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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¬‡ÎÂËÈ

‡‡‰ÊÓ‚ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 50-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
С грандиозно парти на 14 март в софийския хотел Форум управителят на
ВАЛтроник и ВАЛелектрик - Валерий Караджов, отпразнува половинвековния
си юбилей. Празникът, посветен на рождения ден на господин Караджов (12
март), се превърна в истинско браншово събитие, като събра забележителен
брой колеги, приятели, партньори и конкуренти от България и чужбина. Ключови моменти във веселбата бяха приветствието на Валерий Караджов към
гостите, магичното шоу, експресивните песни и танци и разрязването на
внушителна торта във формата на интелигентния Zelio Logic.
Целият екип на сп. Инженеринг ревю се присъединява към множеството
поздрави, които шефът на ВАЛтроник и ВАЛелектрик получи на празника, като
в допълнение му желае да съхрани своята виталност, енергия и предприемчивост.

œÓÎÂÚÌÓ ÊÂÌÒÍÓ Ô‡ÚË Ó„‡ÌËÁË‡ “ÂÎÂÚÂÍ √ÛÔ
На 24 март женският екип на Телетек Груп бе домакин на изискано дамско
парти, събрало партньори и клиенти на фирмата от нежната половина на
човечеството. Въпреки че формалният повод за организирането на срещата
бе първият ден на пролетта, събитието завърши с идеята за учредяване на
клуб от бизнес дами в бранша, в който работи Телетек Груп. На събитието,
което се проведе в Централ хотел Форум, присъстваха над 80 дами. "Организацията на подобно начинание е първото по рода си събитие, организирано от
Телетек Груп. Развитието на идеята в перспектива цели превръщането на
събитието в регулярна среща на основни партньори и клиенти на фирмите,
влизащи в структурата на Телетек Груп", заяви за сп. Инженеринг ревю Добринка Йорданова, връзки с обществеността на Телетек Груп.

ÎËÂÌÚ Ì‡ ”ÌËÚÂı ˘Â ÒÔÂ˜ÂÎË ÓÒˆËÎÓÒÍÓÔ Œ’ 7042-Ã Ì‡ METRIX
От началото на април 2005 г. специализираната в доставката на електроизмервателна апаратура фирма Унитех предлага нова възможност на клиентите си - всички закупили измервателен уред до 1 декември 2005 г. имат шанс
да спечелят голямата коледна награда на Унитех - осцилоскоп ОХ 7042-М на
METRIX, информира Георги Милушев, председател на кооперация Унитех. Щастливецът ще бъде избран чрез жребий, а наградата ще бъде връчена на коледното парти на сп. Инженеринг ревю. Сред марките, които Унитех предлага у
нас, са CHAUVIN-ARNOUX, SONEL, SEFRAM и CROPICO (електроизмервателна
техника), METRIX и KEITHLEY (лабораторна електроизмервателна техника),
PYRO-CONTROLE (температурни измервания и автоматизация), SAGEM (електромери и системи за автоматично отчитане на енергията), AOIP (лабораторна апаратура) и AIRFLOW (апаратура за физически измервания).

—˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ·Â ÙËÏ‡

ÎËÏ‡ œÓ‰ÛÍÚ
От началото на март на българския ОВК пазар работи нова фирма, специализирана в производството на въздуховодни елементи, вентилационни елементи и съоръжения и климатични камери - Клима Продукт, съобщи управителя
на фирмата инж. Румен Манчев. Клима Продукт е дъщерна фирма на Клима
Консулт, занимаваща се с комплексен инженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. "На база натрупания инженерингов опит и вече
утвърдените пазарни позиции на Клима Консулт в страната, считаме, че
новите изделия, произвеждани от Клима Продукт, бързо ще се наложат на
българския пазар. Изделията са пазарно ориентирани, с високо качество и конкурентни цени", подчертава г-н Манчев.

4

април 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2005

5

Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÓÚÂÏ‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на годината специализираната в изпълнението на комплексни
инженерингови проекти в областта на енергетиката и по-специално в реконструкцията и модернизацията на топлоелектрически централи фирма Тотема Инженеринг се премести в нов - модерен и много по-просторен офис, съобщи за сп. Инженеринг ревю Валери Хаджийски, маркетинг мениджър на Тотема
Инженеринг. Всички отдели на сертифицираната в края на миналата година в
съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000
фирма вече работят в новия офис в столичния квартал Слатина.
"Друга новост при Тотема Инженеринг е разширяването на гамата от предлагани технически изделия с произвежданите от немските фирми DREHMO и
KUHME и американската компания FIREYE продукти. Фирма DREHMO се занимава с развой и производство на задвижки за индустриална автоматизация, фирма
KUHME предлага вентили за газообразни вещества и масла, а FIREYE е специализирана в производството на скенери за мониторинг на горивни процеси",
допълва г-н Хаджийски.

≈ÌÂÏÓÌ‡ ÙËÌ‡ÎËÁË‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ESCO ‰Ó„Ó‚Ó
В началото на годината бе официално обявено успешното финализиране на
проект за повишаване на енергийната ефективност в сградата на най-голямата детска градина в град Лом. Проектът е изпълнен от българската инженерингова фирма Енемона. Обектът бе официално открит от инж. Дичко Прокопиев, главен изпълнителен директор на Енемона. На тържеството по случая присъстваха Лъчезар Борисов, областен управител на град Враца и председател на областния съвет по енергийна ефективност, Иво Филипов, заместник областен управител на Монтана, Пенка Пенкова, кмет на Община Лом
и др.
"Техническите мероприятия в детската градина бяха реализирани на базата на т.нар. ESCO договор или договор с гарантиран резултат. Реализиран
бе пакет от мерки, сред които ремонт на отоплителната инсталация, включващ подмяна на нафтовия котел с два нови котли на дървесни екобрикети.
Монтирани бяха три котела на VIADRUS, три циркулационни помпи на
GRUNDFOS и ултразвуков топломер на BRUNATA. Също така съществуващите лампи с нажежаема жичка бяха заменени с икономични компактни луминесцентни лампи", заяви г-н Прокопиев. Ефектът от реализирането на пакета
от технически мерки е намаляване на енергийните разходи и повишаване на
екологосъобразността на обекта - от 36 000 на 16 000 лв, заявяват от
Енемона.

—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË
На 25 март в хотел Ростов на Дон в град Плевен се проведе семинар на
тема "Управление на осветителни системи и уредби". В събитието взеха участие светлотехници, архитекти, проектанти, представители на научните
среди. Организатор на семинара бе Националният комитет по осветление. В
рамките на семинарната програма бяха представени лекциите "Управление на
светодиоди", "Съвременни системи за управление на инсталации и сгради",
"Управление на вътрешни осветителни уредби с програмируеми импулсни релета" и "Решения за управление на осветителни уредби".
Присъстващите на семинара специалисти имаха възможност да се запознаят и с фирмите BEGHELLI, с водещи позиции в производството на аварийно
осветление, и REGGIANI, занимаваща се с разработване и производство на
интериорно осветление.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¡Ë≈ÏƒÊË Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Autodesk
На пресконференция, организирана на 24 март 2005 г. в Кемпински хотел
Зографски, официално бе обявено, че фирма БиЕмДжи е новият дистрибутор
за България на водещия разработчик на софтуер за проектиране в областта
на промишлеността, строителството, инфраструктурата и географските
информационни системи Autodesk. Партньорството бе оповестено от Ян
Ференчик, регионален мениджър на Autodesk за страните от Югоизточна
Европа.
"Autodesk и БиЕмДжи ще концентрират съвместните си усилия в посока
развитие на партньорската мрежа, разработване на потребителския пазар и
модернизиране на образователния сектор, като оказват пълно съдействие на
своите партньори в страната. С подкрепата на Autodesk БиЕмДжи ще работи
за успешното представяне на разработваните от компанията продукти в
България. Също така ще се занимава с организацията на маркетингови кампании и промоции. Ще концентрира усилията си в посока внедряване и поддръжка
на продуктите и решенията на Autodesk", заяви г-н Ференчик. Структурата на
Autodesk в страната включва два упълномощени системни центрове - ГИС
Перфект и Кад Пойнт, и петима упълномощени риселъри - ЕДА, ИРМ, Каниско,
Райтнет и Стемо.

IGE+XAO ÔË‰Ó·Ë 100% ÓÚ CAD Development Aps
През март т.г. IGE+XAO придоби пълния пакет акции на специализираната в
разработването на CAD програматa CADdy++Electrical компания CAD
Development Aps, след като откупи останалите 49% от нейните дялове, информира за сп. Инженеринг ревю Димитър Кръстев, управител на Иже+Ксао
Балкан. Програмата CADdy++Electrical е предназначена за проектиране на електрически схеми, инсталации и шкафове.
"Сделката е израз на стремежа на IGE+XAO да се наложи като световен
лидер в разработването на CAD приложения в сферата на индустриалната
автоматизация и строителството. Присъединяването на датската компания към IGE+XAO има за цел увеличаване на обема инвестиции в софтуерния
CAD продукт CADdy++Electrical. Планира се развитие на продукта в посока цялостното му интрегриране към предлаганите до момента CAD приложения от
гамата SEE. Първата стъпка в тази насока ще бъде представянето до края на
2005 г. на новия продукт SEE Еlectrical на европейския пазар, в САЩ и Китай",
допълва г-н Кръстев.

¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ 10 ÏÎÌ. USD Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Страната ни ще получи 10 млн. USD безвъзмездна помощ от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за повишаване на енергийната ефективност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. Средствата се отпускат по линия на Глобалния екологичен фонд, администриран от МБВР, и са предназначени за финансиране на стратегически проект за повишаване на енергийната ефективност в страната.
"Целта е да се подкрепят инвестициите в енергийна ефективност чрез
разработване на пазарно-ориентиран механизъм за финансиране на проекти.
Безвъзмездната помощ ще бъде отпусната за финансиране дейността на фонда
Енергийна ефективност (б.ред. създаден със Закона за енергийната ефективност), която е свързана с отпускане на заеми за изпълнение на проекти за
енергийна ефективност; създаване на програма за издаване на частични гаранции по заеми за изпълнение на такива подпроекти и др.", информират от пресцентъра.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ‚ËÁÂÌ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ HEIDENHAIN
От началото на годината ЕСД България има статут на официален сервизен
център на водещия немски производител на цифрови програмни управления
HEIDENHAIN за българския пазар, заяви за сп. Инженеринг ревю инж. Емил Минков, управител на ЕСД България.
"Сервизното обслужване на продуктите на HEIDENHAIN в България е организирано по същите правила, по които работят всички сервизни центрове на
HEIDENHAIN по света. За страна с малка територия, каквато е България, найцелесъобразната организация на сервиза, с оглед приложението на продуктите при отговорни и критични приложения, е централизираният сервиз. По този
начин снабдяването и осигуряването на резервни части е максимално облекчено и следователно най-добре можем да осигурим непрекъснатата работа на
машините на клиентите ни", коментира г-н Минков. "За целта в ЕСД България
работи специалист, който отговаря за техническия сервиз и продуктовата
поддръжка и е преминал пълния курс на обучение в HEIDENHAIN Германия. Като
сервизен център на компанията в страната предлагаме замяна на стари ЦПУ
с нови, PLC програмиране на ЦПУ, оптимизиране на цифрови задвижвания, първоначално пускане в действие, инсталиране/активиране на опции, компютърно
проектиране на електрически схеми и табла и опроводяване на електрически
табла и машини", допълва той.

