяване
През периода 1999 - 2003 г. значително е нараснало производството на електроенергия в страната от 38 до 42 млрд. KWh, в резултат
на което е регистрирано и увеличаване на замърсеността на околната
среда. Основна причина за отчетените резултати е увеличеното производство на електроенергия от
ТЕЦ поради извеждането от експлоатация на първи и втори блок на АЕЦ
Козлодуй. Очаква се, че през 2005 г.
емисиите на прах ще продължат да
нарастват до момента на завършване на рехабилитацията на електрофилтрите на блокове в ТЕЦ "Марица Изток" 2 и Енергийна компания
"Марица Изток" 3. Направени проучвания показват, че емисиите на серни оксиди ще продължат да се увеличават в периода до 2006 г., след
което прогнозните очаквания са за
рязък спад, вследствие от влизането в експлоатация на сероочистващи инсталации в електроцентралите от Маришкия минен басейн.
Очаква се, че след 2005 г. генерираните емисии от азотни оксиди в атмосферата ще намалеят поради постепенната подмяна на съществуващите горивни инсталации в топ-
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лофикационните централи със съоръжения, изгарящи природна газ.
От друга страна, енергетиката е
секторът от националната икономика, имащ най-голям дял в генерирането на производствени отпадъци
(65% от целия обем производствени
отпадъци в страната). От тях около 97% представляващ пепел и сгурии от ТЕЦ.

Обекти
с преходни периоди
Реалното изпълнение на залегналите в Директива 2001/80/ЕС изисквания е свързано със сериозни финансови инвестиции. Тъй като е отчетено, че страната не е в състояние да приложи съществуващите
изисквания в срок до 2008 г., за ТЕЦ
Варна, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Русе Изток и ТЕЦ Лукойл Нефтохим Бургас
са договорени индивидуални преходни периоди за изпълнение на наредбата.
l ТЕЦ Варна - котлите на централата трябва да бъдат приведени в
съответствие с нормите на Директива 2001/80/ЕС в периода 2009 2014 г. За момента емисиите на
азотни оксиди, генерирани от централата, са в регламентираните норми.

l ТЕЦ Бобов дол - договорен е преходен период за блок 2 до 2011 г. и за
блок 3 до края на 2014 г. Според съществуващите планове, блок 1 на ТЕЦ
Бобов дол ще бъде изведен от експлоатация до края на 2007 г. Блокове
2 и 3 се планира да бъдат спрени до
края на договорените преходни периоди, т.е. през 2014 г. от експлоатация ще бъде изведена една от основните електропроизводствени мощности в страната. Като основна
причина за планираното закриване на
ТЕЦ Бобов дол от МОСВ посочват
нецелесъобразното влагане на инвестиции в размер на 136,5 млн. лева
за привеждане на централата към
изискванията на директивата.
l ТЕЦ Русе Изток - централата
трябва да бъде приведена в съответствие с изискванията на Директива
2001/80/ЕС в периода 2005 - 2011 г.
Емисиите на азотни оксиди са в регламентирани норми.
l ТЕЦ Лукойл Нефтохим Бургас договореният преходен период е до
края на 2011 г., комбинирано с изпълнението на изискванията на Директива
99/32/ЕС за намаляване съдържанието на сяра в течните горива. Мероприятията за привеждане на котлите
в съответствие с 2001/80/ЕС трябва да започнат през 2004 г.
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Стефан Куцаров

отенциометрите с механичен
плъзгач са сред най-старите електронни елементи и продължават да
имат своето място в съвременните електронни апаратури. Недостатъците им, като необходимост
от механично задвижване на плъзгача, създаване на шум поради неидеалния му контакт с основата, влияние на вибрациите, на температурата и влажността на околната
среда и значителните размери ограничават приложенията, а в някои случаи правят невъзможно тяхното
използване. Типичен пример са апаратурите с дистанционно управление. Всичко това заедно с опасността от прекъсване на контакта са
причините за появата и все по-масовото използване на цифровите потенциометри (Digital Potentiometer,
Digitally Controlled Potentiometer, Programmable Resistor, Variable Resistor,
RDAC) DP, които представляват цял
клас монолитни интегрални схеми.
Точното им наименование е потенциометри с цифрово управление, но
то не е добило гражданственост.

Принцип на реализация
Потенциометрите с механичен
плъзгач имат три извода (фиг. 1а) горен Н (при кръгово движение на
плъзгача до него се достига чрез
въртене в посока на часовниковата
стрелка), долен L и плъзгач W. Аналогични са изводите на DP (фиг. 1б) горен (High End of Resistor) Н или А,
долен (Low End of Resistor) L или В и
плъзгач (Wiper Terminal) W. "Движението" на последния се осигурява от nразредно управляващо двоично число М, подавано на управляващата
шина D и постъпващо на схемата за
управление СС. В съвременните DP
n е между 5 и 10. Десетичният еквивалент m на числото има стойности между mmin=0 (при М = 00...0) и
mmax = 2n -1 (при М = 11...1). Когато
то се увеличава, плъзгачът се движи от L към Н. Потенциометрите с
механичен плъзгач не променят със-
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тоянието си
след прекратяване на въздействието върху тях. Това
"запомняне" е
желателно (но a
не задължително) да се
осигури и в DP,
като се постига чрез вграждане в СС на в
Фиг. 1
енергонезависима памет (Non
Volatile Memory), засега тип EEPROM.
Шината D обикновено е три- или
четирипроводна, което налага корпусът
на ИС да е с не помалко от 8 извода.
Сравнително по-рядко се срещат DP с еднопроводна шина и
съответно корпуси с Фиг.3
малък брой изводи. Символичното
означение на DP е дадено на фиг. 1в.
Потенциометърът в ИС представлява набор от N+1 последователно свързани резистора (фиг. 2),
изработени чрез класическата технология на дифузия на р-полупроводник в n-подложка, и N единични NMOS
или CMOS аналогови ключа (Single Pole
Single Through, SPST) S0-SN-1. На практика винаги N=2n, като чрез М във
всеки момент от времето се затваря един от ключовете за определяне
на положението на плъзгача. При
това поредният номер на затворения ключ е равен на m. Понякога се
добавят още един или два ключа (SL и
SH на фиг. 2), предназначени за осигуряване на работа на DP в реостатно
свързване. При затваряне на един от
тях плъзгачът се съединява със съответния извод. Например при затваряне на SL се получава променливо
съпротивление между изводи H и L, а
при затваряне и на SN-2 то е равно на
RN + RN-1. Поради същите причини,
както при други видове ИС, освен еди-

б

Фиг. 2

нични DP (Single Channel DP) съществуват двойни (Dual Channel) и четворни (Four-Channel, Quad). Сравнително рядко се използват тройни DP, означавани като Three-Channel DP и шесторни DP (Six-Channel DP), напр.
AD5206 на Analog Devices. Всички те
по принцип са с обща шина D, по която последователно във времето се
подават управляващите числа за всеки от потенциометрите. Примерна
структура на двоен потенциометър
е дадена на фиг.3.
Принципът на действие на DP показва, че те имат стъпално, а не
плавно движение на плъзгача с брой
на стъпките N. Това изглежда недостатък спрямо потенциометрите с
механичен плъзгач. Реално придвижването на последния с ръка също не
е плавно, поради което при повече
от стотина стъпки на DP може да
се счита, че недостатъкът е без значение.
Отварянето на даден ключ и затварянето на съседния означава придвижване на плъзгача с една стъпка.
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При това и за миг не трябва да се
прекъсва веригата на плъзчача
(Glitchless DP), което се постига чрез
отваряне след затварянето. При
линейните DP (Linear Taper DP) всички резистори са с еднакво съпротивление, поради което съпротивлението между W и който и да е от другите два извода се изменя с една и
съща стойност на всяка стъпка.
Това означава, че в потенциометрично свързване при напрежение U
между изводи L и Н и брой на стъпките N=2n промяната на М с 1 ще
обуславя изменение с U/2n на напреженията UWL и UWH съответно между изводи W и L и между W и Н. Съпротивленията на резисторите в логаритмичните DP (Logarithmic Taper
DP) са различни и при подходящи
техни стойности смяната на състоянието на два съседни ключа води до
изменение на UWL и UWH с определена стъпка в dB. Те се използват главно във звуковъзпроизвеждащи апаратури, където е достатъчен брой на
стъпките до около 100. Свързването им е само потенциометрично.

Основни параметри
Разделят се на 4 групи, като
първата са параметрите на самия
потенциометър. Броят на стъпките
(Resolution) обикновено се задава
като n bit, а числото N е част от
наименованието на DP (например 64Position Potentiometer или 64 Resistors
Taps Potentiometer). В някои каталози като Resolution се дава величината 100/N, %, напр. при 64 стъпки тя
е 1,6%. Съпротивлението на DP
(Terminal Resistance, End to End Resistance) RPOT е между изводи L и Н със
стойности между 1 kΩ и 1 MΩ, като
при най-голямата част от DP то е
10, 50 или 100 kΩ. Обикновено производителите предлагат серия от
ИС, различаващи се само по стойно-
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стта на RPOT. Производственият
толеранс на съпротивлението (Nominal Resistor Tolerance) ∆RPOT е няколко десетки % и е съизмерим с
този на потенциометрите с механичен контакт. Специфичен параметър на двойните, тройни и четворните DP е относителната разлика в съпротивленията им (R POT
Matching) с типични стойности няколко %. Максималната мощност
(Power Rating), която може да се разсейва върху самия потенциометър,
не винаги се дава като параметър, а
стойността й не надхвърля няколко
десетки mW. Температурният коефициент на съпротивлението
(Resistance Temperature Coefficient,
Absolute Tempco) ∆RPOT /∆T на DP
показва изменението на R POT при
промяна на температурата с 1 °С и
има типични стойности от няколко
десетки до няколко стотици ppm/
°C. Той има значение в реостатно
свързване. В потенциометрично
свързване важни са малките различия във влиянието на температурата върху съпротивленията на делителя на DP. Поради това се използва параметърът температурен коефициент на делителя на напрежение (Voltage Divider Temperature Coefficient, Radiometric Temperature Coefficient, Potentiometer Tempco) ∆UW/∆T.
Той е значително по-малък (от няколко ppm/°С до няколко десетки ppm/
°С) от ∆RPOT /∆T и показва промяната на напрежението между плъзгача и единият от изводите при изменение на температурата с 1°С.
Съпротивлението на всеки от затворените аналогови ключове е
свързано последователно във веригата на плъзгача и в много случаи
(напр. реостатно свързване) трябва
да се взима предвид. То представлява параметърът съпротивление на
плъзгача (Wiper Resistance) RW със

стойности от няколко десетки до
няколко стотици Ω.
В потенциометрично свързване
подаването на определено управляващо число бе трябвало да установи напрежение UWL между изводи W
и L. Реално се получава друго напрежение UWLr, като разликата UWL UWLr е количествена мярка за линейността на ∆P (много производители я наричат нелинейност). Прието
е да се използва относителната
разлика (U WL -U WLr)/∆U WL, където
∆UWL е изменението на UWL при промяна на М с 1. Тя е без измерение, но
е прието да се означава като LSB.
Например относителна разлика ±0,4
LSB показва, че UWL - UWLr е 40% от
∆UWL. За оценка на линейността се
използват два параметъра. Абсолютната линейност (Absolute
Linearity, Integral Nonlinearity) INL е в
сила при произволна промяна на управляващото число, докато относителната линейност (Relative
Linearity, Differential Nonlinearity) DNL
е за промяна на числото с 1. Обикновено се дават и двете грешки. При
най-голямото управляващо число
mmax би трябвало да се получи максималната стойност на UWL (Full
Scale), означавана като FS. Разликата между нея и реално получената
стойност е грешката при максимално напрежение (Full-Scale Error) FSE,
изразявана в % от FS. Аналогично при
m = 0 би трябвало напрежението да
е 0, но се получава грешка при нулево напрежение (Zero-Scale Error) ZSE,
също давана като % от FS.
Разгледаните дотук параметри са
постояннотокови. В променливотоковите пареметри се включва горната гранична честота (Bandwidth, -3dB
Cutoff Frequency) BW, при която коефициентът на предаване в потенциометрично свързване намалява с 3 dB
спрямо стойността си при постоян-
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но напрежение. Типичните стойности са от десетина kHz до няколко
MHz, което означава, че засега DP са
предназначени само за постояннотокови и сравнително нискочестотни
схеми. Специфичен параметър за всяка схема с цифрово управление е времето на установяване (Settling Time)
ts. При DP то е от момента на подаване на определено число М до установяване на съответстващото му
положение на плъзгача, измервано при
получаване с дадена точност на напрежението UWL в потенциометрично свързване. Нелинейните изкривявяния (Total Harmonic Distortion) THD и напрежението на шума (Noise Voltage)
eN се определят по същия начин, както при усилвателите.
Втората група параметри се
отнасят до постояннотоковото
захранване и нямат никакви принципни особености спрямо тези на други аналогови ИС. Работата на DP се
осигурява от едно положително напрежение (Single Supply) +UDD или с
двойно захранване (Dual Supply) от
+UDD =-USS. Като параметри се
задават още консумираният постоянен ток (Supply Current) IDD и разсейваната мощност (Power Dissipation)
PD или един от тях. Характерен е
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амплитуда на тези напрежения е до
около 0,3 V (при UL=0 и единично захранване DP може да работи само с
положителни напрежения).