≈ÎÚÂ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ NEC San-ei
От началото на 2005 г. фирма Елтера е представител на японския производител на термовизионни камери NEC San-ei, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Фани Белчева, управител на Елтера. "Ще концентрираме усилията си в налагането на българския пазар на комбинирани камери на японската компания за
визуални и термични изображения с възможност за наслагване на двата образа (термичен и визуален). Камерите се характеризират с високочувствителен, точен и надежден сензор, изработен от ванадиев оксид, възможност
за запис на подвижни образи и последователност от изображения, софтуерен пакет с множество функции за подробен анализ на резултатите, както
и широк набор от допълнителни обективи", подчертава инж. Радостин Георгиев от Елтера.
"Термовизионните камери са много полезни с цел превантивна дейност при
поддръжката на енергийни съоръжения. През последните години използването
им в световен мащаб не само в областта на енергетиката, но и в строителството, става все по-актуално. Използват се във всички отрасли на промишлеността за оценка на енергийната ефективност, както и при разработването на нови електронни и механични изделия и др. Проучванията ни показват,
че в момента на българския пазар няма голямо предлагане на качествени термовизионни камери", коментира основанията на Елтера за партньорство с
NEC San-ei г-жа Белчева.
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Œ·ÂÏ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡
Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ï‡ÒÎ‡
Внос/износ на консистентни смазки и препарати за смазване на машини, апарати и
превозни средства в България

Фиг. 1. Внос/износ на препарати за смазване на машини,
апарати и превозни средства за периода 1997-2004 г.

Фиг. 2. Внос/износ на консистентни смазки (греси) за периода
2002-2004 г.

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на индустриални масла в България, предоставена
от Националния статистически институт. Данните за консистентните смазки (гресите) обхващат периода 2002-2004 г. Информацията за препаратите за смазване на машини, апарати и превозни средства се отнася за периода 1996-2004 г.
Данните за износа на консистентни смазки (греси) за 2002 и 2003 г. не са показани на фиг. 2, тъй като представляват конфиденциална
информация (Съгласно Закона за статистиката, чл.26 (1), т.3, която определя, че статистически данни, които обобщават данните за
по-малко от три лица или в които относителния дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват).
Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на индустриални масла са килограм и лева.
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œ‡Á‡ÂÌ ÔËÓËÚÂÚ Á‡ Ì‡Ò
Ò‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË
Здравко Русев, управител на Нидакс България
От началото на януари 2005 г.
в България работи дъщерна
фирма на немския концерн
NIEDAX GROUP. С какво пазарът в страната привлече
вниманието на компанията в
настоящия момент?
Очевидно е, че през последните
години развитието на българския
строителен пазар е доста динамично. Свидетели сме на изграждането
на нови жилищни комплекси, които
постепенно ще заменят старото
панелно строителство и бурно развитие на туристическия бизнес, което неминуемо е свързано със строителството на хотели. Предстои саниране на старите заводи, както и
изграждането на нови производствени мощности. Интензивното строителство, разбира се, е свързано с необходимост от използване на висо-
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кокачествени електроинсталационни
материали. За съжаление, броят на
фирмите в страната, предлагащи
качество, съответстващо на високите европейски изисквания, все още е
ограничен.
Бихте ли представили компанията NIEDAX GROUP като
история, структура и пазарни позиции?
NIEDAX GROUP е немска компания с
повече от 80-годишна история в производството на кабелоносещи, укрепващи и кабеловодещи системи. Основана през 1920 г., фирмата постепенно разширява дейността си, интегрирайки в структурата си фирми със
сродни производства. Днес NIEDAX
GROUP обхваща компаниите NIEDAX,
занимаваща се с производството на
кабелни инсталациoнни системи,
KLEINHUIS, специализирана в развоя на

електроинсталациoнни системи,
ELECTRAPLAN, предлагаща подови
инсталациoнни системи, и RICO, произвеждаща кабелни инсталациoнни
системи. NIEDAX GROUP има дъщерни
фирми в 13 европейски страни, между
които отскоро и в България. С увереност би могло да се твърди, че компа-
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нията има водещи позиции на световния пазар на кабелоносещи системи.
Каква е структурата на компанията в останалите страни от региона на Югоизточна Европа?
От региона на Югоизточна Европа NIEDAX GROUP има
представителства единствено в България и Румъния.
Каква е основната производствена специализация на NIEDAX GROUP?
NIEDAX GROUP се занимава основно с развой, производство и продажба на електроинсталационни материали.
Предлага пълна гама кабелни скари и стълби; алуминиеви,
стоманени и PVC-канали; всичко необходимо за изграждането на подови и подподови инсталационни системи инсталационни кутии и подови канали; свързващи и укрепващи елементи; външна и вътрешна гръмозащита;
тънкостенни алуминиеви тръби. Портфолиото на компанията обхваща повече от 25 000 артикула, покриващи и
най-специфичните приложения, свързани с изграждането
на кабелни инсталациoнни системи.
На каква търговска философия залага компанията по света и в частност в България?
Фирмите от групата на NIEDAX имат стремежа да
отговарят на пазарните изисквания на клиентите си,
предлагайки оптимални решения на всеки технически
проблем. Високото качество на произвежданите от
NIEDAX GROUP продукти е основен елемент от търговската философия на компанията.
Произвеждате широка гама. Ще предлагате ли
всички изброени продуктови групи в България?
Кои са основните ви клиенти тук?
Производствената гама на NIEDAX GROUP наистина е
много широка. Компанията е известна с това, че влага
значителни ресурси - човешки и финансови, в посока непрекъснато усъвършенстване на съществуващи продукти и развоя на нови изделия, за да бъде в крак с развитието на пазара. Българските клиенти на NIEDAX GROUP
ще имат достъп до всяко изделие от продуктовата гама
и ще бъдат своевременно информирани за появата на
всяка технологична и продуктова новост. Въпреки краткото време, от което работим в България, клиенти на
компанията вече са фирми като ГБС-София, Старт Инженеринг, ВSD-България и др.
Как бихте подредили като степен на пазарен
приоритет продуктовите групи, които ще предлагате в страната?
След задълбоченото проучване на българския пазар,
върху което концентрирахме усилията си в началото на
годината, с най-голям пазарен приоритет за Нидакс България са кабелните скари, стълби, свързващи и укрепващи
елементи на NIEDAX. Интерес за българския пазар представляват подовите и подподови инсталационни кутии
на ELECTRAPLAN. В низходящ ред като степен на пазарен
приоритет са стоманените, алуминиеви и PVC-канали;
гръмозащитите и защитите от пренапрежение; тънкостенните електроинсталационни алуминиеви тръби. Тъй
като българският строителен пазар ще се развива и
занапред, ние ще продължаваме да следим съществуващите тенденции, за да можем да отговорим адекватно
на изискванията във всеки момент.
С какво произвежданите от NIEDAX GROUP продукти са конкурентноспособни в страната?
Както вече споменах, силата на NIEDAX GROUP е във
високото качество на изделията на конкурентни цени.
Друго предимство е възможността за лесен и бърз монтаж на електроинсталационните материали, което спестява все по-ценното и в България време.
Интервю: Амелия Стоименова
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ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÔË
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ·‡ÚÂËË
Õ

а 24 февруари т.г. в зала Варна
на Бизнес Център Интерпред по покана на фирма Валбис, представител
на концерна EnerSys в България, се
събраха специалисти, работещи в областта на автономните електрозахранвания от Министерството на отбраната, НЕК, Металургичния комбинат Кремиковци, МВР, ТУ-София, Метрополитен,
БДЖ, Електроразпределение Столично и др. Основна
тема на семинара бяха тенденциите
в развитието на индустриалните
акумулаторни батерии. Разгледани
бяха също така нови серии акумулаторни батерии, специално разработени за промишлено приложение, производство на водещата американска
компания EnerSys. Лектори на семинара бяха Бохомир Хлавати, генерален
мениджър, и Иржи Садилек, технически директор на офиса на EnerSys в
Чехия. Събитието бе открито от
инж. Валери Сланчев, управител на
фирма Валбис, който подчерта сериозните намерения на българския екип
да работи в посока утвърждаване и
разширяване на пазарните позиции в
страната на търговските марки
VARTA, HAWKER, PowerSafe и
CHLORIDE, които EnerSys притежава.

Тенденции в развитието
на стационарни оловни
батерии
"Сериозното техническо развитие в областта на алтернативното електрическо захранване през
последните години доведе до усъвършенстване на традиционно използваните и разработването на нови
като конструкция стационарни оловни батерии. Всеки тип стационарни
оловни батерии е предназначен за
специфични условия на работа, характерни за различни инсталации, условия на експлоатация и параметри на
околната среда", заяви по време на
семинара г-н Садилек. По принцип,
стационарните оловни батерии могат да се класифицират в две основни групи - затворени вентилирани и
управлявани с вентил.
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Основно предимство на категорията батерии, управлявани с вентил
(наричани неточно сухи батерии или
батерии, които не се нуждаят от
поддръжка), са ниските изисквания по
отношение проветряването на работните помещения. Също така при
тази категория не съществува необходимост от допълване на батерията с деминерализирана вода. Недостатъци на батериите, управлявани
с вентил, са по-краткият им живот
и по-голяма чувствителност към
параметрите на работната среда и
най-вече по отношение на температурата. "Съществува тенденция към
запазване на водещата роля на класическите затворени вентилирани
акумулатори (наричани отворени или
доливаеми - бел. ред.). Сред причините за това са не само дългият живот и по-ниската чувствителност
към работните условия, но и по-високата им експлоатационна надеждност, обусловена от съществуващите възможности за прецизното им
диагностициране", подчерта Иржи
Садилек. "Базирайки се на посочените факти, в приложения от областта на енергетиката, където съществуват изградени акумулаторни помещения, използването на батериите, управлявани с вентил (VRLA батерии), все повече се ограничава за
сметка на затворените вентилирани стационарни оловни батерии.