Интерфейси
Фиг. 4

а

б

стремежът към намаляване на PD
(при потенциометрите с механичен
плъзгач тя е 0) чрез работа с малко
UDD и малък ток. Важно е да се има
предвид, че IDD и PD нарастват с няколко порядъка в моментите на преместване на плъзгача.
Третата група параметри са
свързани с управляващата шина D и
времедиаграмите й. Те нямат принципни различия от тези на която и
да е цифрова ИС, като обикновено се
работи с TTL и/или CMOS нива.
Последната група са максимално
допустимите параметри (напрежения, токове и температура), сред
които има само една особеност максималните напрежения, прелагани външно на изводи L, W и Н спрямо
маса (Terminal Voltage Range) по принцип не трябва да надхвърлят UDD+UL
и USS-UL, като UL обикновено е между 0 и 0,3 V. Това означава, че при
работа само с +UDD допустимата

За намаляване на броя на изводите на ИС на DP почти винаги се използват стандартни последователни интерфейси, скоростта на предаване на данните по които (до няколко стотици kbps) е напълно достатъчна за всички приложения. Интерфейсът SPI използва трипроводна
шина D (фиг. 4а), поради което често
се означава__и като 3-Wire Interface.
Чрез извод CS се избира DP, а данните постъпват на извод SDI едновременно с тактови импулси на вход
CLK. Възможно е SDI да е двупосочен
и да се използва и като изход за прочитане на управляващото число в DP,
т.е. да се определи положението на
плъзгача. Съществува_ _разновидност,
при която вместо CS се използва
изход SDO за прочитане на числота.
Има и четирипроводен SPI
__ (4-Wire
Interface) с отделни изводи CS и SDO.
Интерфейсът I2C използва два
проводника (2-Wire Interface) - SDA за
данните и SCL за тактовите импулси (фиг. 4б). Съществуват DP за
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Таблица 1. Цифрови потенциометри без запомняне на състоянието
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Ñ œ ï ð . í à ï ºœ ç ª à ÷ à , W
À Ææ. ºŁíåØíîæò , LSB
(˛ ò í . º Ł í å x í î æ ò , L S B )
ˆî ð íà ªð àí.÷åæò î ò à, kH z
´ ð å ì å í à ó æ ò à í î â ., m s
˚î åô . íà íåºŁí.ŁçŒð ., %
˝ à ï ð . í à ł ó ì à, n V /Ö H z

M A X 5403
(M A X IM )
˜ â î å í lin
256
10
– 25
35

D S 180 2
(M A X IM )
˜ â î å í lo g
65
–20
750

A S 150 1
(A u s tr ia m s )
¯ ä Ł í Ł ÷ å í lin
256
20
–20
500

A D 5263

A D 5246

A D 8400

A D 5222

× å ò â î ð å í lin
256
2 0 /5 0 /2 0 0
–30
30

¯ ä Ł í Ł ÷ å í lin
128
5/10/50/ 100
–30
45

¯ ä Ł í Ł ÷ å í lin
256
1/10/50/ 100
–20
500

˜ â î å í lin
128
10/50/100/ 1000
–30
35

D S2890
(M A X IM )
¯ ä Ł í Ł ÷ å í lin
256
100
–25
800

(A n a lo g D e v ic e s ) (A n a lo g D e v ic e s ) (A n a lo g D e v ic e s ) (A n a lo g D e v ic e s )

D S 1866
(M A X IM )
¯ ä Ł í Ł ÷ å í lo g
8
10
–20
750

1

5

-

15

5

-

15

20

-

-

73
– 0 ,2 5
(– 0 ,2 5 )
1000
2
9

275
– 0 ,5 m a x
(– 0 ,5 m a x )
0 ,1
-

400

75
– 0 ,7 5
(– 0 ,1 )
1200/600/100/40
1
0 ,0 5
6

50
– 0 ,5
(– 0 ,2 5 )
600
2
0 ,0 0 3
9

45
– 0 ,2 5
(– 0 ,2 5 )
1000/180/ 78/7
2
0 ,0 0 5
14

– 0 ,6
(– 0 ,2 5 )
100 m in
-

1000
0 ,5
-

ˇ î æ ò . ç à ı ð . í à ï ð ., V

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5 – 2 ,5

+ 2 ,8 ¸ + 6

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

—à ç æ å â à í à ì î ø í . , m W
(ç à ı ð à í â à ø ò î Œ , m A )
¨ íò åðô åØæ

50
– 0 ,5
(– 0 ,2 5 )
400
2
0 ,0 0 8
9
+ 5¸ + 16,5
+ 4 ,5 ¸ + 5 ,5

400

700
10
0 ,0 0 2
15

100
– 0 ,5
(– 0 ,2 5 )
500
2
0 ,0 0 3
9

(0 ,3 4 )

(0,0001)

(2 m a x )

2 7 ,5

(0 ,0 6 )

(0 ,0 0 3 )

2 7 ,5

(0,015)

(2 )

(0 ,4 m a x )

SPI

SPI

U P /D O W N , 3 -ï ð .

SPI

S P I, I2 C

I2 C

SPI

U p /D O W N

1 -W ir e

ˇ à ð à ºåº

-

-

Цифрови потенциометри
без запомняне на
състоянието (Volatile DP)
д
в

г

Фиг. 4

работа с двата интерфейса, които
съдържат блок за избор на типа му
(SPI/I2C Select Logic) чрез логически
сигнал на специален вход. Сравнително по-рядко се използва еднопроводен
интерфейс (1-Wire Interface), при който няма тактови импулси (фиг. 4в).
Трите интерфейса имат и маса, поради което всъщност броят на
свързващите проводници е по-голям
с 1.
Все още има значително количество електронни апаратури, при които е необходимо ръчно задействане на потенциометър. За тази цел се
използват DP, управлявани чрез натискане на бутон (Increment/
Decrement DP, Push Button Controlled
DP), означавани като UP/DOWN DP.
Всяко задействане на бутона осигурява подходящо логическо ниво на
определен вход и премества плъзгача с една стъпка в дадена посока.
Същото действие се осигурява и чрез
постъпване на импулс. Един от използваните начини е даден на фиг. 4г.
Посоката на преместване се опреде_ля от логическото ниво на входа U/
D - при "1" то е "нагоре", т.е. към извод Н, а при 0 е "надолу" към извод L.
В схемата на фиг. 4д натискането на
бутона BU премества плъзгача нагоре, а на бутона BD - надолу.
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При тях изключването на захранващото напрежение води до изтриване на управляващото число и автоматично изключване на резисторния делител - обикновено се прекъсва
връзката му към извод Н, а плъзгачът
се свързва към извод L. При подаване на напрежението плъзгачът автоматично застава в определено положение, обикновено по средата между L и Н.
За изясняване на структурата на
този тип DP на фиг. 5 е дадена опростената блокова схема на DP
МСР41010, като са запазени фирмените означения, а параметрите са
в колона 2 на табл. 1. С РА и РВ са
означени съответно долният и горният извод. Интерфейсът e SPI като
SCK е входът за тактови импулси,
SI е за входните данни и SO - за изходните данни. Работата на_входа
_
и изхода се осигурява при CS =0,
когато входните данни се записват
в 16-разредния преместващ регистър SREG. Всеки разред се въвежда по време на предния фронт на
тактовите импулси, а извеждането
на изход SO става по време на задния фронт. Въведеното число се
прехвърля чрез паралелната вътрешна шина в 8-разредния
__ _ _регистър
WREG при наличие на SHDN=1 и определя положението
__ _ _ на плъзгача. Когато се подаде SHDN=0 се забранява работата на ИС, при което тя консумира ток под 1 µA (типична стойност 10 nA).
По принцип във фирмените каталози трябва да се дават формули за
определяне на съпротивлението
между плъзгача и всеки от останалите два извода като функция на m.
За МСР41010 съпротивлението
между W и РВ е RB = 10m/256, kΩ,

Фиг. 5

където коефициентът 10 представлява съпротивлението на DP. Съпротивлението на RA e RPOT - RB.
Със същата структура и параметри са МСР41050 (RPOT=50 kΩ) и
МСР41100 (R POT=100 kΩ), но те
имат горна гранична честота съответно 280 и 145 kHz. Аналогични са
двойните линейни DP МСР42010,
МСР42050 и МСР42100, при които
по един байт от регистъра SREG се
подава на регистрите WREG на двата потенциометъра.
Специфична особеност на ИС
МАХ5403 е, че един от двата й линейни потенциометъра е в реостатно свързване. Нейните параметри са
в колона 3 на табл. 1, като интерфейсът има възможност само за
записване на числата в регистри
(числата не могат да се четат).
Двойният логаритмичен DP
DS1802 (параметри в колона 4) е от
типа UP/DOWN със стъпка 1 dB, т.е.
в потенциометрично свързване осигурява коефициент на предаване от
0 до -63 dB. Допълнителната 65-та
стъпка означава изключване на изходното напрежение (режим Mute),
при което коефициентът на предаване е по-малък от -90 dB. Потенциометърът е с два режима на работа, избирани чрез логическо ниво на
вход MODE. Първият е самостоятелна работа на двата потенциометъра, а вторият е за стереоапарату-
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ри, където е необходимо потенциометрите да се регулират едновременно. Предвидени са и други улеснения, например при настройка на баланса между каналите. Управлението на DP може да се осъществява и
чрез двупроводен сериен интерфейс,
подобен на SPI.
Единичният линеен потенциометър AS1501 (колона 5 на табл. 1)
е опростен тип с малък брой изводи. Подобни са AS1500 (10 kΩ),
AS1503 (50 kΩ) и AS1504 (100 kΩ).
Характерна за четворния линеен
DP AD5263 (колона 6) е възможността за работа с едно голямо единично
напрежение, което определя и големи
допустими стойности на напрежението върху потенциометъра.
Със средно голям брой стъпки е
серията от 10 единични линейни DP
AD5246 (колона 7). Те са в корпус с 6
извода, а за програмирането им се
предлага продукт, работещ под
Windows 2000 и ХР.
Единичният линеен DP AD8400 е
част от серия, включваща двойния DP
AD8402 и четворния AD8403 с еднакви параметри. Тя съдържа 29 ИС, различаващи се и по стойностите на
RPOT. Дадените в колона 8 на табл. 1
параметри са за RPOT = 10 kΩ. Характерна особеност на серията е наличието на отделен извод за аналогова
маса на всеки от потенциометрите,
което улеснява работата с малки напрежения. Разликите в RPOT на потенциометрите (Channel-to-Channel
Matching Tolerance) в двойните и четворните DP е ±1%. В режим на изключване ИС консумират ток с типична
стойност 10 nA.
Серията AD5222 (колона 9 на
табл. 1) съдържа 12 ИС на двойни
линейни DP. Те могат да се управляват независимо един от друг или
едновременно, което се избира чрез
логическото ниво на вход MODE.
Единичният линеен DP DS2890
(колона 10 на табл. 1) има само един
извод за подаване на управляващото
число, който може да се използва и
за захранващото напрежение. Това
позволява реализацията на разновидност с реостатно свързване в корпус ТО-92 (с 3 извода). Освен това
максималното напрежение на изводи L и Н е 11 V независимо от захранващото напрежение, а всеки екземпляр DP има идентификационен
номер под формата на 64-разредно
двоично число.
Последен в табл. 1 е единичният
логаритмичен DP DS1866. Той има 8
стъпки с големина 5 dB и в потенци-
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Фиг. 6

Фиг. 7

ометрично свързване осигурява коефициент на предаване от 0 до -35
dB. Използва паралелен интерфейс,
като управлението се извършва с 3разредни числа, подавани по трите
проводника на шина D.

Цифрови потенциометри
със запомняне на състоянието (Nonvolatile DP)
Вградената им памет определя
няколко специфични параметъра време на съхранение на записа (Time
of Data Retention), брой на записите
(Nonvolatile Write Cycles, Endurance) и
време на запис (Write Cycle Time).
Характерна особеност е, че при
включване на захранващото напрежение автоматично от паметта се
прочита записаното число и съответно се установява положението
на плъзгача.
За изясняване на действието на
този тип DP на фиг. 6 е дадена опростената блокова схема на AD5232,
чиито параметри са в колона 2 на
табл.2. На вход SDI се подава 16-разредно число, разделено на два байта.
Едният съдържа управляващи разреди
за определяне на режима на работа
на DP и адресът на регистъра (REG1
или REG2) и на паметта (МЕМ1 или
МЕМ2), в които трябва да се запише
другият байт, определящ положението на плъзгача на съответния потенциометър (Р1 или Р2). Чрез изход SDO
може да се прочете съдържанието на
регистрите, а на изход RDY се получава логическа 1, когато DP е готов
за работа.
Съществуват DP и с по-проста
структура като тези от типа UР/
DOWN. Пример е Х9511 с блокова
схема на фиг. 7 и параметри в колона 3 на табл. 2. Установяването на
положението на плъзгача
_ _ _ _ се извършва чрез входове PU и PD в съответствие със схемата на фиг. 4д.
Импулсите
_ задействат реверсивния
брояч U/D, чието съдържание представлява управляващото число на
DP. То се записва в паметта МЕМ

___
само при ASE=0.
Четворният DP AD5233 (колона 4)
се управлява от двубайтови числа.
Единият байт съдържа инструкции за
работа, като чрез половината му се
избира един от 16-те възможни режима на работа - например за движение на плъзгача стъпка по стъпка в
избрана посока (както DP от типа
UP/DOWN) и за използване като логаритмичен DP със стъпка 6 dB. Втората половина на този байт съдържа
адреса на регистъра, в който трябва да се запише управляващото число от другия байт.
Двата потенциометъра в
САТ5221 се избират чрез 4-разредно число, което позволява използването до осем DP с общо адресиране.
Интерфейсът е подобен на I2C, като
изводът за данни е двупосочен. Разликата в RPOT на двата потенциометъра не надхвърля 1%. Параметрите на тези DP в колона 5 са същите, както на четворния DP САТ5241.
Подобен е двойният линеен DP
САТ5261 с по-голям брой стъпки (колона 6) и неговия аналог - четворният САТ5259. В тях е предвидена
възможност за работа в режим на
преместване стъпка по стъпка (UP/
DOWN) с избиране на посоката.
Двойният линеен DP WMS7202 е
с параметри в колона 7 на табл. 2.
Положението на плъзгача му се установява в зависимост от вече записаното число в паметта или независимо от него чрез подаване отвън
на друго число. Последното е с
дължина 3 В - един байт за установяване на режима на работа и избор
на потенциометър и два за "положението на плъзгача".
Интересна е серията WMS71xx
на Winbond Electronics, в която има
12 ИС, всяка с по три различни съпротивления RPOT. Серията съдържа 6
двойки с по 16, 32, 64, 100, 128 и 256
стъпки.
С максималeн засега брой стъпки
е двойният DP AD5235 с параметри
в колона 8 и възможности за управ-
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Таблица 2. Цифрови потенциометри със запомняне на състоянието
È Ñ Ï àðàì åò úð
ÒŁï
`ðîØ íà æò œïŒŁò å
Ñ œ ï ð î ò Ł â ºå í Ł å , k W
Òîºåð àíæ íà æœ ïð .,%
Òåì ï.Œ.íà æœ ïð ., p p m /° Ñ
Òåì ï.Œî åô . íà ä åºŁò åºÿ
í à í à ï ð ., p p m /° Ñ
Ñ œ ï ð . í à ï ºœ ç ª à ÷ à , W
À Ææ. ºŁíåØíîæò , LSB
(˛ ò í . º Ł í å x í î æ ò , L S B )
ˆî ð íà ªð . ÷åæò î ò à, kH z
´ ð å ì å í à ó æ ò à í î â ., m s
˚î åô . íà íåºŁí. ŁçŒð ., %
˝ à ï ð . í à ł ó ì à, n V /Ö H z
ˇ î æ ò . ç à ı ð . í à ï ð ., V
—à ç æ å â à í à ì î ø í . , m W
(ç à ı ð à í â à ø ò î Œ , m A )
¨ íò åðô åØæ
´ðåì å íà æœıð. íà
ç à ï Ł æ à, ª î ä Ł í Ł
` ðîØ öŁŒºŁ
´ðåì å çà çàïŁæ, m s

A D 5232

(A n a lo g D e v ic e s )

˜ â î å í , lin
256
10/50/100
600

X 9511
(In te r s il)
¯ ä Ł í ., lin
32
10
– 20
300

A D 5233

(A n a lo g D e v ic e s )

× å ò â ., lin
64
10/50/100
-4 0 , + 2 0
600

C AT 5 2 2 1
(C a ta ly s t)
˜ â î å í , lin
64
2,5/10/ 50/100
– 20
300

C AT 5 2 6 1
(C a ta ly s t)
× å ò â ., lin
256
50/100
– 20
300

W M S 7202
(W in b o n d )
˜ â î å í , lin
256
10/50/100
– 20
500

A D 5255

˜ âîåí
1024
2 5 /2 5 0
– 30
35

Òð î åí, lin
2¸ 512 1¸ 128
2 5 /2 5 0
– 15
35

D S3903
(M A X IM )
Òð î åí, lin
128
2¸ 10 1¸ 90
– 20
300

M A X 5417
(M A X IM )
¯ ä Ł í ., lin
256
50
– 25
35

15

20

15

-

-

20

15

15

30

5

200

40

15

300

200

50

50

100

250

325

– 0 ,5

– 1 (– 0 ,2 )

– 0 ,1 (– 0 ,1 )

– 1 (– 0 ,2 )

– 1 (– 0 ,2 )

– 0 ,5 (– 0 ,3 )

– 4 (– 2 )

– 2 (– 0 ,5 )

– 1 (– 0 ,2 5 )

– 0 ,5 (– 0 ,5 )

500
6
0 ,0 4 5
9

1000

400
-

400
-

300
80
0 ,0 8
-

-

100
0 ,5
-

+ 4 ,5 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,5 ¸ + 6

+ 2 ,5 ¸ + 6

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

125/12
4 /3 6
0 ,0 5
2 0 /6 4
+ 3 ¸ + 5 ,5
– 2 ,2 5 ¸ – 2 ,7 5

125/12
4 /3 6
0 ,0 5
14/45

3– 10% ; 5– 10%

630/130/66
0 ,6 /2 ,2 /3 ,8
0 ,0 4
9
+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5
– 2 ,2 5 ¸ – 2 ,7 5

+ 3 ¸ + 5 – 2 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

+ 2 ,7 ¸ + 5 ,5

(1 )

18

(1 )

(1 )

(1 )

18

(0 ,0 0 3 5 )

(0 ,1 )

(0 ,0 0 0 5 )

SPI

PBC

SPI

˜ âóïðîâ.

Òð Łïð î â .

SPI

»SPI

I2 C

˜ âóïðîâ.

I2 C

100

100

100

100

100

100

100

100

-

50

105
-

105
-

105
25 m ax

106
5 m ax

106
5 m ax

105
2 m ax

105
25

105
26

10

2.105
12 m ax

Цифрови
тример-потенциометри

Фиг. 8

ление, подобни на тези на AD5233.
Типичната разлика в RPOT на двата
потенциометъра е 0,1%.
Пример за сравнително рядко използваните ИС с три DP е AD5255
(кол. 9 на табл. 2). Те са линейни, като
два са с по 512 стъпки и един със 128
стъпки. Паметта е с обем 256 В и
може да бъде защитавана от изтриване. Това позволява използване и
като следващия тип цифрови тример-потенциометри. Типичната разлика в съпротивленията на трите потенциометъра в една ИС е 0,1%.
Друг пример е ИС DS3903 (колона
10 на табл. 2) също с три линейни,
но еднакви потенциометъра и
възможност за защита от изтриване. Характерна особеност е, че запис на число е възможен с температурен обхват от 0 до +70°С, а при
четене той е от -40 до +85°С.
Последната колона на табл. 2
съдържа параметрите на единичния
линеен DP МАХ5417. Със същите
параметри са МАХ5418 (съпротивление 100 kΩ и горна гранична честота 50 kHz) и МАХ5419 (200kΩ/
25kHz). Характерни за тях са малкият температурен коефициент на делителя на напрежение и малкото
време на установяване.
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Класическите тример-потенциометри се използват за настройка на
апаратури и след завършването й се
фиксира положението на плъзгача им,
което реално това означава еднократно използване. За замяната им са
създадени цифрови тример-потенциометри, които обикновено са еднократно програмируеми DP (One-Time
Programmable DP) OTP DP с обяснение
на функцията като Set-and-Forget
Resistance Setting. За улеснение на настройката много производители
предлагат програмни продукти, работещи под Windows, чрез които се
избягва необходимостта от използване на контролер за интерфейс.
Принципът на действие на OTP DP
е изяснен чрез структурата на
AD5273 (фиг. 8), в която блокът FL
съдържа по една разтопяема нишка
за всеки разред на управляващото
число. Избира се ИС чрез нейния адрес, подаден на вход А0 и след това
числото постъпва на извод SDA едновременно с тактови импулси на
вход SCL. Чрез схемата за управление СС то се записва в регистъра
REG и през мултиплексора MUX установява положението на плъзгача.
Когато трябва да се извърши запис,
на извод SDA се подава съответната команда и в FL се прави проверка
дали числата от REG и СС са еднакви. Когато това е така, от СС се
подава команда за запис и се разтопяват нишките на разредите, в които трябва да се запише "0" (както
в памет OTP), а тези с "1" остават
непокътнати. За проверка на така
записаното число то може да се
прочете на извод SDA. При всяко
следващо включване на захранващо-

то напрежение UDD на ИС през неразтопените нишки се подава "1", а в
разредите на разтопените се установява "0". Типичен параметър на
цифровите тример-потенциометри
е времето за еднократен запис (OTP
Settling Time) с типични стойности
няколко стотици ms. Параметрите
на този DP са в колона 2 на табл. 3.
Съществуват и ИС на двойни OTP
DP, всеки от които има независима
настройка. Пример е AD5172 (колона 3), чиято с програмиращото напрежение между +5,25 и +5,5 V.
В колона 4 на табл. 3 са параметрите на единичния линеен DP
МАХ5427 с корпус с 8 извода. Същите параметри имат и МАХ5428
(съпротивление 50 kΩ) и МАХ5429
(10 kΩ). Чрез
_ логическото ниво на
входа им U/D се задава посоката на
движение на плъзгача, а при всяка
на логическото ниво на вход
_смяна
_
CS от 0 на 1 той се премества с
една стъпка. При включване на захранващото напрежение не непрограмиран DP плъзгачът се установява в
средно положение. Програмиращото
напрежение и ток, подавани на вход
VРР, са съответно 11V ±5% и 5 mA.
По принцип е възможно при настройката да се допусне грешка,
чието коригиране след извършване
на записа означава замяна на DP с
нов. Същото би се наложило и при
допълнителна настройка на апаратурата, например след ремонт. Това
може да се избегне чрез DP с двукратно програмиране (Two-Time
Programmable DP) TTP DP, какъвто е
AD5170. Параметрите му (колона 5
на табл. 3) показват, че той е разновидност на AD5172.
Специфичен тип DP представляват наборите от прецизни резисто-
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Таблица 3. Цифрови тример-потенциометри
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¯ ä Ł í Ł ÷ å í , lin
64
1/10/50/100
– 30
300
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˜ â î å í , lin
256
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35
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(M A X IM )
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15

-
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(– 0 ,1 )
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5
0,014
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100
– 1m ax
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1
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160
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-

(0 ,0 0 5 )

3 0 m a x (0 ,0 0 3 5 )

(0,0015)

3 0 m a x (0 ,0 0 3 5 )

(0 ,0 3 5 )

I2 C
400

I2 C
-

I2 C
-

I2 C
-

˜ âóïðîâ.
-

-

a

-

б

+ 12¸ + 15

Фиг. 12

б
Фиг. 9

a

ри с цифрово управление (Digitally
Programmable High-Precision Resistor
Array). Действието им се изяснява
чрез фиг. 9а, която е структурата
на МАХ5430 с параметри в последната колона на табл. 3. Във всеки
момент от времето е затворен
един от ключовете, при което усилвателят на фиг. 9б има коефициент
на усилване A=1+RHW/R WL със стойност, равна на индекса на затворения ключ. Параметърът толеранс в
случая се отнася за отношението
RHW/RWL и съответно за А. Основните приложения са за реализация на
програмируеми усилватели. Съществуват и двойни DP (напр.
МАХ5426), предназначени за програмируеми измервателни усилватели.

Приложения
По принцип DP могат да се използват за заместване на потенциометрите с механичен плъзгач във
всякакви електронни схеми при спазване на ограниченията, наложени от
параметрите им. При необходимост
от намаляване на стъпката може да
се използва схемата на фиг. 10, чието съпротивление между изводи W
и L е RWL = m(RRPOT)/N, ако се пренебрегне съпротивлението на
плъзгача. При двойно постояннотоково захранване на DP е възможно подаването на напрежения спрямо маса
на всеки от изводите му L и Н
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Фиг. 10

Фиг. 11

(фиг.11), при което между плъзгача и
маса се получава напрежение
UW=m(U1-U2)/N+U2.
На фиг. 12а е дадена обобщена
схема на усилвател с програмируемо
изходно напрежение Uo=(1RB/RA)Ui2(RB/RA)Ui1, което при използване например на DP МСР41010 е
Uo=(256U i2-mU i1)/(256-m). Чрез нея
може да се реализира програмируем
неинвертиращ усилвател за напрежението Ui2 чрез замасяване на вход
1, който има коефициент на усилване K+=1+RB/RA. По същия начин чрез
замасяване на вход 2 се реализира
програмируем инвертиращ усилвател за напрежението Ui1 с коефициент на усилване K-=RB/R A. С помощта на двоен линеен DP може да се
реализира програмируем диференциален усилвател (фиг. 12б) с коефициент на усилване Kd=Uo/Ui=RB/RA, който с МСР42010 е Kd = m/(256-m).
На фиг. 13 е дадена схема за нулиране по цифров път на нежеланото
постоянно напрежение на изхода на
усилвател, дължащо се на входното
напрежение на несиметрия на неговия операционен усилвател.
При DP с интерфейс SPI или подобен на него с извод SDO може да се
реализира каскадно съединяване на
управляващите части, известно
като Daisy-Chain. При него числата
на двата DP се подават едно след
друго от управляващия блок (обикно-

Фиг. 13

вено микроконтролер). Първо е това
за DP2, което прeминава през DP1 и
се записва в паметта на DP2. След
него е числото за DP1, което се записва непосредствено в неговата
памет. По принцип няма ограничения
за броя свързаните DP.
Други характерни приложения на
DP са в програмируеми аналогови
схеми (времезадаващи, генератори,
филтри, източници на напрежение и
ток), за постояннотоково захранване на високочестотните усилватели в комуникационни системи, за
установяване на тока на лазерни
диоди в оптични връзки, за задаване
на прага на задействане на системи
за контрол на температурата и др.
физични величини, за калибровка на
аналогови схеми и като съгласуващ
товар на линии.
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Част II - вижданията на Grundfos, KSB и WILO
В настоящия брой на Инженеринг Ревю публикуваме мнения на специалисти, работещи в областта на помпите и помпените системи, провокирани от поместената в брой 1/2005 г. статия "Помпата на бъдещето".

Grundfos: цифрово
дозиране
Бъдещето на помпите и помпените системи е въпрос, който вълнува всички водещи производители на
хидравлични машини. Изключение не
прави и датската компания
Grundfos. Сред най-новите разработки на Grundfos, съответстваща на
съвременните технически и технологични тенденции в развитието на
помпите е принципно новата концепция на компанията в областта
на цифровото дозиране. Това патентовано от Grundfos решение е базирано на редица нови принципи и методи, които на практика поставят
нови стандарти в дозиращите технологии. Вместо традиционно използваната до момента система за настройка "опит-грешка", цифровото
дозиране се реализира чрез вграден
електронен контрол и нов като конструктивна разработка стъпков
двигател. Стъпковият двигател
придвижва диафрагма посредством
плавно и стабилно движеща се биела, което означава, че химикалът или
разтворът се нагнетяват в системата по-плавно и точно. Цифровите дозиращи помпи на Grundfos покриват дебити от 2.5 до 940 ml/h.
Компактни са, което улеснява монтажа и експлоатацията им.
Системи за обработка на вода
Друга насока, в която редица водещи компании влагат значителни
средства през последните години,
е разработването на системи за
обезсоляване на вода, например за
получаване на питейна вода от морска. Новите напорни системи BMEX
и аксиални бутални помпи BMP на
Grundfos са създадени специално за
обезсоляване на техническа, морска

Фиг. 1 Дозиращи помпи на Grundfos
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мично балансирано работно колело
намалява значително вибрациите,
което, от своя страна, води до увеличен живот на уплътнението на
вала и лагерите.

Георги Петров, инженер
продажби в Grundfos България

WILO: максимални
стойности на дебита
и налягането

Фиг. 2 Системата BMEX на Grundfos

или сладка вода. Всички части на
системата, намиращи се в контакт
с работната течност, се изработват от легирана стомана, полимер
или керамика. Системите BMP/
BMEX обхващат модели с дебит до
155 m3/h при налягания от 70 bar.
Пренос на отпадни води
През последните години, Grundfos
концентрира усилията си и в разработването на помпи и помпени системи за отпадни и канални води,
покриващи диапазона от решения за
еднофамилни къщи до цели градски
канализационни системи. Свидетелство в подкрепа на новаторския
подход на Grundfos при разработването на нови продукти е наскоро
пуснатата на пазара гама технологично нови потопяеми помпи за отпадни води, предназначени за тежки условия на работа SE1 и SEV.
Помпите тип SE1 и SEV покриват
диапазона от 1.1 до 11 kW. Техническа специфика на помпите е използваната система за охлаждане на
двигателя без наличието на охлаждаща течност. Системата позволява непрекъсната работа в частично потопени или "сухи" инсталации
без необходимост от отделна охлаждаща система. Други характеристики на SE1 и SEV са херметически уплътнен кабелен вход и "пакетно" уплътнение на вала на помпата. Компактната конструкция на двигателя с
къс роторен вал и дина-

Благодаря от името на Вило България за възможността да представим
мнението си за бъдещото развитие
на центробежните помпи и системи.
Трудно е да се направи кратък преглед на съвременните технически решения, тъй като изискванията за
икономичност и ефективност на
помпите и системите непрекъснато
нарастват. По принцип, основните
изисквания към помпите и помпените системи могат да бъдат разделени в три групи - изисквания към
помпите, като хидравлични машини;
оптимизирано автоматично управление и икономия на електроенергия
и възможност за комуникация и интегриране в комплексна автоматизирана система.
Първата група обхваща следните
изисквания:
l постигане на максимални стойности на дебита и налягането, както и
максимално широка работна област;
l максимален хидравличен КПД;
l минимални разходи за техническо
обслужване;
Като сериозни конструктивни
постижения при едностъпалните
циркулационни помпи по отношение
на изброените изисквания могат да
бъдат посочени помпите Wilo-Stratos
и Wilo-IL.