Алкални батерии и батерии
тип Планте
"За работата на системите, осигуряващи алтернативно електрическо захранване в производствени процеси и разпределители, са характерни натоварващи профили, включващи
както ударни и пикови захранвания,
така и по-дълготрайна стабилизирана фаза. Към първата група системи,
характеризиращи се с ударни и пикови натоварвания, принадлежат приложения, свързани с включване в движение на задвижващи устройства,
захранване с енергия на включващите/изключващите бобини на осигурители, контролери с плоски контакти и др. Втората група системи,

отличаваща се с дълготрайна стабилизирана фаза на натоварване, се
отнася за приложения, включващи
системи за резервно осветление, сигнализация и др.", коментира инж. Тодор Тодоров от фирма Валбис.
"Широко използваните преди години оловни батерии с пластини Планте или никелкадмиеви клетки отговарят на съвременните изисквания
за експлоатационен живот и съвместимост с волтамперните характеристики. Тези батерии се отличават
и с редица недостатъци, които не
могат да бъдат пренебрегнати преди всичко високата им цена. Конкретно батериите с пластини Планте се отличават със значително
тегло, сравнително къси времеви
периоди на доливане на вода и ниска
устойчивост на циклични натоварвания", подчерта в рамките на семинара г-н Садилек.
При алкалните клетки съществува изискването за периодична смяна
на електролита. За режими на работа, характеризиращи се с постоянен
подзаряд, капацитетът им пада, което изисква въвеждането на изравнителни цикли. Също така алкалните
клетки се отличават с широк диапазон на напрежението върху батерията, което налага използването на
балансиращи клетки или противоелементни групи за регулиране на напрежението във веригата на товара.
"Следователно включването на балансиращи клетки или противоелементни групи оказва негативно влияние
върху надеждността на работа и
загубите в резервната електрозахранваща система, а, не на последно
място, и върху екологосъобразността
на батериите", допълни г-н Садилек.
Друг вид алтернативни електрически захранвания, представени по
време на семинара, бяха оловните
батерии с тръбни електроди (OPzS).
Подчертано бе, че те все повече не
се приемат за оптимално решение
поради сравнително голямото им
вътрешно съпротивление, водещо до
необходимост от преоразмеряване
на батериите в системи с наличие
на пикове и ударни натоварвания.
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Omron ÓÚÍË Â„ËÓÌ‡ÎÂÌ ÓÙËÒ ‚ ¡‡ÚËÒÎ‡‚‡
Шеф на компонентния бизнес на японската компания в Югоизточна Европа става Синиша Плевлякушич

—

прессъобщение от края на март
2005 г. Omron официално обяви откриването на регионален офис в столицата на Словакия - Братислава, като следствие от разрастването на компонентния бизнес на компанията в региона
на Югоизточна Европа. Според предварителната информация, регионалният
офис в Братислава ще бъде открит
официално на 18 април 2005 г. от Стив
Юкава, президент на дивизията Omron
Electronic Components. "Заради централното си географско местоположение,
високообразована и мотивирана работна сила и развита инфраструктурна пътна мрежа, Братислава е идеалното място за новия регионален офис",
коментира д-р Мирослав Трифунович,
генерален мениджър, Omron Electronic
Components Europe, отговарящ за корпоративното планиране и развитието
на бизнеса.
Под супервизията на д-р Трифунович,
новият регионален офис ще се оглави
от Синиша Плевлякушич, който застава начело на петчленен ентусиазиран
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екип от специалисти с
дажби в рамките на бизнеопит в местния бизнес с
са с индустриална автомаелектронни компоненти,
тизация, отговарящ за разкоито ще могат да развивитието на бизнеса в бивват стабилни и дългосрочшите съветски републики,
ни взаимоотношения с клиЮгоизточна Европа, Близенти и партньори в региокия Изток и Африка. Госпона.
дин Плевлякушич има значи"Досега Omron оказваше
телни заслуги за развитиеподдръжка на клиентите
то на търговската мрежа
си в Източна Европа чрез
на Omron в страните от
местни представители.
Източна Европа през послеОсновна цел на новия офис
дните години, се подчертае да осигури директна под- Синиша Плевлякушич,
ва в пресинформацията.
мениджър продажби
дръжка на местните кли- на регионалния офис
Бизнесът на Omron с
енти, като очакваме в ре- в Братислава
електромеханични и електзултат на активната ни
ронни компоненти в Евроработа по подобряването на връзката
па се ръководи от дивизията Omron
ни с клиентите да постигнем нови
Electronic Components Europe, която е
нива на клиентско удовлетворение",
директно подчинена на централния
заявява г-н Плевлякушич.
офис на компанията в Япония. В Европа
Ръководителят на новия регионален
Omron има водещи позиции в бизнес
офис е добре познат в региона на Югосегмента, специализиран в предлаганеизточна Европа и в частност на българто на широка гама релета за печатни
ския пазар на индустриална автоматиплатки, микропревключватели, DIP презация, на базата на 6-годишната си
включватели, оптопревключватели, форабота в Omron като мениджър по протомикросензори, конектори и др.
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Grundfos: ‡ÍˆÂÌÚË‡ÏÂ ‚˙ıÛ
ÔÓÏÔË Á‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Източна Европа е приоритетен пазар за компанията,
заявява Йенс Мадсен, президент на Grundfos Group

Œ

Амелия Стоименова,
Биерингбро, Дания

т 7 до 10 март т.г. централата
на водещия датски производител на
хидравлични машини Grundfos, намираща се в близост до градчето Биерингбро, бе домакин на традиционно организираната ежегодна среща за журналисти от региона на Източна Европа.
Тазгодишната среща бе уважена от
колеги технически журналисти от
България, Полша, Унгария, Чехия, Словения, Австрия, Русия, Украйна, Румъния и
Турция. Натоварената програма на
събитието стартира със специална
лекция, представяща компанията
Grundfos като пазарни позиции, стратегия на развитие и търговска философия, която се проведе в центъра за
обучение на Grundfos, носещ името на
основателя на компанията Пол Ду Йенсен. Организирани бяха посещения в заводите на Grundfos, специализирани в
развоя и производството на циркулационни помпи и електронни блокове за
контрол и управление на хидравлични
машини. Тематичен акцент на тазгодишното събитие бяха произвежданите от компанията помпи за отпадни
води. В допълнение към специализираната лекция, посветена на техническите новости при помпите за отпадни води и посещението на завода на
Grundfos в градчето Лангаа, който се
занимава с производството им, участниците в събитието имаха възможността да видят реално функционираща пречиствателна станция за битови отпадни води, изградена на база
помпите SEV и SE1 на компанията.

Президентът на компанията
Йенс Йорген Мадсен подчерта значимостта на пазарите в Източна Европа за Grundfos Group. "Израз на сериозните ни намерения да инвестираме в
бившите социалистически страни е
построяването на завод на Grundfos в
близост до Москва. Също така на финален етап от изграждането си е заводът на Grundfos в Унгария. Планираме да построим и трети завод в региона на Източна Европа, но точното му
местоположение ще изберем на базата на факторите - икономическа целесъобразност, развитие на местния
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пазар, възможности за осигуряване на
професионално подготвени специалисти. В известен смисъл, по отношение
на инвестиционната политика на
Grundfos, държавите в Източна Европа се явяват конкуренти", заяви по
време на пресконференция г-н Мадсен.

Grundfos чества 60-годишен
юбилей
през настоящата година. Основаната
през 1945 г. компания, днес се управлява от Фондацията Пол Ду Йенсен,
която е собственик на 86% от
Grundfos. Наследниците на основателя на Grundfos притежават около 12%,
а служителите приблизително 2%.
Според г-н Мадсен, стратегията за
развитие на Grundfos през следващите години е насочена към увеличаване
на дела от компанията, собственост
на служителите на компанията. "Формулата за успех на Grundfos - от момента на основаването си до днеш-

Заводът на Grundfos за производство на
помпи за отпадни води

ните водещи позиции в областта на
помпите и помпените системи, се
заключава в мотото на компанията,
което неотлъчно следваме вече 60
години Be>Think>Innovate>", заяви Йенс
Йорген Мадсен.

Помпите SEV и SE1
на Grundfos, предназначени за пренос на
отпадни, процесни и непречистени канални води бяха основна продуктова
новост, разгледана на проведената
журналистическа среща. Гамата обхваща модели с мощност от 1.1 до 11
kW. Сред възможностите на помпите
SEV и SE1 са да пропускат твърди ча-
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Йенс Мадсен, президент на Grundfos

стици с диаметър до 100 mm, което
значително намалява риска от запушване и удължава срока им на експлоатация. Предлагат се в две конструктивни изпълнения - с едноканален и със
SuperVortex импелер. Специфика на помпите SEV и SE1 е масивният кожух на
статора, акумулиращ и предаващ топлината на течността в помпата и
околното пространство, което позволява продължителната й работа в частично потопени или сухи инсталации.
Помпите са осигурени срещу проникване на течност в двигателя чрез полиуретаново уплътняване на кабелния
куплунг. Друга конструктивна особеност на SEV и SE1 е сглобяването на
първичния и вторичния механичен уплътнител в общ възел, което улеснява
поддръжката на помпите. При инсталирането им се използва потопен или
сух монтаж без допълнително охлаждане на двигателя. Могат да се инсталират на автокуплираща система или
на фиксирана тръбна система, както
и на свободна стойка или в преносимо
изпълнение.
Помпите с импелер SuperVortex на
Grundfos SEV имат специално проектирана форма на лопатките, което предотвратява запушване и затлачване,
правейки ги приложими при течности
с абразивни частици, утайки с газове
или влакна и течности, съдържащи
голямо количество твърди частици.
Помпите с канален импелер на
Grundfos SE1 са полуаксиален тип с
удължени лопатки. Отличават се с
висока степен на приложимост в приложения, изискващи поддържане големи дебити на гъсти утайки.
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ГРУНДФОС България ТП
1421 София, бул. Арсеналски 105-107
тел.: 02/9633820, 9635653, факс: 02/9631305
e-mail: bulgaria@grundfos.com, www.grundfos.com
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¬ÚÓË ÚÛÌË ÔÓ ·ÓÛÎËÌ„ Á‡
ÍÛÔ‡Ú‡ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
OBO Bettermann обра наградите и в индивидуалното, и в отборното класиране
Залата на най-големия и най-модерен боулинг център в
София - МEGA XTREME, се оказа тясна за регистрираните
над 150 участници във втория турнир по боулинг за купата
на сп. Инженеринг ревю, който издателство Ти Ел Ел Медиа
организира (вече може да се каже, традиционно).
На 9 март 2005 г. премериха сили точно 132-ма състезатели, представляващи близо 40 фирми от бранша. Тази година всички участници изиграха по една игра, тъй като максималният капацитет на залата не позволи резултатите от
състезанието да се базират на две, както на предходния
турнир. Характерно за Втория турнир по боулинг за купата
на сп. Инженеринг ревю беше участието на повечето от
миналогодишните състезатели - търсещи реванш с конкурентите си от играта през 2004 г. или борещи се да защитят завоюваните си позиции. Немалко нови участници се
включиха в турнира и несъмнено се запалиха като състезатели. Тъй като възможността да бъде премерено майсторството на участиниците бе сведена само до една игра, състезателите дадоха всичко от себе си. В подкрепа на това
твърдение бе мнението и на наблюдаващите турнира с чаша
питие в ръка - колеги и приятели на състезателите. Те бяха
свидетели на доста квалитетна гледка, отбелязвайки повишеното ниво на играта и изявата на истински шампиони.
Турнирът се проведе в два кръга - участниците играха на
общо 16 писти, които отличиха 17 победители на писта
(във втория кръг състезанието на писта 6 излъчи двама
победители). Освен индивидуалния шампионат, отново бяха
отличени отборните шампиони, като всички бяха награде-

ни с купи и грамоти. Тази година купа за издателство Ти Ел
Ел Медиа нямаше. Но можем да претендираме, че със сигурност се развиваме и като отбор по боулинг. Макар и без
забележителните постижения на миналогодишния ни шампион Иво Бояджиев, отборно Ти Ел Ел Медиа се класира на
13 място (19-то място на предходния турнир).
Събитието, което освен с възможностите за изява в
спорта привлича участниците и с атмосферата, която
създава, приключи подобаващо с песни и танци до малките
часове на 10 март 2005 г.
ОТБОРНИ ШАМПИОНИ
I място: ОБО БЕТТЕРМАНН
(147.5 т)
II място: ВАЛтроник
(126.67 т.)
III място: Emerson Process Management
(118 т.)

ИНДИВИДУАЛНИ ШАМПИОНИ
I място: Мария Миленкова, ОБО БЕТТЕРМАНН
(187 т.)
II място: Richard Mitchell, ИВАС ТЕХ
(154 т.)
III място: Райчо Райчев, ЕНЕРГОРАМ
(153 т.)
С изключително
силна игра се
представи Ричърд
Мичел от Universal
Instruments, който
игра за партньора
си в България ИВАС ТЕХ.

Двучленният отбор на ОБО БЕТТЕРМАНН
грабна шампионската купа на втория
боулинг турнир
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Мария Миленкова: индивидуалният
победител и състезател за
отбора на ОБО БЕТТЕРМАНН,
отборният шампион на турнира

Сред майсторите на
боулинга у
нас, Райчо
Райчев,
Енергорам,
традиционно
е сред
индивидуалните
шампиони на
турнира

Отличното представяне на ВАЛтроник
донесе на фирмата II място в отборния
шампионат
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Отборът на Emerson Process
Management и тази година
спечели купата за III място
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ШАМПИОНИ ПО ПИСТИ
шампион на:
писта 1
писта 1/2
писта 2
писта 3
писта 3/2
писта 4
писта 5
писта 6
писта 6/2
писта 6/2
писта 7
писта 8
писта 9
писта 10
писта 11
писта 12
писта 13
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име
Красимира Топалова
Мария Константинова
Райчо Райчев
Алекси Аяров
Петя Накова
Александър Катошев
Richard Mitchell
Христо Христов
Ивайло Иванов
Мирена Русева
Тодор Станчев
Илиана Магерова
Гергана Ангелова
Гергана Узунова
Мария Василева
Лора Мартинова
Ива Димитрова

фирма
ЕНЕРГОРАМ
EMERSON PROCESS MANAGEMENT
ЕНЕРГОРАМ
КОНТРОЛТЕСТ
ТLL MEDIA
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ
ИВАС ТЕХ
ШИБЪР
ЕЛЕКТРОИНВЕНТ
ТLL MEDIA
ТЕКСИМП
ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ
БЕЛИМО БЪЛГАРИЯ
ВАРУМ
КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС
ДРАГНЕВА ЕЛЕКТРОНИК
КЕТ ЕЛЕКТРОНИКС

точки
112
118
153
100
111
104
154
105
100
100
119
105
118
151
58
94
91
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ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡

»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
‡Í‚Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜Ì‡ Ë
‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÓÚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡, ·ËıÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË
Ì‡ Ó·˘Ëˇ Á‡ „‡ÁÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌËÚÂ
‰ÛÊÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
ÔÓ·ÎÂÏ, Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
ÔË ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â
ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÔËÌˆËÔ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡
„‡Á ‚ ·ËÚÓ‚Ëˇ ÒÂÍÚÓ, Â Ó·ÂÏÌËˇÚ. œË ÔÓÚË˜‡ÌÂ ÔÂÁ „‡ÁÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡, ÔËÓ‰ÌËˇÚ „‡Á ÔËÂÏ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡. ÕÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡
ÔË‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Í˙Ï Ú.Ì‡. ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË

Фиг. 1.

ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ‚Ó‰Ë ‰Ó ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
„Â¯ÍË ‚ ‡ÁÏÂ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓˆÂÌÚ‡. Õ‡ ÙË„. 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
„Â¯Í‡Ú‡ ÔË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ó·ÂÏÂÌ ÚËÔ Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œÓ·ÎÂÏ˙Ú ÒÂ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÏÂÊ‰Û ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ „‡Á
Ë ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌˇÏ‡
ÎËÌÂÈÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÍÓÂÍˆËˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ˜ÂÁ ÛÏÌÓÊ‡‚‡ÌÂ ÔÓ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ.
ŒÒÌÓ‚‡ÌËˇ Á‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡
‚‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â ÒÂËÓÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ ‚˙ıÛ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á. Õ‡ ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ËÁÏÂÌÂÌË-

ÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ÏÂÒÂ˜ÌËˇ ‡ÁıÓ‰ Ì‡
ÔÓËÁ‚ÓÎÌÓ ËÁ·‡Ì‡ „ÛÔ‡ ·ËÚÓ‚Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË. »ÁÓ·‡ÁÂÌ‡Ú‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÓÏÂÒÂ˜Ì‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÔÂÁ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ Â
ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ —ÓÙËˇ.
‡ÍÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ ÓÚ ÙË„Û‡Ú‡,
ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡
„Ó‰ËÌ‡Ú‡ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡. Õ‡È-„ÓÎˇÏ‡ Â ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ Á‡
Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÎË (20 ∞—) ÔÂÁ ÏÂÒÂˆËÚÂ Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ
Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËˇÚ ‡ÁÏÂ Ì‡
„Â¯Í‡Ú‡ ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‚ ÏÂÒÂˆËÚÂ Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ
Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á ‚Ó‰Ë ‰Ó Â‡ÎÌË
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Á‡„Û·Ë Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ.

Фиг. 2.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения
за решаване на поставената техническа задача
на е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00
или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9.
За допълнителна информация по темата, ни търсете на редакционните
телефони: 02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
В отговор на организираната от сп. Инженеринг ревю дискусия на тема
"Какво е оптималното технико-икономическо решение за отопляване на производствен цех с обща площ от приблизително 2500 кв.м. Като конструкция
халето представлява ферма с колони. Разстоянието между колоните в стените е 6 м., а вътре в помещението - 18 м. В цеха са монтирани и работят
три портални крана", публикуваме коментари и конкретни предложения за
решаване на поставената техническа задача на специалисти от сферата на
отоплителната техника. Допълнителната информация, с която разполагаме, е, че покривът на халето е бетонен с три фонара, имащи ширина 6 м.
Общата площ на покрива е от порядъка на 3090 кв.м. Остъкляването на
трите фонара е с обща площ около 350 кв.м. Максималната височина на покрива е 12.5 м. Височината на помещението до стрехата е 8 м. Площта на
едната от стените на халето е около 670 кв.м. тухла, плюс дървена врата
6 кв.м. От порядъка на 55 кв.м. от общата площ на втората стена е тухлена,
55 кв.м. - бетонна, 14 кв.м. е метална врата и около 300 кв.м. от стената
заемат единични прозорци. Около 650 кв.м. от площта на третата стена е
тухлена. Стената е с две дървени врати с обща площ 26 кв.м. Като площ
четвъртата стена обхваща 55 кв.м. тухла, 55 кв.м. бетон и от порядъка на
314 кв. м. единични прозорци. Заводът е разположен на около 600 метра надморска височина. Газифициран е. Режимът на работа в цеха е едносменен - 8
часа, пет работни дни в седмицата. Спецификата на производствения процес не изисква често отваряне и затваряне на вратите. Поставено е изискването за гарантирана температура от 18 °С при външна температура от
-7 °С. Важно от гледна точка на производствения процес е температурата
в цеха през нощта да не пада под 5 °С.

Предлагаме три варианта
за решаване на задачата
Уважаема редакция,
във връзка със задачата за намиране на оптимално техническо решение
за отопляване на производствен цех с
площ от 2500 m2 и височина 8 m България Терм предлага следните три принципни решения:
l Лъчисто отопление с газови излъчватели OHA 150/200V. За отопление на цеха са необходими два броя излъчватели. OHA е модулна система за
газово лъчисто отопление с горивна
камера от неръждаема стомана. Системата е изградена от горивни агрегати
за външен монтаж с обща работна
мощност от 410 kW и инсталирана
мощност от 430 kW; излъчващи тръби
с отражател с диаметър 300 mm, монтирани съобразно технологичното оборудване, с обща дължина на тръбите
189 m.
l Лъчисто отопление с газови излъчватели Infra 6. За отопление на цеха
са необходими 16 бр. излъчватели. Серията Infra включва инфрачервени излъчватели с отворена или затворена
камера, включваща газова горелка, окомплектована с всички необходими контролни елементи и осигуряващи системи; излъчваща тръба; отражател и вентилатор за димни газове. Към системата от тела трябва да се изгради
допълнителна система за отвеждане на
димните газове. Не се разрешава използването на уреда за отопление в помещения, предназначени за занаятчийски
или промишлени дейности, при които
технологичният процес и съхраняваните материали създават риск от образуването на газ, изпарения или прах,
причиняващи пожар или експлозия.
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също не се разрешава.
Тъй като при използването на топловъздушно отопление топлият въздух
ще се издигне в най-високата част на
помещението, т.е. във фонарите, препоръчваме да се използва система за
размесване на въздуха Vort Delta. Системата е изградена от таванни вентилатори, командвани от електрическо устройство, измерващо температурата
на пода и температурата на тавана.
При регистрация на разлика в температурите по-висока от от 3 oС, вентилаторите се включват и размесват
въздуха. Дежурното отопление на цеха
би могло да бъде решено с различни по
вид управления - цифрови или аналогови,
съвместими с горните системи.
За по-точно решаване на поставената задача е необходимо да бъдат
известни технологичното оборудване
на цеха, вида на производството, наличието и взаимното разположение на
преградните стени, по-подробни климатични данни за региона и строителната конструкция.