Фиг. 3 Помпа Wilo Stratos
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Автоматично управление
гия са най-големи, защото са оразмеВтората група изисквания включрени (често и преоразмерени) за маква автоматично управление на пом- симално топлинно натоварване на
пата/системата, в съответствие системата. Например, в сравнение с
с променливото натоварване на во- нерегулирана помпа с постоянна скодоснабдителната или циркулационна- рост Wilo Top-S, помпите Wilo Top-E
та система; точно поддържане на с честотно регулиране и асинхронен
зададената стойност на контроли- мотор консумират до 60% по-малко
рания физически параметър чрез не- електроенергия, а при високоефекпрекъснат контрол на капацитета тивните помпи Wilo-Stratos с ЕСМ
на помпата/системата и оптимизи- технология на задвижване на синхрорано управление на инсталираната нен мотор икономията на електроемощност и минимизиран разход на нергия достига до 80%.
електроенергия.
Общоприетият и найКомуникация и интегриефективен начин за регуране в автоматизирана
лиране на центробежнисистема
те помпи е чрез управлеКомуникацията
в
ние на скоростта. Развисъвременните автоматието на техниката и
тизирани системи за контехнологиите позволиха
трол и управление на помреализирането на контпи е двупосочна. От елекрол на скоростта на помтронния модул или контпите чрез компактни Фиг. 4 Помпа Wilo Top-E
ролер се изпраща инфорелектронни модули с микмация към автоматизираропроцесорно управление, с интегри- ната система за работно състояние;
рани PID регулатор и честотен кон- контролирани параметри и др. В
вертор. WILO е сред пионерите, обратна посока електронният модул
стартирали производството на цир- или контролер получава контролни и
кулационни помпи с интегриран елек- управляващи сигнали за включване/
тронен модул, само пет години след изключване; активиране на различни
създаването на първия честотен функции и работни режими; настройконвертор. При циркулационните ка и управление на работната точпомпи на отоплителните системи ка и др. За да се реализира комуникавъзможностите за икономия на енер- ция и сигнализация, се използват раз-
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лични по предназначение комуникационни модули, които се монтират
допълнително в електронния модул
или контролера.
За интегриране на електронните
модули на отделните помпи в автоматизирана система се използват
аналогови и цифрови интерфейсни
конвертори.

инж. Георги Бостанджиев,
Вило България

KSB: диагностика и
дистанционна поддръжка
Участниците в работната група
по помпи и компресори към влиятелното Сдружение на машиностроителите в Германия неотдавна дадоха
напълно конкретен отговор на въпроса "Как си представяте помпата на
бъдещето?". Специалистите, използващи индустриални хидравлични
машини, очакват от помпата на
бъдещето да е максимално надеждна, да има способността да се контролира сама и да сигнализира за
възникването и дори опасността от
появата на функционални смущения.
Описаните характеристики предполагат използването на лесни за обслужване системи за диагностика и
дистанционна поддръжка.
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В тази връзка водещият производител на промишлени помпи и арматури KSB вече пусна на пазара първата интелигентна диагностична система за центробежни помпи, която
е елемент от най-новото поколение
на пакета "Pumpexpert". Системата
осигурява не само ранно предупреждение за възможни механични и хидравлични смущения, но и препоръчва
конкретни стъпки за предотвратяването им.
Други фактори, които влияят
върху съществуващите очаквания за
вида и техническите характеристики на помпата на бъдещето, са постигане на минимална енергоемкост
и дълъг функционален живот.
Помпи с подобрена ефективност
Пример за тенденциите в развитието на хидравличните машини е
новото поколение потопяеми помпи
за отпадна вода на KSB от типа
AMAREX N. При максимален дебит
от 155 м3/ч и максимална напорна
височина от 47 м, благодарение на
новата конструкция на работните
колела, с до 50% е подобрена ефективността на помпата в сравнение
с предишни модели. Помпата е с
модулна конструкция, което значително намалява разходите за поддръжка. Две независими от посока-
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Фиг. 5 Интелигентна диагностична
система за центробежни помпи
Pumpexpert на KSB

та на въртене контактни челни уплътнения защитават надеждно двигателя срещу проникването на вода.
Камера, пълна с екологично чисто
масло, осигурява охлаждането и смазването на челните уплътнения, дори
при работни флуиди с газови примеси. Лагеруването на вала, изработен
от неръждаема стомана, е решено
конструктивно със сачмени лагери.
На окабеляването е обърнато специално внимание, тъй като то е от
критично значение за потопяемите
съоръжения. Кабелните щрангове са
индивидуално изолирани, с калаено покритие и са положени в термореактивна смола. По този начин се гарантира защитата от увреждане не
само на кабелната обвивка, но и на
самата изолация.
Широкият асортимент от двигатели - стандартно и взривозащитено изпълнение, дава възможност да
се напасне оптимално помпата към
работните условия. Всеки взривозащитен двигател е снабден с двойна
защита на намотките от претоварване, което не позволява агрегата да
прегрее и дава възможност за работа на помпата в автоматичен режим.

инж. Вълко Коев,
експерт помпи в Шибър

Фиг. 6 Помпа AMAREX N на KSB
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’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË
·ÛÚ‡ÎÌË ˆËÎËÌ‰Ë
Основни схеми на монтаж, изисквания при специфицирането на цилиндрите

¡

ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÒËÎÓ‚Ë ˆËÎËÌ‰Ë,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‰‡
‡·ÓÚˇÚ ·ÂÁ ÛÚÂ˜ÍË, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÍÓÂÍÚÌËˇ
ËÁ·Ó Ì‡ ÒıÂÏ‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ Ì‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·ÂÂ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ,
ÍÓÂÚÓ ˆËÎËÌ‰˙˙Ú ÔÓÌ‡Òˇ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁ˜ËÒÎÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ
‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê,
Ò˙Ó·‡ÁÂÌ Ò ÔÓÌ‡ÒˇÌËˇ ÚÓ‚‡. –‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Ô˙ÚÓ‚Ë ·ÛÚ‡ÎÌË ˆËÎËÌ‰Ë Ò Í‚‡‰‡ÚÌ‡ „Î‡‚‡ Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÎÂÒÌ‡ ‚Á‡ËÏÓÁ‡ÏÂÌˇÂÏÓÒÚ ÏÂÊ‰Û
ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. ¬‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÒÂÓ·˘‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ë ÛÌËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡
Ï‡¯ËÌÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Â ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ Ó·˘Ë Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÒıÂÏË Ì‡ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ì‡˜ËÌË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡
Ô˙ÚÓ‚Ë ·ÛÚ‡ÎÌË ˆËÎËÌ‰Ë, ÍÓËÚÓ
Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡, Ò‡:

80

l Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡

Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÓÔÓË, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡Ú
ÒËÎ‡Ú‡ ÓÚ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡ ÓÒ Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡;
l Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡
Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÓÔÓË, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÔÓÂÏ‡Ú ÒËÎ‡Ú‡ ÓÚ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡
ÓÒ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡;
l ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡ ÔÓ ÓÒ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ò ¯‡ÌËÌË ÓÔÓË, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡Ú ÒËÎ‡Ú‡ ÓÚ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡
ÓÒ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. —ıÂÏ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÓÒÓ‚Ó ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ‚ Â‰Ì‡ ‡‚ÌËÌ‡.

Праволинейно предаване
на сила, с поемане на
силата
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌË ÓÔÓË, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡Ú
ÒËÎ‡Ú‡ ÓÚ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡ ÓÒ Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡, Ò‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡.
—ËÏÂÚË˜ÌËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Û‰˙ÎÊÂÌËÚÂ Ô˙ÚË, ÙÎ‡ÌÂˆ ËÎË ˆÂÌÚË‡˘‡ ÒÍÓ·‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‚˙ıÛ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú ÒËÎË
Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ ËÎË ÓÔ˙Ì ‰‡ ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÓÍÓÎÓ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ÃÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ

·ÓÎÚÓ‚Â Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ÌÂ„ÓÎÂÏË
Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ ÓÔ˙Ì ËÎË ÒˇÁ‚‡ÌÂ,
‰˙ÎÊ‡˘Ë ÒÂ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚË, ‡ ÌÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÌË ÒËÎË.
œË Ô‡‚ËÎÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡„ÂÌËÚÂ ÓÔÓË Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Â ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ.
œ˙ÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ‰‡ ·˙‰‡Ú
Û‰˙ÎÊÂÌË ÓÚ Â‰ËÌËˇ Ë/ËÎË ‰Û„Ëˇ
Í‡È Ò ˆÂÎ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË
ÍÓËÚÓ Ô˙ÚÓ‚ÂÚÂ Ò‡ Û‰˙ÎÊÂÌË ÓÚ
‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡, Â‰ËÌËˇÚ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡, ‡ ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌËˇÚ ‚˙‚
ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÓ‡ ËÎË Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï Ï‡¯ËÌÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË.
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÙÎ‡ÌˆÂ‚ÓÚÓ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÎ‡. ¬˙ÁÏÓÊÌË Ò‡
ÚË ‚‡Ë‡ÌÚ‡ Á‡ ÙÎ‡ÌˆÂ‚Ë ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ - ÙÎ‡ÌÂˆ Ò Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌ‡ „Î‡‚‡, ÙÎ‡ÌÂˆ Ò Í‚‡‰‡ÚÌ‡ „Î‡‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ-¯ËÓÍ‡ Ë ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌ‡ „Î‡‚‡ Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÏÓÌÚ‡ÊÌË ÓÚ‚ÓË. ŒÔËÒ‡ÌËÚÂ ÙÎ‡ÌˆÂ‚Ë ÒıÂÏË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê
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Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌË Ë Á‡
Í‡Ô‡Í‡. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÙÎ‡ÌˆÓ‚ÓÚÓ
ÏÓÌÚË‡ÌÂ Á‡‚ËÒË ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÒËÎË,
‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ÚÓ‚‡‡, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ ËÎË ÓÔ˙Ì
‚˙ıÛ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú.
œËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡ Â
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ ÚÓ‚‡Ë, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡˘Ë Ì‡ÚËÒÍ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÏÓÌÚ‡Ê
Á‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Úˇ·‚‡
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÚÓ‚‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÔ˙Ì ‚ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú. œË ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ Ò ˆÂÌÚË‡˘‡ ÒÍÓ·‡, ÒËÎËÚÂ
ÒÂ ÔÓÂÏ‡Ú Ò˙˘Ó ÓÚ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡ ÓÒ. “Ó‚‡ Â Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Á‡ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌË ˆËÎËÌ‰Ë. «‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓ‚ËÒÓÍË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ ËÎË ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡
Û‰‡ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ, ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡ ÒÍÓ·‡ ÒÂ ÙËÍÒË‡ Ò ˘ËÙÚ Í˙Ï
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.

Праволинейно предаване
на сила, без поемане на
силата
œË ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡
ˆËÎËÌ‰ËÚÂ, ÒËÎ‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ ÔÓÂÏ‡
ÓÚ ˆÂÌÚË‡˘ËÚÂ ËÏ ÓÒË. “ÂÁË
ÒıÂÏË Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÍÓ·Ë ‚˙ıÛ Á‡Ú‚ÓËÚÂ
Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ƒÛ„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‡ÁÔÓ·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÓÚ‚ÓË Ò ˆÂÎ ÒÍËÚ ÏÓÌÚ‡Ê
Ì‡ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ. ¬ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ÒÎÛ˜‡Ë ‡‚ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÌÂ ÔÂÒË˜‡ ˆÂÌÚË‡-
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˘‡Ú‡ ÓÒ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. “Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ
ÒËÎÓ‚Ë ˆËÎËÌ‰Ë ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ˆËÎËÌ‰˙˙Ú ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÚÓ‚‡‡.
¬˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ ÒÂ ÒÚÂÏË ‰‡
Á‡‚˙ÚË ˆËÎËÌ‰˙‡ ÓÍÓÎÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ ·ÓÎÚÓ‚Â. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â
ˆËÎËÌ‰˙˙Ú ÌÂ Â ‰Ó·Â ÓÒË„ÛÂÌ
Í˙Ï Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ËÎË ÚÓ‚‡˙Ú ÌÂ Â
‰Ó·Â Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡Ì, ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡ Ô˙Ú‡ Ë Î‡„ÂÌËÚÂ ÓÔÓË Ì‡
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
«‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÚÓÁË ÔÓ·ÎÂÏ,
ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÏ‡Ú ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡
ıÓ‰‡ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ ‡‚Ì‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. ÷ËÎËÌ‰ËÚÂ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ıÓ‰‡ ÔÓÏ‡ÎÍ‡ ÓÚ ˆËÚË‡Ì‡Ú‡ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ
‰Ë‡ÏÂÚ˙ ËÏ‡Ú ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ Í˙Ï
Á‡‚˙Ú‡ÌÂ ÓÍÓÎÓ ÔÓ‰ÔÓËÚÂ. “Ó‚‡
‚‡ÊË Ò ÓÒÓ·ÂÌÓ „ÓÎˇÏ‡ ÒËÎ‡ ÔË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÒÍÓ·Ë,
Í‡ÈÌË ÒÍÓ·Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË ÏÓÌÚ‡Ê
Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÔÓ‰ ˙„˙Î.
–‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë Á‡‚ËÒË ‚ ÏÌÓ„Ó
„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÚËÂÌÂÚÓ Ì‡
ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ËÏ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË,
Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ŒÚ ÚËÂÌÂÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‰ÓÍÓÎÍÓ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË
˘Â ÔÓÂÏ‡Ú ÒËÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˆËÎËÌ‰˙˙Ú Ò˙Á‰‡‚‡. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‚˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ, ÔËÎÓÊÂÌ ‚˙ıÛ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌËÚÂ
·ÓÎÚÓ‚Â, ‰‡ Â ‡‚ÂÌ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ
ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ Ô˙Ú‡.

¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ „ÓÎÂÏË ËÎË Û‰‡ÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ,
ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÒË„ÛÂÌË Ò
¯ÔÓÌÍ‡ ËÎË ˘ËÙÚ Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. —
ÔÓÌ‡Òˇ˘‡ Ú‡Ì„ÂÌˆË‡ÎÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ¯ÔÓÌÍ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌË ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ˆËÎËÌ‰Ë. «‡ ‰‡ ÔÓÂÏ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ¯ÔÓÌÍ‡Ú‡
‰‡ ·˙‰Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÏˇÒÚÓ, ‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ Í‡ˇ Ì‡
Ô˙Ú‡ ÔË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ˙Ì, Ë
‚ Í‡ˇ Ì‡ Í‡Ô‡Í‡ - ÔË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ. ŒÔËÒ‡ÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Â
ÔËÎÓÊËÏ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ¯ÔÓÌÍÓ‚ËˇÚ Í‡Ì‡Î ‰‡ ÒÂ
ÙÂÁÓ‚‡ ‰ËÂÍÚÌÓ ‚ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
ÿÔÓÌÍ‡Ú‡ ÔÓÂÏ‡ Ë Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒˇÁ‚‡ÌÂ, Í‡ÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÔÂˆËÁÌÓ ˆÂÌÚÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡.
ŒÔÓËÚÂ Ò˙Ò ÒÚ‡ÌË˜Ì‡ ÒÍÓ·‡ ÒÂ
ÔÓÂÍÚË‡Ú Ò Ó„ÎÂ‰ Á‡ı‚‡˘‡ÌÂ Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡ Í˙Ï Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ò ˆÂÌÚÓ‚˙˜ÌË ˘ËÙÚÓ‚Â. — ˆÂÎ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÒÂ˘Û
ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ ˘ËÙÚÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡.