инж. Иванка Кралева,
продуктов мениджър в
България Терм

Препоръчваме използване
на инфрачервени газови
отоплители

Газов генератор на топъл въздух Eolo 115,
предложен от България Терм

Газов излъчвател Infra 6, предложен от
България Терм

l Отопление с газови генератори
на топъл въздух Eolo 115. За отопление на цеха са необходими 4 броя апарати. Eolo е генератор на топъл въздух
със затворена горивна камера и топлообменник от неръждаема стомана.
Основни конструктивни елементи на
генератора са осов или центробежен
вентилатор, подаваща решетка с подвижни жалузи, корпус от неръждаема
стомана или поцинкован боядисан корпус. Използването на уреда за отопление на помещения, използвани за промишлени или занаятчийски дейности,
при които също съществува риск от
образуването на газ, изпарения или
прах, създаващи предпоставки за
възникване на пожар или експлозия,

За отопление на производствен цех
с посочените габарити са приложими
няколко типа инсталации. Сред възможните варианти е изграждането на
отоплителна система, базирана на
газов котел и топла вода, която се
подава към подово отопление или топловъздушни апарати и радиатори. Характерно за отоплението с топловъздушни апарати е първоначалното затопляне на въздуха, който от своя
страна след това затопля предметите и хората в помещението. За реализацията на отоплителни системи от
описания тип е необходимо да се предвидят системи срещу замръзване. Подовото отопление има предимството,
че ще затопли бързо работните зони,
но изграждането им е свързано със
сравнително труден монтаж на
тръбите в пода на цеха и ограничения
в натоварването при експлоатация.
Друг недостатък е, че топлият въздух
вдига прахта от пода на халето.
Използването на топловъздушни
апарати изисква предварително пускане на системата с цел осигуряване на
достатъчен период от време за затопляне на помещенията до желаната
температура. Следователно сутрин,
когато халето е студено, е необходимо време и допълнителна енергия, за
да се темперират работните зони.
Друг вариант за отопление включва
използването на инфрачервени газови
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Газови топловъздушни апарати на
Roberts Gordon, предложени от ЕТ Динел

Добре е да се използват
газови топловъздушни
апарати
Газови отоплители на SCHWANK, предложени от VAC България

отоплители. При наличие на газ този
тип отопление се характеризира с
много предимства пред конвенционалните отопления. На първо място, не се
налага използването на системи срещу
замръзване. Също така, работните
зони и хората се затоплят директно и
като вторичен процес те започват да
топлят въздуха. Възможно е включването на отопление само в определени
работни зони от производственото
помещение. Ефектът на затопляне се
чувства от хората минути след включване на излъчвателите. Комфортната
работна температура се достига за
период от около 15 min. Досегашната
ни практика показва, дори при ниски
външни температури е възможно отчитането на икономия на енергия в
пъти спрямо съществуващо старо
отопление с топловъздушни апарати.
На базата на предоставените ни
данни за техническата задача изчислихме топлинните загуби на завода, като
използвахме софтуерен продукт на немската фирма SCHWANK. Получената
стойност на топлинните загуби за
производствена площ от 2500 кв.м. е
617 кW. Следователно, при варианта с
конвенционална отоплителна система
инсталираната отоплителна мощност
би следвало да бъде 617 kW. Обаче задачата би могла да се реши успешно и със
следните видове отоплителни инфрачервени високоинтензивни газови съоръжения на фирма SCHWANK - ЕСО
SCHWANK, PRIMO SCHWANK и SUPRA
SCHWANK, които ще се монтират над
крана на височина 8 м.
При използването на лъчистите
отоплители е възможно инсталираната мощност да е по-малка от проектната. Разликата се получава от КПД на
различните съоръжения. Най-удачен вариант като отношение цена/производителност за нашия пазар, според нас,
са високоинтензивните газови отоплители ЕСО SCHWANK с едностъпална
горелка. Инсталирането на 30 броя излъчватели с единична отоплителна
мощност 18 kW би осигурило равномерно затопляне на цялата отопляема зона
с обща отоплителна мощност 540 kW.
Възможно е да се направи включване на
всеки излъчвател по отделно и това
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позволява да се затоплят само зоните,
в които се работи. В отоплителната
мощност са включени топлинните загуби от свежия въздух, необходим за осигуряване на горенето.

инж. Найден Василев,
VAC България

Газовите керамични
излъчватели са подходящо
решение
Оптимално решение за отопление на
описаното трикорабно хале с голяма
височина е свързано с използването на
газови керамични излъчватели. Поради
недостатъчната първоначална информация и отсъствието на предпроектно проучване, фирма ГЕМА ИНЖЕНЕРНГ
счита, че в процеса на изготвяне на
проекта следва да се предвидят:
Проектиране, доставка и монтаж
на газорегулиращ пункт с характеристики - входно налягане Рвх. =6 бара
(природният газ се транспортира в
системата на Булгаргаз с налягане 6
bar), изходно налягане Ризх. равно на 2
бара и максимален дебит Q макс. в
размер на 100 N.m3/h.
Проектиране, доставка и монтаж
на газова инсталация за захранване на
керамичните излъчватели.
Проектиране, доставка и монтаж по
подходяща схема на необходимия брой
керамични излъчватели с обща мощност около 800 kW със съответстващия им брой устройства за управление.
Проектиране, доставка и монтаж
на газсигнализаторна система и взривозащитена аварийна вентилация.
Резултатите от извършен от ГЕМА
ИНЖЕНЕРИНГ предварителен анализ на
необходимата инвестиция за изграждане на отоплителна система, базирана
на керамични излъчватели, показват, че
проектирането, доставката и монтажа на отоплението би струвало приблизително 95 000 лв.
При зададените условия и описание
на отоплителната система разходът
на природен газ за отоплителен сезон
би бил около 33 000 N.m3.

инж. Здравко Кръстев,
управител на ГЕМА
ИНЖЕНЕРИНГ

Предлагаме предложената техническа задача за отопляване на производствен цех с обща площ 2500 кв.м да се
реши чрез използването на газови топловъздушни апарати (ТВА) на фирма
Roberts Gordon, работещи на природен
газ. Предвид специфичната конструкция
на производственото хале - ферма с
колони, монтирани на вертикално разстояние една от друга на 6 m, при
ширина между колоните 18 m и поради
инсталирането на три портални крана
в помещението, считаме, че използването на инфрачервени газови излъчватели е нерационално.
На базата на предоставените данни, предлагаме за отопляване на помещението да се използват топловъздушни апарати, общо 12 на брой, от двете
страни на халето, по 6 броя на всяка
стена, монтирани на равно разстояние
един от друг. Считаме, че оптималната височина за монтаж е 3.5 м. За целта е необходимо да се изгради специална винкелова конструкция, монтирана
към някоя от страничните колони.
Тръбите за изходящите газове и за подаване на пресен въздух преминават
през стените и са изработени от алуминий или неръждаема стомана.
Технически разчет. За определяне на
необходимия за конкретното приложение брой топловъздушни апарати са
извършени следните изчисления:
Изчисляване на отопляемия обем.
Общата площ (2500 м2), умножена по
височината на помещението (12 м) е
равна на отопляемия обем (30 000 м3).
Определяне на потребната мощност. Отопляемият обем (30 000 м3),
умножен по необходимата топлинна
мощност за 1 м3 (40 W/м3) е равно на
потребната мощност (1 200 000 W).
Определяне на необходимия брой ТВА.
Потребната мощност (1 200 000 W),
разделена на мощността на един ТВА
(98 000 W) е равно на броя ТВА (12 бр.).
Разходът на природна газ за 1 топловъздушен апарат е 11.3 куб.м/час.
Следователно консумацията на 12 броя
ТВА при 8-часова работа ще бъде 678
куб.м. Цената на природната газ в
момента е от 330 лв. за 1000 куб.м.
Регулирането на работата на ТВА
(включване/изключване, времетраене)
трябва да се извърши в зависимост от
технологичния режим и разположение-
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то на машините в халето. Един от
вариантите на разположение е групиране на ТВА и гарантиране на зоново
отопление в работното помещение.
Вътрешната газова инсталация, осъществяваща захранването с природна
газ на всеки консумиращ уред, е предмет на отделен проект. Трасето, разположението на захранващите с природна газ тръби, точката на присъединяване към газопреносната мрежа би
следвало да бъдат обект на проекта
на вътрешната газова инсталация.

инж. Недялка Цолова,
ЕТ Динел - Недялка Цолова

Считаме, че е удачно
използването на подово
водно лъчисто отопление
По повод поставената техническа
задача фирма Екотермал счита, че оптималното техническо решение за
отопляване на производствено помещение с посочените габарити е свързано
с използването на водно подово лъчисто отопление с нискотемпературен
газов котел. Този вид отопление би
осигурило максимален комфорт на обитателите на сградата, като реализираната икономия на топлинна енергия
би била в диапазона от 6 до 10%. Допълнително системата би могла да се
използва и за охлаждане посредством
използването на циментови замазки. За
реализацията на водно подово лъчисто
отопление се прилага тръба от пероксидно омрежен полиетилен с водонепропусклив EVAL слой, който предотвратява дифузията на кислород през стената на тръбата. Подобна тръба има
живот над 50 години. Друго предимство на тръбите от пероксидно омрежен полиетилен с водонепропусклив
EVAL слой е отсъствието на отлагане
на котлен камък по вътрешната
повърхност на тръбата. Свръзките на
тръбата са от тип "пресоващ
пръстен", което е гаранция за високото им качество. Системата работи
предимно чрез излъчване, а не конвекция, което предотвратява вдигането
на прах от пода и щади дихателните
пътища на обитателите на сградата.
Във функцията на енергиен източник би
могъл да се използва нискотемпературен газов котел и/или въздухоохлаждащ
термопомпен агрегат въздух/вода. Необходимо е да се отбележи, че използването на този вид котел предотвратява появата на конденз по повърхността на горивната камера, което, от
своя страна, спомага за правилната експлоатация и осигурява дълъг живот на
котела. Важна предпоставка за използването на котела е топлообменникът,
осигуряващ денонощно потребление на
битова гореща вода.
Фирма Екотермал проектира отоплителните си инсталации на базата
на техника от водещи производители
като REHAU, Danfoss и други, с цел
осигуряване на високо качество.

инж. Николай Жеков,
проектант в Екотермал
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Нискотемпературен
газов котел на
Viessmann,
предложен от
Екотермал

Подово водно
лъчисто
отопление на
REHAU, предложено от Екотермал

Предлагаме да се използва
топловъздушно отопление
Считаме, че поставената техническа задача би могла да се реши с топловъздушни апарати и регулиране, производство на фирма ОRION AL-KO. Топловъздушните апарати ОRION AL-KO се
отличават с ниско ниво на отделяния
шум, устойчива срещу въздействието
на околната среда конструкция. Могат
да работят с топлоносител пара и
вода, както и да работят в помещения с голяма височина. Конструктивно
се изпълняват в две модификации - за
стенен и таванен монтаж. За конкретното производствено помещение е
препоръчително основната част от
топловъздушните апарати да са разположени на външните стени на халето, а останалите на конзоли, висящи
от тавана. Описаното разположение
на топловъздушните апарати спомага за по-добра организация на въздухообмена и оставане на топлия въздух в
работната зона, а следователно и за
постигане на минимален температурен градиент в зоната. При отваряне
на вратите в халето нахлува студен
въздух и респективно топлият въздух
излиза от помещението. За да се избегне изстудяване на производственото помещение е препоръчително монтирането на специални въздухоотоплителни апарати над вратите, образуващи въздушна завеса.
За да се поддържа предварително
зададената температура за дневен и
нощен режим е препоръчително окомплектоване на топловъздушните апарати с автоматичен регулатор и осезатели. Те дават възможност за зоново регулиране на топловъздушните
апарати при дневен и нощен режим на
работа, чрез плавно регулиране на оборотите на вентилаторите. Регулаторът е снабден със седмичен програматор, даващ възможност за избор на
различни режими на работа в отделни
предварително избрани от потребителя часови зони. Окомплектован е със
система срещу замръзване, предпазваща инсталацията. Ако отоплителната
инсталация е с автоматично регулиране, е възможно програмирането й в
работен режим, при който въздушни
завеси, формирани от специални въздухоотоплителни апарати, се включват
само в случаите, при които това е
необходимо.

Топловъздушен
апарат и
автоматичен
регулатор,
производство на фирма
ОRION AL-KO,
предложени
от ENERGIABG

За да се направят по-прецизни изчисления и да се определи точният брой и
взаимното разположение на топловъздушните апарати, са необходими архитектурни чертежи, конструктивни
елементи на сградата и описание на
работните места.

инж. Руслан Тунтов,
управител на ENERGIA-BG

Предлагаме два варианта
за отопление на цеха
Във връзка с поставената техническа задача за намиране на оптимално
решение за отопляване на производствено хале предлагаме две решения в
зависимост от спецификата на производството:
Изграждане на система за подово
лъчисто отопление. Решението е приложимо в случаите, при които повърхността на пода не е заета от
оборудване със специални фундаменти,
материали, стока и др. Разходите за
изграждане на подобен вид отопление
са от 10 до 50% по-малки при запазване на топлинния комфорт на хората в
помещението. Високата ефективност
оправдава и по-голямата първоначална
инвестиция. Други предимства са равномерното разпределение на температурата и намалената конвективна
подвижност на въздуха, което води до
намаляване на запрашеността. Относителната инертност на системата
също е предимство, което ще позволи
температурата в цеха през нощта да
не пада под изискваните 5 оС, без да
съществува необходимост инсталацията да работи. При достигане на критични стойности на температурата,
системата автоматично задейства,
в зависимост от въведения температурен режим на контролера. Тъй като
помещението е голямо, е препоръчително да се постави допълнителен
вътрешен термодатчик. Относително неудобство при изпълнение на решението е повдигането на подовото
равнище с около 15 см, дължащо се на
направата на термоизолация, хидрои-
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Следователно Вгор е 85,86 м3/ч.
Необходимите капиталовложения за
проектиране и монтаж на газовите
инфрачервени тръбни излъчватели се
определят на 46 лв/кв.м. минимум и 60
лв/кв.м. максимум за мощност от
1000 kW.

инж. Емил Миланов, Нора Газ

Препоръчваме водни
топловъздушни апарати

Чугунен водогреен котел IDEAL 2400
(вляво) и топловъздушен апарат, модел
W/C, предложени от ИТА КОМ

золация, на поставянето на серпентини, армировка, армираща плоча и замазка.
Топлоносителят в системата е
вода, загрята от газов котел. Икономичността и надеждността на котел
с автоматичен режим на работа го
превръщат в оптимално решение. В
търговската мрежа се предлагат подобни котли във вид на завършени
модули с мощности, достатъчни за
захранване на подобно помещение.
Съдейки по предоставените ни данни
за халето, би могло да се предположи,
че топлинните загуби са около 800 kW.
Следователно удачен модел за решаване на задачата е чугунен котел IDEAL
2417, който е подходящ за подово отопление, тъй като предлага възможност
за работа при ниски работни температури. Отличава се с висока ефективност на изгаряне (до 94.5%) и нисък
разход на гориво, ефективна топло- и
шумоизолация и удобен панел за управление.
В случай че голяма повърхност от
пода е заета, по-удачен вариант за
отопление на помещението би било
принудителното топловъздушно отопление с местни агрегати. Дебитът
на въздуха, нагнетяван от вентилатор
през топлообменник, се регулира от
дву- или трискоростен електрически
двигател. Топловъздушните агрегати
биха могли да се комбинират и със
системи за пресен въздух, прахоулавяне и овлажняване. Инертността на
този вид отопление е много малка и за
поддържане на желаните параметри е
необходим периодичен приток на
топъл въздух. Топлоносителят в системата е вода, загрята от газов котел,
която ще достига до отоплителните
точки по тръбна мрежа. За свеждане
на топлинните загуби до минимум е необходимо тръбите да бъдат изолирани с каменно-минерална вата с покритие от армирано алуминиево фолио.

Върбан Киселков, ИТА КОМ

Задачата се решава с
инфрачервени излъчватели
За решаване на техническата задача предлагаме използването на газови
инфрачервени излъчватели на американската фирма Roberts Gordon. Газовите
излъчватели са уреди тип В, т.е. използващи въздух за горене от помещението, в което са монтирани, а изходящите газове се отвеждат извън него.
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Газови инфрачервени излъчватели на
Roberts Gordon, предложени от Нора Газ

Изборът на моделите излъчватели,
топлинната им мощност и отстоянието на монтаж от пода е изчислено с
компютърна програма UK, версия CIBSE,
на фирмата производител. Считаме, че
поставените изисквания могат да се изпълнят чрез използването на 18 броя
излъчватели серия ВН 50 ST, всеки с
мощност 50 kW. Управлението (палене
и гасене) на горелките е възможно да се
извърши позоново, съобразно производствените нужди. Съгласно БДС
12.2.020.01-84 год., зоните в помещенията, в които газообразни горивни
вещества се употребяват като гориво, не се отнасят към взривоопасните
зони по отношение на електрическото
оборудване. В съответствие с нормативните изисквания, отоплителни уреди с излъчваща повърхност, използващи
вътрешен въздух за горене, могат да
се монтират в помещения, имащи обем
най-малко 10 м3/kW инсталирана мощност.
Проектни изчисления:
Съдейки по предоставените ни данни, би могло да се очаква, че размерите на помещението са приблизително
54 м дължина, 48 м ширина и средна
височина 10 м. Следователно средният отопляем обем е V = LхBхH =
54х48х10 = 25920 м3. Всеки от излъчвателите ВH-50ST се характеризира с
единична отопляема мощност 50 kW.
Инсталираната отопляема мощност
представлява произведение от общата отопляема мощност Q = 50 х18
=900 kW и средната височина от 10
m, т.е. 900 х 10 =9000 м3 < 25920 м3.
Посоченият обем на производственото хале отговаря на изискванията за
монтаж на газовите инфрачервени излъчватели.
Необходимият въздух за горене в
предложеното от нас решение се подава през външни отвори и се осигурява чрез инфилтрация.
Разходът на гориво за газовите
излъчватели ВН-50ST се пресмята по
зависимостта Вгор=Qхв, където Q е
инсталираната топлинна мощност (Q
=900 kW), а в е специфичният разход
на гориво за 1 kW (в = 0.0954 м3/h).

Уважаема редакция,
след подбор на съществуващите
възможности предлагаме три варианта за отопление на описаното хале:
l Атмосферни топловъздушни апарати на фирма KROLL. Представляват
въздухоотоплителен апарат, комбиниран с атмосферна горелка и вентилатор за изгорелите газове. При монтажа апаратът се присъединява към електрическата мрежа, газовата линия и
системата за изгорели газове. Разработен е с цел затопляне на въздуха (до
80 оС на издухвания въздух), както и за
вентилация, като е реализирана
възможност за нагнетяване на пресен
външен въздух в помещението. За постигане на оптимален ефект, апаратът трябва да направи 4-5-кратен
обмен на въздуха.
Топловъздушен
апарат
на фирма
KROLL
предложен
от Рувекс

Предимства на варианта за отопление са отсъствието на необходимост
от изграждане на тръбна мрежа, а само
на газови трасета, което обяснява пониската първоначална инвестиция.
Възможно е реализирането на зоново
отопление. Топловъздушните апарати
на KROLL са предназначени за външен
монтаж, т.е след инсталирането им
не съществува опасност от спиране
на работата на производството поради ремонт. Недостатъци са, че при
този вид отопление се получава голяма конвекция и се затопля ненужно голям обем въздух, което рефлектира в
по-високи експлоатационни разходи, които при добро регулиране могат значително да се намалят.
l Подово лъчисто отопление. Представлява нискотемпературно отопление (температурен режим 50/40 о С),
което се изпълнява от навити в пода
серпентини от полиетиленова тръба
с алуминиева вложка. При този вид
инсталация е необходимо да се изгради централна топлозахранваща линия.
Водата в инсталацията се затопля от
котела, намиращ се в специално изградено котелно.
Предимства на този вид отопление
са, че при нискотемпертурното лъчисто отопление отсъства конвекция. За-
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Залагаме на инфрачервено
газово-керамично
отопление

Котел от отоплителна инсталация,
базирана на подово лъчисто
отопление, предложен от Рувекс

топля се само зона, формирана от около
2.5 м височина над пода, което води до
по-малък обем затоплян въздух, а от там
и до по-малки експлоатационни разходи.
Системата се реализира на базата на
централизирано топлоподаване от котел, чието управление е напълно автоматизирано и управлява горивния процес
в зависимост от външната температура. Ефектът е около 30% икономия на
енергоносител. При този вариант на
отопление е възможно много лесно да се
реши и въпросът с битовото горещо водоснабдяване, както и с други температурни кръгове (ако има такива). Съществува възможност да бъде направено
охлаждане през подовите серпентини за
летния период на работа в халето. Недостатък е необходимостта от спиране на производствения процес за монтаж на подовите серпентини. Трябва да
бъдат предвидени и средства за ремонтни работи, например за направата на
подови замазки. Първоначалната инвестиция е по-голяма. Недостатък на описания вариант е инертността на лъчистото отопление.
l Водни топловъздушни апарати.
Това са топловъздушни апарати, снабдени с воден калорифер и вентилатор.
Както при подовото отопление, водните топловъздушни апарати изискват изграждането на централна захранваща система. Топлозахранването
на отделните апарати е от котел.
Апаратите могат да бъдат снабдени
с термостат за по-лесно регулиране.
Предимствата на варианта представляват комбинация от предимствата на двата предишни варианта.
Инсталацията се изгражда на базата
на котел, управляван по външна температура. Могат да бъдат регулирани
(пускани и спирани) отделни зони. Инсталацията се отличава с висока ремонтопригодност. Недостатъците й
са затопляне на по-голям обем въздух,
необходимост от изграждане на
тръбна мрежа.
За изготвяне на по-коректно предложение е нужно да се знае колко машини и хора работят в халето, има ли
запрашаване вследствие на производствения процес, съществува ли обособена офисна част и др.