Предаване на сила по ос
на въртене
÷ËÎËÌ‰Ë Ò ¯‡ÌËÌË ÓÔÓË, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡Ú ÒËÎ‡Ú‡ ÔÓ ˆÂÌÚË‡˘‡Ú‡ ÎËÌËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ ÔË‚ÂÊ‰‡ÌËˇÚ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ÔÓ Ú‡ÂÍÚÓËˇ, ËÁÓ·‡Áˇ‚‡˘‡ ‰˙„‡.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚Â ÒıÂÏË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ Â‰ËÌ ˆËÎËÌ‰˙, Ú‡Í‡ ˜Â ‚
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÏÛ ˆËÍ˙Î
ÚÓÈ ‰‡ ËÁ‚˙¯‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÓÍÓÎÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÒ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ - ÓÔÓË Ò
¯‡ÌËÌÓ-‚ËÎÍÓ‚Ó Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ËÎË
ÓÒÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï. ÿ‡ÌËÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Ò‚˙Á‡Ì‡
‚ËÎÍ‡ Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡; ‰ÂÏÓÌÚËÛÂÏ‡
‚ËÎÍ‡ Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡; ÒÙÂË˜Ì‡ ÓÔÓ‡
Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡ Ë ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌ‡ Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, Í‡Ô‡Í‡ ËÎË ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÏÂÊ‰ËÌÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÓÒ. –‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË, ÍÓËÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ¯‡ÌËÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ.
ÿ‡ÌËÌÓ ÏÓÌÚË‡ÌËÚÂ ˆËÎËÌ‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ
Ì‡ ÓÔ˙Ì ËÎË Ì‡ÚËÒÍ Á‡ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.
»ÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ô‡‚ˇÚ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ò
„ÓÎˇÏ ıÓ‰ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓËÚÓ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ, Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÓÚ
ˇÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú. ¬ËÎÍÓ‚ËÚÂ ÓÔÓË ËÎË ÓÔÓËÚÂ Ò Â‰ËÌË˜ÌÓ
ÛıÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÌÂ‰ÂÎËÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Í‡Ô‡Í‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ. ÿ‡ÌËÌÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ë ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ‰‡ ËÁ‰˙ÊË
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒˇÁ‚‡ÌÂ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ËÎÍÓ‚‡Ú‡ ÓÔÓ‡.
ÕÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ ‚ËÎÍÓ‚Ë
ÓÔÓË Ò‡ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚
ÍÓËÚÓ ·ÛÚ‡ÎÌËˇÚ Ô˙Ú ÒÂ ‰‚ËÊË
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ÔÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ Ú‡ÂÍÚÓËˇ, ÓÔËÒ‚‡˘‡ ‡‚ÌËÌÌ‡ ‰˙„‡. “ÓÁË ‚Ë‰ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÓÔÓË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙‚ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ Ì‡ÚËÒÍ
Ë Ú‡ÍË‚‡ ËÁËÒÍ‚‡˘Ë „ÓÎˇÏ ıÓ‰ Ì‡
‰‚ËÊÂÌËÂ, ÔÓÌˇÍÓ„‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˆËÎËÌ‰˙ Ò ·ÛÚ‡ÎÂÌ
Ô˙Ú, ËÏ‡˘ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙.
÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Ó„˙‚‡ÌÂ Ì‡
·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú. ƒÛ„Ó Â¯ÂÌËÂ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÏÓÚËÒ¸Ó, ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÏËÌËÏËÁË‡
ÒÚ‡ÌË˜ÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ‚ Í‡ÈÌËÚÂ ÏÛ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ.
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ˆËÎËÌ‰ËÚÂ, ÏÓÌÚË‡ÌË Í˙Ï ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË ‚ËÎÍË, ÌÂ ‡·ÓÚˇÚ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ, ‡ÍÓ Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú ÌÂ Â ‡‚ÌËÌÌ‡. œÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëˇ ÓÚ ÓÔËÒ‡ÌËˇ ÒÎÛ˜‡È Ò‡ ‡ÁˆÂÌÚÓ‚‡ÌÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Î‡„Â‡ Ë
·ÛÚ‡ÎÓÚÓ. «‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ
Â‡ÎÌ‡Ú‡ Ú‡ÂÍÚÓËˇ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú ÒÂ ÓÚÍÎÓÌˇ‚‡ Ì‡ ÌÂ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 3 „‡‰ÛÒ‡ ÓÚ ÔÓÂÍÚÌ‡Ú‡
‡‚ÌËÌ‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÙÂË˜Ì‡ ÓÔÓ‡,
Ò‚˙Á‡Ì‡ Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡.
ƒÂÏÓÌÚËÛÂÏË ‚ËÎÍÓ‚Ë ÓÔÓË,
ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌË Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Á‡
ÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ËÎË ÒÂ‰ÌÓ ÏÓ˘ÌË
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÛÂ‰·Ë.
ÿ‡ÌËÌËÚÂ ÓÒÓ‚Ë ÓÔÓË Ò˙˘Ó
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ·ÛÚ‡ÎÌËˇÚ Ô˙Ú ÒÂ ‰‚ËÊË ÔÓ

Ú‡ÂÍÚÓËˇ, ÓÔËÒ‚‡˘‡ ‡‚ÌËÌÌ‡
‰˙„‡. œÓÂÍÚË‡Ú ÒÂ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ ÒˇÁ‚‡ÌÂ Ë Ò‡ ÌÂÔËÎÓÊËÏË ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ. œÓ‰‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÓÔÓË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú, ÍÓÎÍÓÚÓ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó ÓÔÓÌËÚÂ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ ÓÒÚ‡.
¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË Í˙Ï ÓÒÓ‚Ë
ÓÔÓË, Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ËÏ,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒÔÂˆËÙËˆË‡Ú Ò ÔÓ-Ï‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÌËˇ Ô˙Ú ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˆËÎËÌ‰ËÚÂ Ò ¯‡ÌËÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Í˙Ï Í‡Ô‡Í‡ ËÎË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÏÂÊ‰ËÌÌÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ. «‡ ˆËÎËÌ‰Ë, ËÏ‡˘Ë
„ÓÎˇÏ ıÓ‰ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, Ò ÓÒÓ‚ ÏÓÌÚ‡Ê Í˙Ï ÓÒÌÓ‚‡Ú‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇÚ
ÚÓ‚‡, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ ‚˙ıÛ Í‡Ô‡Í‡ Ì‡
ˆËÎËÌ‰˙‡. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú
ÚÓ‚‡ËÚÂ, ÔÓÂÏ‡ÌË ÓÚ ÓÒÓ‚ËÚÂ
ÓÔÓÌË ÚÓ‚‡Ë ‚ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ „‡ÌËˆË Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ, ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
ıÓ‰‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 5 Ô˙ÚË ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ÏÛ ‰Ë‡ÏÂÚ˙.
ŒÒÓ‚‡Ú‡ ÓÔÓ‡ Ò ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ
ÏÂÊ‰ËÌÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ.
ÃÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ È ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
ËÁ·‡ÌÓ Ò Ó„ÎÂ‰ Û‡‚ÌÓ‚ÂÒˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ ˆËÎËÌ‰˙‡. “Ó˜ÌÓÚÓ
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÓ‡Ú‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ ˆËÎËÌ‰˙˙Ú ·˙‰Â ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ.

март 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2005

85

86

март 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2005

87

ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡

ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË
Видове, принцип на работа, специфики в приложението и критерии за избор

‰˙Î˙„ ÏÂÊ‰ÛÂÏÓÌÚÂÌ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰.
ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ,
Ì‡Ë˜‡ÌË Ó˘Â ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡,
Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡. —‚˙Á‡ÌË Ò ‚ÒÂÍË Ô‡ÓÔÓÚÂ·Îˇ‚‡˘ ÛÂ‰, ‡Ô‡‡Ú Ë Ú.Ì.,
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ËÒÓÍÓÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ Ô‡Ì‡ Ù‡Á‡ ÓÚ
‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˇ ‡Ô‡‡Ú. ƒÛ„‡
ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡
Â ‰‡ Á‡‰˙Ê‡Ú ÔÂÏËÌ‡Î‡Ú‡ ÔˇÒÌ‡ Ô‡‡ ‰Ó Ô˙ÎÌÓÚÓ È ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡ÌÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ‚ „ÛÔËÚÂ:
l „ÓÎˇÏ‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ;
l ‰Ó·‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ;
l ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡;
l ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ ‚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËˇ
‡Ô‡‡Ú;
l ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ‚Ó‰ÌË Û‰‡Ë;
l ÌËÒÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ;
l ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡;
l Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ‰Ó·‡ ÂÏÓÌÚÓÔË„Ó‰ÌÓÒÚ;
l Ò˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ „‡·‡ËÚÌË ‡ÁÏÂË Ë Ï‡Ò‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ Ò‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó;
l ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÓÚ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË ·Ë ÓÒË„ÛËÎÓ
ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚ Ë ÔÓ-
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Видове кондензни
гърнета
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ˜ÂÚËË ÓÒÌÓ‚ÌË
Í‡ÚÂ„ÓËË - ÏÂı‡ÌË˜ÌË, ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË, ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË Ë „ÛÔ‡,
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡˘‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Í˙Ï ÌˇÍÓË ÓÚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
„ÛÔË.

Механични кондензни
гърнета
–‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡
ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ÔËÌˆËÔ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡
ÒÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡Ú ÔË Ôoˇ‚‡ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í
ËÎË ·ÛÚ‡ÎÓ. “‡ÁË „ÛÔ‡ ÍÓÌ‰ÂÁÌË
„˙ÌÂÚ‡ Ì‡ÏË‡Ú ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔË ‡ÁÎË˜ÌË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË
ÔÓˆÂÒË Ë ‡Ô‡‡ÚË ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÌÛÊ‰‡Â˘Ë ÒÂ ÓÚ
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË
Â ÍÓÌ‰ÂÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ÓÚ Ú.Ì‡. ÚËÔ
"Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÔÓÔÎ‡‚˙Í". œËÌˆËÔ˙Ú
ÏÛ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â ÒÎÂ‰ÌËˇÚ - ÔË
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚
„˙ÌÂÚÓ, ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ËÁ‰Ë„‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ì‡‰ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËˇ Ó„‡ÌË˜ËÚÂÎ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÒÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú ‰‡ ËÁÎÂÁÂ
ÔÂÁ ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌËˇ Á‡ ˆÂÎÚ‡ ËÁıÓ‰.
œË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ

ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ô‡‰‡ Ì‡
ÌË‚ÓÚÓ, ‚ÂÌÚËÎ˙Ú ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ
Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ Á‡Ú‚‡ˇ. Ó„‡ÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËˇÚ ÔÓÚÓÍ Ì‡Ï‡ÎÂÂ Ë Ô‡‡Ú‡
Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó „˙ÌÂÚÓ,
‚ÂÌÚËÎ˙Ú Á‡Ú‚‡ˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ.
œÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ ‰‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. “ÂÍÛ˘ÓÚÓ
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ ÔÓÍ‡Á‚‡
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ‰ÓÒÚË„Ì‡ÎÓ ‰Ó „˙ÌÂÚÓ. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡
Ò˙Ò Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ ÔÓÔÎ‡‚˙Í Â ÎÂÒÌ‡Ú‡
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ‰˙ÎÊ‡˘‡ ÒÂ Ì‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÎÂÒÌÓËÁÌÓÒ‚‡˘Ë ÒÂ
‡·ÓÚÌË ˜‡ÒÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ.
ƒÛ„ ‚Ë‰ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ËÚÂ
ÓÚ ÎÓÒÚÓ‚ ÚËÔ, ÔË ÍÓËÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡
„˙ÌÂÚÓ ÔÓ‚‰Ë„‡ ÒÙÂ‡, Ò‚˙Á‡Ì‡
˜ÂÁ ÎÓÒÚ Ò „Î‡‚‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ. œË
‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚˙Í‡ Ì‡„ÓÂ ‚ÂÌÚËÎ˙Ú ÓÚ‚‡ˇ. “ÓÁË ‚Ë‰ „˙ÌÂÚ‡
ËÁÔÛÒÍ‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ. œË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËˇ
ÔÓÚÓÍ Ë ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ ‰Ó
„˙ÌÂÚÓ, Â„ÛÎË‡˘ËˇÚ ÍÎ‡Ô‡Ì Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡Ú‚Óˇ, Ú.Â. ÌÂ
ËÁÔÛÒÍ‡ Ô‡‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÎÓÒÚÓ‚ËÚÂ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚Ë „˙ÌÂÚ‡ Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ. ◊ÂÁ ˙˜ÂÌ Í‡Ì, ÏÓÌÚË‡Ì ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡,
ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ë ÚÂÚË ÚËÔ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡, ÔË
ÍÓËÚÓ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ. œË ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‡ ‚
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ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËˇÚ Ó·ÂÁ˙Á‰Û¯ËÚÂÎ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ˜‡ÒÚ, ÍÓÂÚÓ ÒÔË‡ ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡. Õ‡‚ÎÂÁÎËˇÚ ‚
„˙ÌÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ò˙·Ë‡ ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ÏÛ ˜‡ÒÚ. — ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ ÓıÎ‡Ê‰‡ Ë ‚„‡‰ÂÌËˇÚ ‚
„˙ÌÂÚÓ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú, ÓÚ‚‡ˇ ÒÂ
Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯ËÚÂÎˇÚ Ë ÒÂ ËÁÔÛÒÍ‡
ÌÂÌÛÊÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı. ŒÔËÒ‡ÌËˇÚ ‚Ë‰
„˙ÌÂÚ‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú Ó˘Â ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚Ë Ò ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ.
ƒÛ„ ÚËÔ ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡ Ò ËÌ‚ÂÒÌÓ ·ÛÚ‡ÎÓ. ŒÒÌÓ‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ Ò‡ ÚˇÎÓ, Í‡Ô‡Í, ÎÓÒÚ,
·ÛÚ‡ÎÓ, ÙËÎÚ˙ Ë ÍÎ‡Ô‡Ì. œÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ ÒÏÂÒ ÓÚ Ô‡‡ Ë
‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ò˙·Ë‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌÓ ÔÓ‰
ËÌ‚ÂÒÌÓÚÓ ·ÛÚ‡ÎÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ
‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Â Á‡Ô˙ÎÌÂÌÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ò
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. œ‡ÌËÚÂ Ë ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÏÂıÛË ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡Ú ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ
Ì‡„ÓÂ, ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú ÒÂ ËÁÏÂÒÚ‚‡ Ë
Á‡Ú‚‡ˇ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
—ÎÂ‰ Í‡ÚÓ Ô‡‡Ú‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡
Ì‡Ô˙ÎÌÓ, ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡
Ì‡‰ÓÎÛ, ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú ÓÚ‚‡ˇ ËÁıÓ‰ÌËˇ
ÓÚ‚Ó Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ Ë
Á‡ÒÏÛÍ‡ÌËˇÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ. «‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚
„ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ·ÛÚ‡ÎÓÚÓ ÒÂ ÔÓ·Ë‚‡ Ï‡Î˙Í Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯ËÚÂÎÂÌ ÓÚ‚Ó.

Специфики
на механичните
кондензатоотделители
¬‡ÊÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎËÚÂ Ò ËÌ‚ÂÒÌÓ ·ÛÚ‡ÎÓ Ò‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌËˇÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Â Ò ‚ËÒÓÍÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ Û‰‡.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ
„˙ÌÂÚ‡ Ò ËÌ‚ÂÒÌÓ ·ÛÚ‡ÎÓ Ò‡ ÌËÒÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡. œË ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ Ì‡ ÓÚÍËÚÓ ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÓÚ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ËÚÂ
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡
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ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÒÎ‡·Ó ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË
ÔÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ÏÓÏÂÌÚÌË ËÁÏÂÌÂÌËˇ
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó
Ì‡ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡
ÔË ·ÎËÁÓ 100% ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂ.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÔË
ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Á‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË,
ÔË ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ÓÚ ÒËÎÌË ‚Ó‰ÌË Û‰‡Ë Ë Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ÂÌÚËÎË
Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÁÏÂË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.

ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ Ô‡‡Ú‡.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë Ï‡ÎÍÓ ÚÂ„ÎÓ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ Û‰‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
‡·ÓÚ‡ ÔË ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂ 50%,
ÌËÒÍ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ‚Ë·‡ˆËË, ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡
ËÏ Ë ‰. Œ·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
Ó·‡˜Â Â ·‡‚ÌÓ - Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Á‡‰˙ÒÚ‚‡ÌÂ Ò ‚˙Á‰Ûı ‚
ÔÛÒÍÓ‚Ëˇ ÔÂËÓ‰. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÌÂ ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔË
‡ÁÎËÍË ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚ
0.1 Ã–‡ Ë ÔË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË ‡Ô‡‡ÚË Ò Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡.

Термодинамични
кондензни гърнета

“ÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇÚ ÔËÌˆËÔ, Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ÚÓÁË
‚Ë‰ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡, ÒÂ ·‡ÁË‡
Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡ Ë Ô‡‡Ú‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ,
‚„‡‰ÂÌËˇÚ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
„˙ÌÂÚ‡Ú‡ ÚÂÏÓÂÎÂÏÂÌÚ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ. ŒÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÒÔ‡‰ÌÂ ÔÓ‰ Ú‡ÁË Ì‡ Ô‡‡Ú‡. “ÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ÔË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË ÔÓˆÂÒË Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ (ÔÓ‰ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡).
ŒÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Ò‡ ÚˇÎÓ, Í‡Ô‡Í,
ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÂÌ ‡·ÓÚÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ
Ë ÍÎ‡Ô‡Ì. –‡·ÓÚÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ÒÂ
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ Ë ·˙ÁÓÂ‡„Ë‡˘ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‡ÁÎËÍË Ï‡ÚÂË‡Î. “ÂÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇÚ ‡·ÓÚÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Á‡Ô˙Î‚‡ Ò ÎÂÒÌÓ‡Á¯Ëˇ‚‡˘ ÒÂ ÙÎÛË‰, Â ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ Ò‚˙Á‡Ì Ò ÍÎ‡Ô‡Ì‡. œË ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡ ÒÏÂÒ ‚ „˙ÌÂÚÓ, ÙÎÛË‰˙Ú ÒÂ
ËÁÔ‡ˇ‚‡, ÚÂÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇÚ
ÂÎÂÏÂÌÚ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ë ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú
Á‡Ú‚‡ˇ ÔÓıÓ‰ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡
‰˛Á‡Ú‡. œË ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡,
Ô‡‡Ú‡ ‚ ‡·ÓÚÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡, ÚÂÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇÚ
ÂÎÂÏÂÌÚ ÒÂ Ò‚Ë‚‡ Ë ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú Á‡Ú‚‡ˇ ÔÓıÓ‰ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. œÂ‰ËÏ-

–‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô‡ÌËˇ
ÔÓÚÓÍ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. «‡Ú‚Ó˙Ú ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ ‰ËÒÍÓ‚‡ ¯‡È·‡,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ Ë ÓÚ‚‡ˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡. Õ‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌË Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰Ë, ÏÓÌÚË‡ÌË
Ì‡ ÓÚÍËÚÓ, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ.
“ÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ˜‡ÒÚË - ÚˇÎÓ Ò „ÌÂÁ‰Ó, ÔÓ‰‚ËÊÂÌ ‰ËÒÍ, Í‡Ô‡Í Ò ÂÁ·‡,
ÙËÎÚ˙ Ë Í‡Ô‡Í Ì‡ ÙËÎÚ˙‡. ƒÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ Á‡ÍÓÌ‡
Ì‡ ¡ÂÌÛÎË, ÒÔÓÂ‰ ÍÓÈÚÓ Ô˙ÎÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (ÒÛÏ‡ ÓÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ Ë
ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ) ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÚÓ˜ÍË Ì‡
‰‚ËÊÂ˘‡Ú‡ ÒÂ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, Â ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‡ÍÓÌ‡
Ì‡ ¡ÂÌÛÎË, ‡ÍÓ ÔÓ‰ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‚Ë·Ë‡˘ ‰ËÒÍ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜Ë „‡ÁÓ‚ ËÎË
Ô‡ÂÌ ÔÓÚÓÍ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ, ÔÓ‰
‰ËÒÍ‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÔÓ‰Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (‚‡ÍÛÛÏ), ÍÓÂÚÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ „‡ÁÓ‚Ëˇ ÔÓÚÓÍ Ì‡‰ÓÎÛ. ƒËÒÍ˙Ú ÌÂ ÒÂ ÓÚÏÂÒÚ‚‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚˙ıÛ ‰ÓÎÌ‡Ú‡ ÏÛ ÒÚ‡Ì‡
Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÓÚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚˙ıÛ „ÓÌ‡Ú‡ ÏÛ
ÒÚ‡Ì‡. «‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ë Á‡Ú‚‡ˇÌÂ
Ì‡ ÔÓıÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚Ó ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡

Термостатични
кондензни гърнета

март 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2005

91

ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡
ÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Ò‡ „ÓÎˇÏ‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï ‚Ë·‡ˆËË, Á‡Ï˙ÒÂÌ Ë
‡„ÂÒË‚ÂÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ÌËÒÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Í˙Ï Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ,
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË „‡·‡ËÚÌË ‡ÁÏÂË.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
ËÏ Í˙Ï ÂÁÍË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡
Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
ƒÛ„ ‚Ë‰ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË ÍÓÌ‰ÂÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Ò‡ ·ËÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ. œÓ
ÔËÌˆËÔ ÓÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ·ËÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡ ÚˇÎÓ, Í‡Ô‡Í,
ÍÓÌÛÒ Ò ÍÓÌÛÒÂÌ Ô˙Ú Ë ‡·ÓÚÂÌ
ÂÎÂÏÂÌÚ. ‘ÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÂ
·‡ÁË‡ Ì‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ÔÂ„ˇÚ‡Ú‡ (Ì‡ÒËÚÂÌ‡Ú‡) Ô‡‡ Ë ÔÓ‰ÓıÎ‡‰ÂÌËˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. ‘ÎÛË‰˙Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ Ë Ó·ÚË˜‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÍÓÈÚÓ Â ‰ËÂÍÚÌÓ Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï Á‡Ú‚‡ˇ˘Ëˇ Ó„‡Ì
(ÍÓÌÛÒ). –‡·ÓÚÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ·ËÏÂÚ‡ÎÌË
ÔÎ‡ÒÚËÌË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Â‰Ì‡ ÒÂ˘Û
‰Û„‡ ‚ Ô‡ÍÂÚ. œÎ‡ÒÚËÌËÚÂ Ò‡ Ò
‡ÁÎË˜ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË Ì‡ ÎËÌÂÈÌÓ ‡Á¯ËÂÌËÂ. ¬
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Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ó Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ·ËÏÂÚ‡ÎÌË ÔÎ‡ÒÚËÌË ÒÂ Ó„˙‚‡Ú ÔÓ‰
‡ÁÎË˜ÂÌ ˙„˙Î. ◊ÂÁ Ò‚˙Á‡ÌËˇ Ò
·ËÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÔÎ‡ÒÚËÌË ÍÓÌÛÒÂÌ
Ô˙Ú ÒÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡Ú‚‡ˇ˘Ëˇ
Ó„‡Ì. œË ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Ì‡‰ Ú‡ÁË
Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇÚ ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ ÔÎ˙ÚÌÓ.
œË ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú
ËÁÚË˜‡.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË
ÚËÔ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Ò‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ
Û‰‡, ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ,
‰Ó·ÓÚÓ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ, ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ÔÓ-ÌËÒÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡,
Í‡ÍÚÓ Ë Ò ‡„ÂÒË‚ÂÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò
ÔÓÏÂÌÎË‚Ó ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂ. —Â‰
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Ò‡ ÌÂÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ ËÏ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡‚Ì‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒËÚÂÌ‡Ú‡ Ô‡‡,
Í‡ÍÚÓ Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ·‡‚Ì‡Ú‡ Â-

‡ÍˆËˇ ÔË ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡
Ì‡ ‡·ÓÚ‡.

Други видове кондензни
гърнета
—Â‰ ¯ËÓÍÓÚÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Í˙Ï „ÛÔËÚÂ - ÏÂı‡ÌË˜ÌË, ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌË Ë ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË, Ò‡ ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Â, ˜Â „Î‡‚ÌËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˆËÎËÌ‰˙ Ò ·ÛÚ‡ÎÓ, ÍÓÈÚÓ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
‰‚ËÊÂÌËÂ ‚ ÍÓÌÛÒÌ‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘‡
‚ÚÛÎÍ‡. »ÏÔÛÎÒÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ ÒÂ
ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÔÓÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ Ï‡ÎÍËÚÂ ÒË „‡·‡ËÚÌË ‡ÁÏÂË. –‡·ÓÚˇÚ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ·ÂÁ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡. ƒÛ„‡ ÚˇıÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡, ËÏ‡˘‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò ‰Ó·Ó Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ. —Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ
ËÏ Â, ˜Â ÌÂ „‡‡ÌÚË‡Ú ÔÎ˙ÚÌÓ
Á‡Ú‚‡ˇÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â
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ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡
ÔË Ï‡ÎÍË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ ËÁÔÛÒÍ‡Ú
Ô‡‡. —˙˘Ó Ú‡Í‡ ÔË Ï‡ÎÍË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ¯ÛÏ, ‚Ó‰ÂÌ
Û‰‡ ËÎË ÏÂı‡ÌË˜ÌË Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇ.
ÕÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‰Û ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ Ë ‚ıÓ‰ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ 40%.
ƒÛ„ ÚËÔ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Ò‡
Ú.Ì‡. Î‡·ËËÌÚÓ‚ ÚËÔ, ÔË ÍÓËÚÓ
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ Ì‡ Ú˙·‡. œË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ ÒË
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÂ„‡‰Ë, ‰Ë‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ÍÓËÚÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡Ú ÔÓ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡
ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ Ú˙·‡. œË ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÔÂÁ ÔÂ„‡‰ËÚÂ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡. “Ó‚‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÁÔ‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍ‡
ÓÚ Í‡ÏÂËÚÂ, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌË ÓÚ ÔÂ„‡‰ËÚÂ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ò‚ÂÊ‡Ú‡
Ô‡‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÂÏËÌÂ ÔÂÁ
„˙ÌÂÚÓ. À‡·ËËÌÚÓ‚ËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò
Ï‡ÎÍË ‡ÁÏÂË, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÌË ˜‡ÒÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡.
—Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‚ÚÓÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ËÎË ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ.
–‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ Ë Ú.Ì‡. ‰˛ÁÓ‚Ë
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡, ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú
ÔÓ‰‚ËÊÌË ˜‡ÒÚË. ÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú
ËÁÚË˜‡ ÓÚ ‰˛Á‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ˇÁÍÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ.
œ‡‰˙Ú Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ
Ò ‚ÚÓË˜ÌÓ ËÁÔ‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÔË ÍÓÂÚÓ Ó·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ÚÓË˜Ì‡ Ô‡‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ì‡‰ ËÁÚË˜‡˘Ëˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, Í‡ÚÓ ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÔÂ„‡‰‡ Á‡ ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔˇÒÌ‡ Ô‡‡. ƒ˛ÁÓ‚ËÚÂ
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú
Ò Ï‡ÎÍË „‡·‡ËÚË, ÎÂÒÌË Ò‡ Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌË ˜‡ÒÚË. ŒÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò
ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÚÓÔÎËÌÌË Á‡„Û·Ë. ƒË‡ÏÂÚ˙˙Ú Ì‡ ÓÚ‚Ó‡, ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ
ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚˙Á‰Ûı˙Ú, Â Ï‡Î˙Í Ë
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ ÎÂÒÌÓ „Ó ·ÎÓÍË‡Ú.

Критерии за избор
на кондензно гърне
ŒÚ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇ ËÁ·Ó Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎ Á‡‚ËÒË ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú-
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Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËˇ, ÒÂ‰
ÍÓËÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÌÂÁ‡·‡‚ÌÓ
ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡; Ì‡ÎË˜ËÂ
Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
‚Ó‰ÌË Û‰‡Ë Ë ‚Ë·‡ˆËË; Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË Ò˙ÒÚ‡‚ÍË ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡; ÏˇÒÚÓ Á‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ; ÚËÔ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ Ô‡‡; Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı;
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ÓÚ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
"Ô‡Ì‡ ‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡" Ë ‰. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ
ÔÂ‰‚Ë‰ ‰‡ÎË Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌËˇÚ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ Á‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡‰ Ì‡„ˇ‚‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ.
«‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. œÓ-„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ì ÓÚ Ô‡ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ. Õ‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Á‡ Ú‡ÍË‚‡ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡. “ÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË
ÌÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÔÂ‰Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÏÛ ‰‡ Ô‡‰ÌÂ Ò
ÌˇÍÓÎÍÓ „‡‰ÛÒ‡ ÔÓ‰ Ú‡ÁË Ì‡ Ô‡‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡
Ô‡ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. ƒÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Â ‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ
Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ.
œÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. —ÍÓÓÒÚÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ Â‰ÌÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ
„˙ÌÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ÎÂ„ÎÓÚÓ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ Ë ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û ‚ıÓ‰‡ Ë ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ. œË ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ÔÓÌËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ Â ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌÓ Ì‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡, Ò ÍÓˇÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡
Ô‡‡. ‘‡ÍÚ˙Ú ‚‡ÊË Ë Á‡ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ,
‚ ÍÓËÚÓ ËÁÔÛÒÍ‡ÚÂÎÌËˇÚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ì‡ ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó
ÓÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ. ÓÌ‰ÂÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ‚
„ÓÌËˇ ËÎË ‰ÓÎÌËˇ Í‡È Ì‡ ËÁÚÓ˜‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ,
Ì‡ÏË‡˘Ó ÒÂ ‚ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÓÚ
ÔÓ‚‰Ë„‡˘‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Â Ì‡È-Û‰‡˜ÌÓ ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú ÏÛ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë
ÔÓ‰ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. “˙È Í‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ-