инж. Иван Шишков, Рувекс
34

Уважаеми колеги,
в отговор на публикуваната техническа задача CBM Incorporated счита, че
най-ефективно технико-икономическо
решение за отопляване на помещението е промишленото инфрачервено газово-керамично отопление на френския
производител SBM International. Системата за лъчисто отопление на SBM
International гарантира изисканите
температури (вътрешна +18 оС при
външна -15 оС) и е толкова по-ефективна, колкото таваните са по-високи.
Сред възможностите на системата е
микропроцесорно програмируемо управление в денонощен, седмичен, месечен, или сезонен режим с точност +1оС.
Конкурентността на промишленото
инфрачервено газово-керамично отопление е резултат от:
l използването на евтини горива природен газ или пропан-бутан. Системата от излъчватели осигурява КПД в
диапазона от 94 до 95%;
l разпространение на насочeна лъчиста енергия, без загуби при транспортиране;
l безпламъчно, безотпадно и безшумно горене;
l след включване системата за 5 min
достига 90% от зададената температура.

Инфрачервено
газово керамично
отопление на
CBM International,
предложено от
CBM Incorporated

Специфика на инфрачервеното газово-керамично отопление е директното
затопляне на хората и повърхността
на предметите. Също така системата осигурява равномерно отопление по
цялата площ на помещението, но може
да поддържа и зони с различни температури без необходимост от изграждане на физически прегради. Консумацията на газ е до пъти по-ниска, сравнение с други отоплителни системи.
Инвестицията за закупуване и изграждане на инсталацията е близка или дори
по-ниска от цената на една отоплителна система от конвенционален тип и
се изпълнява за по-кратко време. Поддръжката на системата е икономически изгодна - отпадат разходите за
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Високоинтензивен
керамичен нагревател 60 kW (горе)
и двустепенен
високоинтензивен
керамичен нагревател на Solaronics,
предложени от
Хороз

обслужване на отоплителни котли,
топлообменници, помпи за гореща
вода, омекотителни устройства и
химикали срещу котлен камък, топлопроводи и радиатори, въздухопроводи,
вентилатори и всякакви инсталации за
пренос на топла вода или загрят
въздух. Възможността да се реализират сериозни икономии на гориво, персонал и др. прави инвестицията за закупуване на инсталацията бързовъзвращаема. Друго предимство на системата е изработването на компонентите й от нестареещи материали - керамика, неръждаема стомана, месинг.
Инфрачервеното газово-керамично
отопление на SBM International е стандартизирано в съответствие с международните изисквания в страните
от Европейския съюз и притежава разрешение за употреба от Националната агенция по стандартизация и метрология и Национална служба Пожарна
и аварийна безопасност към МВР.
За да се определят оптималните
мощност, брой, местоположение и ъгъл
на насочване на излъчвателите, освен
данните за сградата е необходимо да
се предостави подробна информация за
местоположението на подкрановите
пътища, кабините и лебедките на крановете, типа на материала на пода, както и топлоотделянето на инсталираните машини.

Венелин Живков,
СBМ Incorporated

Трябва да се вземе
предвид категорията на
производството
Решението на поставената техническа задача от фирма Хороз е изготвено на базата на зададената площ на
пода, покрива, външните стени, вратите и прозорците на производственото
хале. От направения анализ на зададените размери констатираме, че става
въпрос за отопление на площ от 2500
кв.м, която представлява част от производствена сграда с обща застроена
квадратура от около 4500 кв.м. Класическите решения за отопление на производствени халета са:
l Конвективно - с използване въздухоотоплителни апарати (ВА);
l Лъчисто - с използване на инфра-
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106 325 куб.м/сезон при използването
на ВА, и 32 212 куб.м/сезон при ИН.
Стойността на отоплението за сезон
възлиза на 15 417 USD при използването на въздухоотоплителни апарати и
4 671 USD за захранване с газ на инфрачервени нагреватели, при условна
цена на природния газ от 145 USD за
1000 куб.м. Ефективността на предлаганите решения се оценява на 43%
при отопление с ВА и 70% при ИН.

инж. Тодор Хорозов,
управител на Хороз
Възможности
за използване
на газови
керамични
излъчватели
на CBM,
предложени от
СВМ-България

Оптимално е да се
използват газови
керамични излъчватели

червени нагреватели (ИН).
Тъй като в заданието не е уточнена категорията на производството (А,
Б, В или Г) предлагаме следните решения на задачата:
В случай че производството е от
категория А , Б или В, предлагаме отоплението на цеха да се реализира на
базата на ВА, осигуряващи "топъл душ"
и монтирани извън обсега на крановете.
Ако категорията на производството
е Г, е възможно задачата да се реши чрез
използването на три вида инфрачервени нагреватели, производство на компанията Solaronics - високоинтензивни,
двустепенни и нискоинтензивни. Високоинтензивните керамични ИН на
Solaronics са с топлинна мощност 30 или
60 KW и експлоатационен период 20
години. Подходящи са за отопление на
халета с обособени работни места.
Предлагат се с параболичен рефлектор
за отопление на халета с широчина над
18 м (опционално). Двустепенните високоинтензивни ИН на Solaronics се характеризират с топлинна мощност 30 или
60 kW и експлоатационен период от 30
г. Втората степен се включва/изключва от термостат в зависимост от зададената температура на отопляемото помещение. Нискоинтензивните
(тръбни) ИН на Solaronics се предлагат с
топлинна мощност 30 и 60 KW и експлоатационен живот 10 г. Подходящи са
за отопление на халета с концентрирано разположение на работните места.
Желаната температура в производственото помещение ще се контролира денонощно от седмичен термостат.
Технико-икономически показатели на
решението. За покриване на топлинните загуби е необходимо да се инсталират следните мощности, изчислени
по методика на Solaronics, позволяваща определяне на топлинните загуби
за част от помещението - за отопление с ВА 860 kW и при отопление с ИН
722 kW. Максималният разход на природен газ при изграждане на отоплителната система на базата на въздухоотоплителни апарати би бил 217
куб.м/ч и 84 куб.м/ч. при инфрачервени нагреватели. Сезонният разход на
природен газ за 1056 работни часа е

Уважаема редакция,
според фирма СВМ-България, оптималното технико-икономическо решение
за отопляване на производствен цех
с обща площ от приблизително 2500
кв.м. и със зададените топлотехнически параметри и квадратура на материалите е свързано с използването на
инфрачервени газови керамични излъчватели. Предлагаме отоплителната система в халето да се реализира
на базата на 24 броя инфрачервени газови керамични излъчватели, производство на френската фирма SBM. Направените изчисления показват, че оптималната височина за монтаж на излъчвателите е 8.20 метра. Всяко от
отоплителните тела трябва да е
монтирано под ъгъл от 150о, за да се
получи равномерно отопление. За конкретната задача общата инсталирана мощност на излъчвателите трябва да бъде 648 kW, изхождайки от:
l принципа на действие (насочена
топлина),
l високия коефициент на действие на
излъчвателите, произведени от SBM, и
l отсъствието на инертност.
Консумацията на природен газ на газовите керамични излъчватели е 70 m3/
h при пълна мощност. Благодарение на
възможността за реализиране на автоматизирано управление на системата
и посочената желана стойност на температурата в халето, инсталацията на
практика би функционирала максимум
400 часа за отоплителен сезон, което
представлява около 28 000 Nm3 природен газ. При средна цена на природния
газ в различните градове от 300 лв за
1000 Nm3, цената без ДДС за 28 000
Nm3 е равна на 8400 лв.
Имайки предвид, че първоначалната
инвестиция за изграждане на отоплителната система, базирана на газови
керамични излъчватели на SBM, ще бъде
около 70 000 лв. без ДДС, този тип
инсталация се характеризира с минимална годишна поддръжка, а гаранцията на излъчвателите е 5 години, то
СВМ-България препоръчва инсталирането в производствения цех на този тип
инфрачервено газово-керамично отопление.

инж. Димитър Димитров,
управител на СВМ-България
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Стефан Куцаров

ързото нарастване на количеството и сложността на електронните устройства с батерийно захранване и увеличаването на относителния дял на тези с акумулатори са
сред основните причини за качествена промяна на зарядните устройства. Тя включва прецизно спазване на метода за зареждане, въвеждане на допълнителни защити за
удължаване на експлоатационния
срок на акумулаторите и предпазването им от повреда. Отмина времето на зарядните устройства с дискретни прибори и универсални ИС
като операционни усилватели и таймери. Днес съществува голямо разнообразие специализирани ИС за зареждане, чието действие и особености са предмет на статията. За
работата им производителите
създават свои програмни продукти,
чието изпълнение се осъществява по
два начина - чрез вграждане в съответния блок на ИС и чрез използване
на външен микроконтролер. Сред
най-популярните микроконтролери
са сериите PIC на Microchip и разновидностите на 8051. Многобройните усъвършенствания оправдават
термина интелигентно зарядно устройство (Smart Charger), което
придобива все по-голяма популярност.