‚ËÌ‡„Ë Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ
„˙ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ‚ ÔÓÁËˆËˇ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÔÓ‚‰Ë„‡˘‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË ‰‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎÓÊ‡Ú ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ËÁÚÓ˜‚‡˘‡Ú‡ Ú˙·‡.
¬Ó‰ÂÌ Û‰‡. ¬ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
‚Ó‰ÂÌ Û‰‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡, ‡ÍÓ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÌË ‰ÊÓ·Ó‚Â ‚ ÌËÒÍËÚÂ È ÚÓ˜ÍË.
ƒÛ„‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ
Û‰‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â Ó„˙‚‡ÌÂ Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Á‡ Ó·‡ÚÂÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ÍÓ„‡ÚÓ
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ËÁÔÛÒÍ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‚ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ Ô˙ÎÂÌ Ò˙·Ë‡ÚÂÎÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ, Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ·ÎËÁÍ‡ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ.
«‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ ÔÓˇ‚‡Ú‡
Ì‡ ‚Ó‰ÌË Û‰‡Ë ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÙËÎÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÒÚ‡ÌË˜ÌÓ
Ò ˆÂÎ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÌË ‰ÊÓ·Ó‚Â, ÍÓËÚÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Û‚ÎÂ˜ÂÌË ÓÚ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘‡Ú‡ Ò „ÓÎˇÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ
Ô‡‡. ƒÛ„‡ ÔÂ‚‡ÌÚË‚Ì‡ ÏˇÍ‡,
ˆÂÎˇ˘‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰ÂÌ Û‰‡, Â Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ‰‡ ËÏ‡Ú
Ì‡ÍÎÓÌ ÔÓ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ËÁÚË˜‡ÌÂÚÓ,
‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ Ì‡ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ‰‡
·˙‰‡Ú Ì‡ ‡‚ÌË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Á‡‰ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú
‚˙Á‚‡ÚÌË ‚ÂÌÚËÎË, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ
‚˙˘‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú˙Ú ‚ Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰‡ ËÎË ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. «‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰ÂÌ Û‰‡, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡
Ò ÔÓ-Á‰‡‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË.
¬Ë·‡ˆËˇ. –ˇ‰ÍÓ Ò‡ ÓÚ Â¯‡‚‡˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ
ÚÓÔÎËÌÌË Ó·ÂÍÚË ÌÂ Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË
Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË. »ÁÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÓÚ Ô‡‚ËÎÓÚÓ Ò‡ ·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ Ô‡ÌË Ï‡¯ËÌË, ÔÓÏÔËÚÂ, Ô‡ÌËÚÂ ˜ÛÍÓ‚Â Ë
Ô‡ÌËÚÂ ÍÓ‡·ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. «‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË, Á‡ Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â¯ÂÌËÂ ÒÂ
Ò˜ËÚ‡Ú ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡.
¿„ÂÒË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
—Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚ Ì‡
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ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓÂÌË ˜‡ÒÚËˆË Ë
„‡ÁÓ‚Â, ÔÂ‰ËÏÌÓ ÍËÒÎÓÓ‰ Ë ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰ ‚˙‚
‚Ó‰‡Ú‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡ ÍÓÚÂÎ‡. √‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÒÂ
ÔÂÌ‡ÒˇÚ ÓÚ Ô‡‡Ú‡ ‰Ó Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, Í˙‰ÂÚÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇÚ‡. œË
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ Á‡ÔÓ˜‚‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡ÁÚ‚‡ˇÚ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, Ô‡‚ÂÈÍË „Ó ‡„ÂÒË‚ÂÌ. œÓˆÂÒ˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ Ô‡‡Ú‡ Ë ‚Ó‰‡Ú‡ ‚ÎËÁ‡Ú ‚
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò Ì‡„ˇ‚‡ÌÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ ÚˇÎÓ Ò˙˘Ó ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë. ◊‡ÒÚË˜ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡. œÓ ÔËÌˆËÔ ÍÓÓÁËˇ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ÒÂÁÓÌÌÓ, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡Ú ‚ ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÔÂÒÚÓÈ.
«‡Ï˙Á‚‡ÌÂ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ
Ì‡ Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ËÁ‚˙Ì Ò„‡‰ËÚÂ, ÒÎÂ‰ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡. Õ‡È‰Ó·ÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡, ÍÓËÚÓ,
Í‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ÒÂ˘Û Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÚÂÏË˜ÌÓ ËÁÓÎË‡ÌË, ÌÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ‚ÂÏÂÌÌÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÔÂËÓ‰˙Ú Ì‡ ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Â ‰˙Î˙„.
œÂ„ˇ‚‡ÌÂ. Ã‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ Á‡ ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡, Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË Ë ·ËÏÂÚ‡ÎÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÌÓ·Û-

Ú‡ÎÌË „˙ÌÂÚ‡, ÌÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËÂ, ˜Â ‚˙Á‚‡ÚÌËˇÚ ‚ÂÌÚËÎ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ‚ıÓ‰‡ Á‡ ÍÓÌ‰ÂÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ,
Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÁÔ‡Ë ‚Ó‰ÌÓÚÓ ÏÛ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÔÂ„ˇ‚‡ÌÂ.
«‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ò „‡ÁÓ‚Â. √‡ÁÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ Ô‡‡Ú‡ ËÎË Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡Ô˙Î‚‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡
ÔÂÒÚÓÈ, ‚ÎËˇˇÚ ‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÌˇÍÓË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ËÏ‡Ú ÒÍÎÓÌÌÓÒÚ Í˙Ï Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ò
ËÁÎË¯ÂÌ ‚˙Á‰Ûı. ¿ÍÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ
„˙ÌÂ ÌÂ „‡‡ÌÚË‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓÒÚ˙ÔËÎËˇ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯ËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ Ì‡
‚Ë‰‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇ.
"œ‡Ì‡ ‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡". »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ÒÎÛ˜‡Ë Â ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ "Ô‡Ì‡ ‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡" ‚
ÓÚ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËˇ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰. «‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÁË ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÂÌ ÂÙÂÍÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙·Ë
Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Â ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, Ò‚˙Á‡ÌÓ
Ò „ÓÎÂÏË Á‡„Û·Ë. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ "Ô‡Ì‡
‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡" Ë ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡‰ ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ·ÎËÁÓ ‰Ó ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÓÚÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ. «‡ ÚÂÏÓÍ‡ÔÒÛÎÓ‚‡ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 1-1.5 ÏÂÚ‡ ÓÚ
ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌËˇ ÛÂ‰, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚËÔ‡ ÏÛ. œË
ÔÓ-·ÎËÁÍÓ ÏÛ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÂÏÂÚÓ Á‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ
Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. — ˆÂÎ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ "Ô‡Ì‡
‚˙Á„Î‡‚ÌËˆ‡" Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÚÓ˜Í‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ.
√ÛÔÓ‚Ó ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ. ¬ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÍÓÌ‰ÂÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò „ÛÔÓ‚Ó ÓÚ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ·Ë ‰Ó‚ÂÎÓ ‰Ó ÔÓ‚Â˜Â ÔÓ·ÎÂÏË, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓÎÁË. œÓ ÔËÌˆËÔ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÌÓ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ
Â¯ÂÌËÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.

Оразмеряване на кондензните гърнета
¡‡ÁÓ‚‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Á‡ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ Â ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ÍÓÂÚÓ ˘Â
ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ô‡ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ ‰‡ÌÌË
Á‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ. “˙È Í‡ÚÓ Ô‡‡Ú‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡ ÔÓ-·˙ÁÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ
Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ. ¬
ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È, ‡ÍÓ ÒÂ ËÁ·ÂÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ Ï‡ÎÍÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ, ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ Á‡‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‚ Ô‡ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. œÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ò˜ËÚ‡Ú, ˜Â ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ, ËÁ‰˙Ê‡˘Ó ‰‚ÓÈÌÓ ÔÓ„ÓÎˇÏÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÓÚ ÔÂÒÏÂÚÌ‡ÚÓÚÓ, Â Û‰‡˜ÂÌ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÌˇÍÓË ‚Ë‰Ó‚Â ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ÔÂÌ‡ÒˇÚ ÎÂÒÌÓ „ÓÎÂÏË ÚÓ‚‡Ë, ÌÓ ÔË
ÌËÒÍ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ËÁÔÛÒÍ‡Ú Ô‡‡. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â
Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓˆÂÒË Ò „ÓÎÂÏË Ë ÂÁÍË ÔÓÏÂÌË
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë/ËÎË Ô‡ÓÓÚÌÂÏ‡ÌÂÚÓ Ò‡ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ËÚÂ „˙ÌÂÚ‡.
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À˙˜ËÒÚ‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ —‡ÏÂÎ-90
Системата е проектирана и изпълнена от Ви Ей Си България

¬

Амелия Стоименова

потвърждение на все по-налагащата се тенденция към използване на лъчисти нагреватели за отопляване на голямогабаритни помещения, през изминалите няколко години
в страната са реализирани немалко
проекти за замяна на традиционно
използваните конвекционни отоплителни системи с инфрачервени. От
друга страна, развитието на газификацията в страната направи възможно захранването на част от предприятията с природен газ, което е предпоставка за генериране на още поголеми икономии за отопление, поради по-ниската цена на газта в сравнение с традиционно използваните
до момента първични енергийни източници.
Сред финализираните през 2004 г.
проекти за изграждане на лъчисти
отоплителни системи е внедрената
в машиностроителния завод Самел90, намиращ се в близост до град
Самоков, инфрачервена газова отоплителна система. Инсталацията е
пусната успешно в края на миналата
година. Първите преговори за изграждането й започват през май 2004 г.
Системата е реализирана на базата
на газови излъчватели, производство
на немската фирма Schwank. Главен
изпълнител на проекта е специализираната в инженеринга на цялостни
ОВК инсталации фирма Ви Ей Си
България.

Специфики
на отопляваното
помещение
Лъчистата система отоплява цех
за механообработка с обща площ
3000 квадратни метра и три изпитвателни лаборатории. Сградата, в
която работят металорежещите
машини е стара, без положена топ-
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лоизолация. Халето е с височина 10
метра и големи като площ единични
стъкла на външните стени и покрива. Външните врати са с големи размери и значителни неплътности.
Спецификите на производствения
процес в цеха за механообработка
налагат периодично натоварване на
определени групи от машини, формиращи няколко работни зони в цялото
помещение.

Старата отоплителна
система
Преди внедряването на лъчистата система, отоплението на цеха е
реализирано на базата на топловъздушни апарати, захранвани от газова котелна централа, намираща се
на територията на завода. Топлинните загуби в площадковото трасе
и дългите участъци на захранващите тръбопроводи в цеха, правят
отоплението неефективно, тъй
като топлоносителят достига до
съоръженията с температура значително по-ниска от необходимата. Ситуацията се утежнява допълнително от факта, че топлият въздух
бързо се издига нагоре и фактически
отоплява горната част на халето.
Работната зона, формирана на два
метра от нивото на пода, остава
студена.
Отоплението в цеха е работело
по четири часа дневно поради ниската ефективност на отоплителната
система и големите разходи за отопление на цялото хале, включително
на зони от цеха, в които не се работи постоянно.

Мащабност
на новата система
"След направено проучване на технико-икономическата ефективност,
която предлага лъчистото отопление, директорът на Самел-90 инж.
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Петър Георгиев и заместник-началникът на енергомеханичен отдел
инж. Атанас Кленов бяха взели решение в цеха за механообработка да се
внедри отоплителна инсталация,
базирана на инфрачервени газови
отоплители. През пролетта на миналата година от завода се обърнаха към Ви Ей Си България с предложение да изготвим проект за изграждане на лъчиста отоплителна система в цеха за механообработка", коментира инж. Найден Василев, управител на Ви Ей Си България.
Внедрената в цеха отоплителна
система обхваща 82 броя високоинтензивни инфрачервени излъчватели,
модели ecoSchwank 13 и 18. В трите лаборатории са инсталирани 5
броя
излъчватели,
модел
novoSchwank L 15. "Всички инфрачервени излъчватели са производство
на немската компания Schwank, с
която си партнираме на българския
пазар", допълва г-н Василев. Техническата спецификация на модела инфрачервени отоплителни прибори
ecoSchwank 13 включва изходна мощност 13 кW, разход на природен газ
1.3 m3 /h при максимално налягане на
входа от 60 mbar. Излъчвателите
ecoSchwank 18 се характеризират с
мощност 18 кW, разход на природен
газ 1.8 m3/h и максимално налягане
на входа 60 mbar. Лъчистите излъчватели novoSchwank 15, които са инсталирани в лабораториите, са с
мощност 15 кW, разход на природен
газ 1.5 m3/h, максимално налягане на
входа 60 mbar.

Проектиране
на системата
При проектирането на инфрачервената газова отоплителна инсталация, внедрена в завода, е използвана специализирана компютърна програма на Schwank. Според инж. Васи-
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рата и предметите в отопляваното помещение", разяснява Найден Василев.

Реализирано е зоново
отопление

Газови инфрачервени излъчватели в цеха
за механообработка

лев, автоматично въведеният в програмата висок коефициент на полезно действие дава възможност при
изчислителна топлинна мощност,
необходима за отопляването на
цеха от около 1800 кW, на практика да се монтират излъчватели с
обща мощност от 1400 кW и разход на газ 140 m3 /h. Програмата автоматично изчислява оптималното
разпределение и височината на монтаж на излъчвателите. В цеха за механообработка инфрачервените уреди са монтирани на височина от
нивото на пода 5.5 м, с което се
осигурява оптимална покриваемост
на всички работни зони, коментира
инж. Василев.
Основен като важност въпрос,
който трябва да се реши при проектирането на всяка инфрачервена
отоплителна система, е коректни-
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ят избор на тип отоплители - високо или ниско интензивни. Фактори,
от които зависи в значителна степен оптималната работа на излъчвателите, са експлоатационните условия, необходимата интензивност за отопление на единица
площ, отвеждането на отработени
газове, монтажът на съоръженията,
правилното им обслужване и др. От
първостепенно значение за осигуряване на ефективна работа на излъчвателите е да се вземе предвид
типа отопление, което ще се реализира - зоново или пълно, както и
технически възможната височина за
монтаж на уредите. "По принцип
проектните ограничения се налагат
от минималната височина от нивото на пода, на която е допустимо
монтирането на различните като
вид и мощност газови излъчватели.
Минималната височина се изчислява по методология, определена от
производителя, която е съобразена
с топлинния интензитет на излъчвателите. Изискването за минимална височина се налага най-вече
от съображения за сигурност на хо-

Сред изискванията, който поставят от завода, е отоплителната
система да бъде изградена така, че
всеки от излъчвателите да може да
се включва и спира самостоятелно.
"На практика това условие означаваше, че стойността на налягането в
отделните клонове на газотръбната
разводка няма да е постоянно във
времето. За осигуряване на оптимална работа на инфрачервените отоплителни уреди е необходимо да се
поддържа постоянна стойност на
налягането на входа им. Следователно, теоретически съществуваха
предпоставки работата на включените в отоплителната система
излъчватели да се влоши", коментира Найден Василев. Проблемът е решен технически чрез монтирането
на филтър-стабилизатор през всеки
излъчвател. При съответна настройка стабилизаторът осигурява постоянно налягане на входа на горелката
с максимална стойност 60 mbar.
За отопляване на цеховото пространство са използвани високоинтензивни излъчватели, докато лабораториите се отопляват с нискоинтензивни инфрачервени уреди. "Инсталирането на високоинтензивни
газови излъчватели в цеха за механообработка бе технически обосновано поради поставеното от възложителя условие за реализирането на
т.нар. зоново отопление в цехово-
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то пространство. Друга специфика
на използваните високоинтензивни
отоплители е лесният им механичен
монтаж, позволяващ всяко от съоръженията да се монтира над точно
определената зона. Също така при
монтажа не е необходимо да се
търсят варианти за инсталиране на
димоотводи, което е наложително
при нискоинтензивните излъчватели", продължава коментара си за
типа на използваните съоръжения
управителят на Ви Ей Си България.
Необходимо условие за оптимална и безопасна работа на високоинтензивните отоплители е изграждане на общообменна вентилация.
"Съществуват определени методологии за изчисляване на вентилационната система с цел осигуряване
на необходимия свеж въздух за нормална работа на излъчвателите и
същевременно за отвеждане на отработения влажен въздух извън помещението. Отвеждането на въздуха е важно условие, тъй като при
използване на лъчисти отоплители
в добре изолирани помещения е
възможно получаването на конденз
по тавана на отопляваните работни помещения", заявяват от проектантския отдел на фирмата изпълнител.
За отопляване на изпитвателните лаборатории са използвани нискоинтензивни излъчватели. Основания за монтирането им са сравнително малките габарити на помещенията, както и съществуващите
условия за монтаж на димоотводните комини през близка стена или
прозорец.
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Разходите за отопление бяха
намалени 2.5 пъти
инж. Атанас Кленов, заместникначалник на енергомеханичен отдел
Старата конвенционална отоплителна система не поддържаше необходимите условия за оптимално протичане на производствените процеси, както и за осигуряване на комфортни условия на труд. В това се състоеше основната
причина за вземането на решение за закупуване
и инсталиране на инфрачервени газови отоплители. За момента смело бих могъл да кажа, че резултатите са много добри. За да имаме ясна представа за количеството консумирана газ, разходът
се отчита по четири пъти всеки ден, включително и през нощта. Отговорно мога да кажа, че за момента консумацията на газ е два пъти помалка в сравнение с разхода, който отчитахме за захранване на котлите
от газовата централа. Посредством изграждането на система за пренос
на природната газ до цеха и директното й изгаряне в т.нар. излъчватели,
топлинните загуби от преноса на топлинната енергия от парната централа до халето на практика бяха изключени.
Дневната продължителност на работа на газовите излъчватели съвпада с периода на работа на машините - от шест часа сутринта до десет
вечерта. Сред възможностите за оптимизация на отоплителната система е управление на работата на излъчвателите във функция на температурата на околната среда. Друго направление, в което би могло да се
работи, е разширяване на системата, т.е. инсталиране на инфрачервени
газови излъчватели в други зони от халето. Периодът на изплащане на
инвестицията е около една, две години.

Изисквания за
комфортна работа
"Сред най-големите предимства
на инфрачервеното отопление е
възможността за поддържане на комфортни условия на работа в определени работни зони, без да е необходимо да се отоплява цялото помещение. Тази специфика на инфрачервеното отопление е следствие от
принципа му на работа. За разлика
от традиционно използваните конвекционни системи, лъчистите не
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затоплят въздуха в помещението, а
директно хората и предметите,
намиращи се в него", отговаря на
въпроса какви са основните специфики на инфрачервеното отопление г-н
Василев. "Съществено предимство
на инфрачервеното отопление е и
слабото му влияние от преместването на въздушните потоци, дължащи се на често отваряне или недобро уплътняване на вратите и прозорците. Това са причините, поради
които изграждането на лъчиста си-
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стема бе по-добрият избор за отопление на цеха за механообработка
в Самел-90", допълва Найден Василев.

Безопасност на работа
на системата
Внедрената в Самел-90 инфрачервена отоплителна система за момента работи без централна димоотводна система, тъй като монтирането й задължава едновременната
работа на всички монтирани излъчватели, заявяват от Ви Еи Си
България. Пускането на излъчвателите се извършва от централно електрическо табло, с възможност за
единично включване на всеки от уредите. Задължително условие за гарантиране безопасността на газовите инфрачервени отоплителни инсталации е изграждането на системи за сигнализация. Тъй като природната газ е взривоопасна, във всички
помещения, обхванати от лъчистата система, са монтирани газсигнализатори, електрически свързани към
централна газстанция.
Функционалното предназначение
на централната газстанция е да осигурява непрекъснат мониторинг на
изправността на газсигнализатори-
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те. Датчиците за сигнализация са
монтирани в най-високите точки на
съответните помещения. "Централната газстанция е програмирана
така, че при отчитане на стойности на загазяване над 20% от максимално допустимите ситуацията се
приема като аварийна. Подава се
звуков сигнал и се задейства електрически отсекател, който спира подаването на газ към съответната
зона. След отстраняване на причината за загазяване, електрическият
отсекател се връща в изходно положение ръчно и газстанцията възстановява процеса на следене", заявява
по повод взетите мерки за безопасност инж. Василев.
Допълнителна мярка за сигурност
е монтираният втори механичен
отсекател на входа на газоразпределителния пункт (ГРП), от който
цехът се захранва с природен газ,
реагиращ на рязка промяна в подаваното налягане към работните
зони. Тази защита сработва при
възникване на внезапно нарушение в
целостта на тръбната мрежа или
на захранващите съоръжения.
Възможно е също така защитата да
сработи при бързо и едновременно

пускане на цялата отоплителна система.

Специфики на газовите
излъчватели
Газовите инфрачервени излъчватели на Schwank са решени конструктивно със специални, патентовани от фирмата производител, керамични плочки. Коефициентът им на
полезно действие достига 85%. Предимство на излъчвателите е малката им инертност, т.е. усещането за
топлина се получава кратък период
от време след включване на излъчвателите. SCHWANK, както и повечето фирми, работещи в тази област,
произвежда два основни типа инфрачервени газови отоплители - високоинтензивни с температура на
повърхността на керамичните плочи от 920 °С, и нискоинтензивни с
температура на повърхността на
тръбата от около 460 °С. Инфрачервените газови излъчватели разполагат с вграден блок за самодиагностика, който контролира процеса на
горене и времето за продухване. При
регистриране на отсъствие на
пламък блокът автоматично изключва подаването на газ.
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Мая Кръстева,
ръководител проект
във ВИА Експо,
пред сп. Инженеринг Ревю
Г-жа Кръстева, с какво ще
привлечете интереса на
бизнес средите на предстоящия конгрес по енергийна
ефективност и ВЕИ?
Първата от сесиите в програмата на конгреса ще разгледа европейската политика по отношение на енергийна
ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
и възможностите за прилагането й в региона на Югоизточна Европа. Втората е свързана с финансирането на проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ. Презентации ще изнесат Световната банка, Европейската банка за възстановяване и
развитие, Програмата на ООН за околната среда и по-специално отделът за финансиране на ВЕИ проекти, както и
българският и румънският фонд за енергийна ефективност.
Ще обърнете ли специално внимание на обучението в областта на енергийната ефективност?
Разбира се, обучението в областта на ЕЕ ще бъде разгледано в отделна сесия. Опит ще споделят лектори от Гърция,
Румъния, Сърбия и България. Включихме тази тема, тъй като
считаме, че добрата информираност на младите специалисти, бизнеса и обществото като цяло по отношение на
енергийната ефективност би могла да допринесе за повишаване конкурентноспособността на българските фирми.
Българската икономика консумира до седем пъти повече
енергия от средната за развитите индустриални държави.
Ще запознаем участниците в конгреса и с новите програми
на Европейската комисия за финансиране на проекти в областта на енергията и околната среда.
Енергийната ефективност е основен фактор за
повишаване на конкурентността в индустрията
и строителството. Ще бъдат ли разгледани
възможностите за подобряването й?
Ще бъде представен опитът на Хърватия, Китай, Белгия, Холандия и България за повишаване на енергийната
ефективност в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, преработката на пластмаса, хладилните инсталации и системи, топлоснабдяването на промишлените предприятия и др. В третата сесия ще се обсъждат
проблемите на ЕЕ в строителството. Както е известно,
енергопотреблението в жилищния фонд е над 40% от общото енергопотребление у нас. Делът на индустрията се
оценява на около 28%, а на транспорта - 31%. В рамките на
конференцията специалист от дирекция Енергия и транспорт към Европейската комисия ще представи енергийната директива в сградния фонд. Експерти от МРРБ ще запознаят присъстващите специалисти с националната програма за рехабилитация на сгради.
Възобновяемите енергийни източници също ще
бъдат във фокуса на разгледаната тематика.
Отделна сесия в програмата на конгреса е отделена за
въпросите, свързани с внедряването на различни възобновяеми енергийни системи. Също така ще бъде представен
опитът на Сърбия, Гърция, Австрия, Румъния, Германия, Холандия, Алжир и дори на островите Фиджи, в областта ВЕИ.
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√ÂÓ„Ë ≈ÏËÎÓ‚
ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ
‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ —Ú‡ÚËÌÊÂÌÂËÌ„ ¿ƒ
Георги или Жоро Емилов, както е известен сред колеги, клиенти и партньори е от малкото мениджъри в България,
познаващи тънкостите на инженеринговия бизнес. Повече от 10 години е изпълнителен директор на бившето Пусково-наладъчно управление (ПНУ) - София, днес "Старт-инженеринг" АД, в което е извървял целия си трудов път до
момента - от студентската скамейка до днешните си служебни позиции. Кариерата на завършилия специалността
"Електроцентрали, мрежи и системи" към факултета по Електроенергетика на тогавашния ВМЕИ "Ленин" млад инженер стартира през 1979 г. Първият обект, на който г-н Емилов трупа практически инженерен опит, е Медообогатителният комбинат (МОК) "Елаците". За съществуващата в онези години система на обучение на навлизащите
в професията млади инженери споделя: "В деня, в който получих заповедта си за назначение, ми бе връчена и първата
заповед за командировка". В типичния си директен стил заявява, че сред обектите, в които е участвал, се гордее с
работата си по изграждането и пуска на първия 1000 MW електрогенератор в България блок 5 на АЕЦ Козлодуй. През
1984 г. Георги Емилов прибавя към професионалната си квалификация инженер и диплома от тогавашния Висш икономически институт "карл Маркс", днес УНСС, по специалността "Икономика на промишлеността". Сред интересните моменти от професионалното развитие на г-н Емилов е работата му през 1988 г. като шеф на международен
екип от инженери, занимаващи се с изграждането на феросплавен завод в Египет. След завръщането си в България
през 1989 г. заема поста заместник-директор на ПНУ - София. През 1990 г. фирмата Пусково-наладъчно управление
-София е приватизирана от работещите в нея специалисти и от следващата - 1991 г., работи на българския и
международните пазари под името "Старт-инженеринг" АД. От 1992 г. до днес г-н Емилов е изпълнителен директор
на фирмата. За своя основна задача във функцията си на изпълнителен директор Георги Емилов посочва развитието
на "Старт-инженеринг" АД като "голяма, бяла, независима българска инженерингова фирма".
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË
¿“Œ √–¿ƒ»¬≈Õ ◊Œ¬≈ .
œÓÙÂÒËˇÚ‡ Á‡ ÏÂÌ Â
»—“»Õ— ¿“¿ –≈¿À»«¿÷»fl Õ¿ ¬—≈ » ¬ ∆»¬Œ“¿.
ŒÚÍË‚‡Ï ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡
¬ Õ≈œ–≈ ⁄—Õ¿“»fl —“–≈Ã≈∆ «¿ –¿«¬»“»≈ »
”—⁄¬⁄–ÿ≈Õ—“¬¿Õ≈.
ÃË„Ó‚ÂÚÂ ÏË Ì‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ „Ó‰ÓÒÚ Ò‡,
◊≈ Õ≈ —⁄Ã ƒŒÿ⁄À Œ“ –¿… ŒÃ¿ » Õ≈ —⁄Ã
— ¿◊¿À Õ¿ œÀŒŸ¿ƒ¿, «¿ ƒ¿ —“¿Õ¿ ƒ»–≈ “Œ–.
ƒÓ‚ÂËÂÚÓ ‚ ÔÓÙÂÒËˇÚ‡ Â
Õ≈Œ¡’Œƒ»ÃŒ ¬ –¿«”ÃÕ» √–¿Õ»÷».
ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÚËÍ‡ Â
ƒ¿ Õ¿œ–¿¬»ÿ ŒÃœ–ŒÃ»— ¬ ”Ÿ⁄–¡ Õ¿ À»≈Õ“¿.
¡Ëı Ì‡Ô‡‚ËÎ ÍÓÏÔÓÏËÒ
— √–≈ÿ ¿ Õ¿ ŒÀ≈√¿ ¬ ∆≈À¿Õ»≈“Œ —» ƒ¿
—¬⁄–ÿ» –¿¡Œ“¿.
— „Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡Û˜Ëı,
◊≈ «¿ ’Œ–¿“¿ “–fl¡¬¿ ƒ¿ —≈ —⁄ƒ» œŒ ƒ≈À¿“¿ »Ã.
»Á·Ë‡Ï ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÂÍËÔ‡ ÒË
œŒ ∆≈À¿Õ»≈“Œ ƒ¿ —» ¬⁄–ÿ¿“ ƒŒ¡–≈ –¿¡Œ“¿“¿.
¬ ÏÎ‡‰ËÚÂ ÒË ÍÓÎÂ„Ë ÒÚËÏÛÎË‡Ï
—“–≈Ã≈∆¿ ⁄Ã ¬»—Œ œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿À»«⁄Ã.
–Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ÏÎ‡‰ ËÌÊÂÌÂ ‰ÌÂÒ Â
—ÀŒ∆ÕŒ Õ≈ŸŒ, «¿¬»—» Œ“ Õ≈√Œ » Œ“ ‘»–Ã¿“¿,
¬ Œfl“Œ –¿¡Œ“».
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»ÌÊÂÌÂËÌ„˙Ú ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Â
ŒÃœÀ≈ — Œ“ «¿ƒ¿◊», Œ»“Œ “–fl¡¬¿ ƒ¿
–≈ÿ¿¬¿ÿ ≈ƒÕŒ¬–≈Ã≈ÕÕŒ ¬ –≈¿ÀÕŒ ¬–≈Ã≈.
œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏË ÏÂ˜Ú‡ Â
ƒ¿ ÕflÃ¿ ¡fi–Œ –¿“»◊Õ» œ–Œ¡À≈Ã» œ–»
–≈¿À»«¿÷»fl“¿ Õ¿ Õ¿ÿ»“≈ œ–Œ≈ “».
–‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏË ‰‡‰Â
—¿ÃŒ◊”¬—“¬»≈ » ”¬≈–≈ÕŒ—“.
–‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏË ÓÚÌÂ
Œ¡Ÿ”¬¿Õ≈“Œ — ¡À»« »“≈ Ã».
ÓÌÍÛÂÌˆËˇÚ‡ Â
Õ≈Œ¡’Œƒ»Ã¿.
¡ËÁÌÂÒ˙Ú ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
—¿ Õ≈œ–≈ ⁄—Õ¿“»“≈ “–”ƒÕŒ—“», Œ»“Œ “–fl¡¬¿
ƒ¿ œ–≈ŒƒŒÀfl¬¿ÿ.
Õ‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÏË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ „‡Ù Â,
Œ√¿“Œ ¬ Àfi◊»’ 210 MW √≈Õ≈–¿“Œ– ¡≈«
Œ¡–¿“Õ¿ ¬–⁄« ¿ œŒ Õ¿œ–≈∆≈Õ»≈.
Õ‡È-Á‡·‡‚Ì‡Ú‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ‚ ÍÓˇÚÓ
Ò˙Ï ÔÓÔ‡‰‡Î Â,
Œ√¿“Œ Œ¡fl—Õfl¬¿’ Õ¿ √–”œ¿ "√ŒÀ≈Ã»
Õ¿◊¿ÀÕ»÷»" ¿ ¬¿ ≈ –¿«À» ¿“¿ Ã≈∆ƒ” œ–¿¬»fl
» œ–ŒÃ≈ÕÀ»¬»fl “Œ .
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