Акумулатори
Желано постоянно напрежение се
получава чрез една или няколко последователно свързани акумулаторни
клетки (Rechargeable Cell, Secondary
Cell), които образуват акумулаторна батерия (Rechargeable Battery,
Secondary Battery), наричана и акумулатор. Количеството електричество, което може да се натрупва в
него, представлява параметърът капацитет С, измерван в амперчасове
или милиамперчасове. По време на
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Таблица 1. Основни видове акумулатори
Òè ï
˝ î ì Ł í à º í î í à ï ð åæ å í Ł å U B , V
Ì à Œæ . í à ï ð åæ å í Ł å U B m ax, V
˙àðÿäåí ò îŒ
Ì à Œæ Ł ì à ºå í ð à ç ð ÿ ä å í ò î Œ
´ ð å ì å í à Æ œ ð ç ç à ð ÿ ä, h
` ðîØ öŁŒºŁ
Ñ à ì î ð à ç ð åæ ä à í å ç à 1 ì å æ å ö , % Ñ
—à Æ î ò í à ò å ì ï å ð à ò ó ð à , ° Ñ
ˇ ºœ ò í î æ ò í à å í å ð ª Ł ÿ ò à , W h / k g
ˇ ð î Ł ç â åæ ä à í Ł î ò

Ëèò èåâîéîííè
3 ,6
4 ,1 /4 ,2
£ 1Ñ 2Ñ m ax
2Ñ
2-4
300 - 500
6-10
-2 0 ¸ + 6 0
110-160
1991 ª

Ëèò èåâîï îëè ì åð í è
3 ,6
4 ,1 /4 ,2
£ 1Ñ 2Ñ m ax
2Ñ
2-4
300 - 500
6-10
0 ¸ +60
100-130
1999 ª

заряд количеството на електричеството може да достигне до 1,4С.
Нараства броят на интелигентните акумулатори (Smart Battery) с
вградена ИС, която осигурява обмен
на данни със зарядното устройство,
на първо място за количеството
електричество (State-of-Charge, SoC).
Съществуват 5 основни вида акумулатори, чиито най-важни особености и приложения са обобщени в
табл. 1. Със сравнително ограничено приложение (например в електронни игри и фотосветкавици) са
алкалните батерии за многократно
използване (Reusable Alkaline). Номиналното напрежение на акумулатор
е в процеса на разреждането му,
докато максималното напрежение
UВmax е при зареждането. Дадените
в таблицата граници на работната
температура са най-малките реализирани. Параметърът плътност на
енергията може да се използва за
определяне на приблизителното
тегло на акумулатор при даден капацитет. За целта параметърът се
разделя с номиналното напрежение
на акумулатора и се получава капацитетът му при тегло 1 кг. Например акумулатор има плътност на
енергията 60 Wh/kg и номинално
напрежение 1,2 V. Капацитетът му
за 1 кг е 50 Ah и следователно акумулатор с капацитет 1 Ah се очаква да тежи 20 грама.
С най-голямо приложение са литиево-йонните акумулатори (Li-Ion, Li+)
и полимерните литиево-йонни акуму-

Í è êåëêàäì èåâè
1 ,2
1 ,5
£ 1Ñ 20Ñ m ax
10Ñ
1
1500
15-20
-4 0 ¸ + 6 0
4 5 -8 0
1950 ª

Í è êåëõèäðèäíè
1 ,2
1 ,5
£ 0 ,5 Ñ 5 Ñ m a x
3Ñ
2-4
300 - 500
2 0 -3 0
-2 0 ¸ + 6 0
60-120
1990 ª

Î ëî â í è
2
2 ,4 5
£ 0 ,2 Ñ 5 Ñ m a x
5Ñ
8 - 16
200 - 300
3 -5
-2 0 ¸ + 6 0
3 0 -5 0
1970 ª

латори (Li-Polymer). За случаите,
където ниската цена е от особено
значение, се използват никел-кадмиеви (NiCd) и никел-хидридни (NiMH)
акумулатори. С по-ограничено приложение са оловните акумулатори
(Sealed Lead-Acid Chemistry, Gelled
Lead-Acid Chemistry, PbSO4 Chemistry)
SLA с пастообразен електролит.

Етапи на зареждането
При включване на зарядното устройство най-напред се извършва
инициализация, която реално не е
част от процеса на зареждане. Тя
представлява проверка на действието на устройството, като се извършва и след всяко прекъсване на
мрежовото напрежение по време на
зареждането, с което се предовратява започването му от начало.
Първата стъпка на зареждането
е проверка дали към зарядното устройство е свързан акумулатор и
какво е състоянието му. Свързването се установява чрез измерване на
напрежението между съответните
клеми или проверка на съществуването на някои допълнителни елементи в акумулатора, например термистор. За оценка на състоянието на
акумулатора се проверява дали в
него няма късо съединение или той
не е прекъснат и се измерва температурата му заедно с околната. По
измереното напрежение универсалните зарядни устройства (Multichemistry Battery Charger) определят конкретния вид акумулатор.
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Фиг. 1

В някои зарядни устройства за
NiCd акумулатори е предвиден подготвителен етап (Preconditioning
Phase) за пълно разреждане (до напрежение 1 V на клетка) с цел избягване
на ефекта на памет – образуване на
дендрити (кристални израстъци
върху електродите), които намаляват големината на заряда и експлоатационния срок. Времетраенето на
етапа е от 1 до 10 часа.
Самото зареждане обикновено се
извършва по метод за бърз заряд (FastCharging Technique), съответстващ
на типа акумулатор. Производителят на зарядното устройство избира методите за прекратяване на
заряда (Charge Termination Method),
всеки от които има определен критерий за зареден акумулатор. След
зареждането не е задължително зарядното устройство да бъде изключено. Причината за това е величината ефективност на зареждането
(Charging Efficiency), която показва
колко процента от капацитета на
акумулатора е неговият заряд в момента на прекратяване на зареждането. Типичните й стойности са
около 80%, например при С=750 mАh
зарядът е 600 mAh. Затова често се
предвижда етап на допълнителен
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Фиг. 2

заряд (Top-Off-Charge), извършван със
значително по-малък ток.
Саморазреждането на акумулаторите може да се компенсира чрез
подържащ заряд (Trickle Charge). За
осъшествяването му акумулаторът
остава включен към зарядното устройство, което осигурява постоянен
или пулсиращ ток, няколко десетки
пъти по-малък от капацитета.

Методи за зареждане
Двата вида литиеви акумулатори използват един и същи метод с
три фази, изяснени на фиг. 1. Фаза 1
(Conditioning) се прилага само към
силно разредени акумулатори (напрежение под минималната стойност
UBL , която е около 2,5 V) и представлява предварителен заряд, също наричан Trickle Charge, с неголям (10100 mA) неизменен ток Itr. При зареждане до напрежение UBL започва
фаза 2 (Current-Regulation Phase) на
бърз заряд с неизменен ток Ic , например 1С до 0,8С. Тя завършва при достигане на максималното напрежение UВmax с точност 0,4-1%. То е 4,1
V при акумулатори с анод от въглен
и 4,2 V при графитен електрод. Във
фаза 3 (Constant-Voltage Phase) от зарядното устройство се подава не-

изменно напрежение UВmax, зарядният ток започва да намалява и зареждането се прекратява когато той
достигне стойността Icmin (между
0,03Ic и 0,1Ic). Това се известно като
метод на минималния ток (Min
Current Charge Termination Method).
Обикновено методът на зареждане
се нарича Constant Current/Constant
Voltage (CCCV), което може е част
от наименованието на осъществяващата го ИС.
Зареждането на NiCd и NiMH акумулатори се извършва с неизменен
ток Iс с типична стойност около 1С,
при което се получава ефективност
на зареждането до 90%. За намаляване на времето се допуска и побързо зареждане с ток до 2С, но
ефективността намалява. Само при
NiCd акумулатори се използва и
стандартно зареждане (Standard
Rate) с ток между С/4 и С/16, означавано често като Overnight Charge.
Напрежението на зарежданите акумулатори се изменя в съответствие с фиг. 2 и максимумът му е
когато подадено количество електричество от зарядното устройство стане равно на С. Зарядното
отношение (Charge Input) CI/C е на
подаденото количество електриче-
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Фиг. 3

ство CI от зарядното устройство
и капацитета С на акумулатора,
като обикновено се задава в %. По
време на зареждането температурата на акумулатора нараства
(прекъснатата линия на фиг. 2) и има
максимум при CI/C малко над 100%.
За установяване на края на зареждането се използват 3 основни метода, често комбинирани по два.
Първият е метод на максималното
напрежение (Peak Voltage Detection,
Threshold Voltage Detection, Absolute
Cell-Voltage-Based Charge Termination),
в който прекратяването става при
напрежение UВmax. От фиг. 2 се вижда, че след това UВ намалява, което
позволява използването на метода
на отрицателното изменение на
напрежението (- ∆V-Based Charge
Termination, -∆V Sensing, Negative Delta
V) -∆V. Зареждането спира, когато
UВ намалее с части от % от UВmax.
Основното предимство на метода
е, че намаляването на UB не зависи
от температурата. Методът на
промяна на температурата ( ∆T/∆t
Charge Termination) прекратява зареждането, когато скоростта на
увеличаването й надхвърли опреде-
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Фиг. 4

лена стойност, например 1°C/min.
Препоръчва се само за NiCd акумулатори.
Допълнителните методи за прекратяване на зареждането на NiCd
и NiMH акумулатори се използват
само като съпътстващи основния
метод. Сравнително прост е методът за прекратяване на заряда по
време (Timed Charge Termination) с
основна задача предпазване на акумулатора от повреда, ако зарядът
не е прекратен от основния метод.
Поради това реализиращият го блок
в ИС се нарича Safety Timer. Методът може да се използва и при литиеви акумулатори. Друг е методът
на максималната температура (Max
Temperature Charge Termination) на
акумулатора.
Методът на зареждане на оловни
акумулатори е подобен на този за
литиеви и се изяснява чрез фиг. 3.
Във фаза 1 от зарядното устройство се подава неизменен ток Ic ,
напрежението UВ расте и при достигане до UВmax количеството електричество в акумулатора е около
70% от капацитета му. Твърде често се използват зарядни устрой-

ства, които в тази фаза представляват източник на напрежение с
токоограничаващ елемент (Constant
Voltage Current-Limited Supply), например резистор или лампа с нажежаема нишка. Във фаза 2 от зарядното
устройство се подава напрежение
UВmax, токът намалява и краят на
зареждането е при минималния ток
Icmin (около 0,03Ic). Следва фаза 3 на
подържащ заряд, при който върху
акумулатора е приложено подържащото напрежение UFL (2,25 V на
клетка), а токът IFL компенсира саморазреждането. Няма ограничения
за времетраенето на тази фаза. За
осигуряване на максимално дълъг експлоатационен срок на акумулатора
трябва UВmax да е 2,3-2,35 V на клетка и задължително да се използва
фаза 3.

Линейни ИС за зареждане
(Linear Charger)
По своята същност те не се различават от линейните стабилизатори на напрежение - на входа им се
подава нестабилизирано постоянно
напрежение UIN , а на изхода се получава напрежение и ток в съответ-
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ствие с метода на зареждане. Принципът на действие се изяснява чрез
опростената блокова схема на ИС
LTC1733 (фиг. 4), чиито характеристики са в ред 2 на табл. 2. Алгоритъмът за зареждане е записан в
управляващия блок Logic, като чрез
кондензатора СТ се задава времето
на зареждане. То започва с установяване на зарядния ток (началото на
фаза 1). Когато не е необходимо задаване на времето, извод TIMER се
замасява. Стойността Ic на зарядния
ток във фаза 2 се задава чрез резистора Rp заедно с тока Itr = 0,1Ic във
фаза 1. Зареждането на акумулатора се извършва от напрежението UIN
през вградения в ИС транзистор Т1.
В много ИС той се свързва външно
без това да променя действието.
При включване на UIN част от напрежението UB на акумулатора, получено от делителя R1-R3, се подава на
компаратора Соmp. Той го сравнява
с опорното напрежение UR от блока
REF и при UB<2,485 V на извод а се
получава сигнал за включване чрез
блок Logic на първоначален режим на
зареждане (фаза 1). Същевременно
чрез изход б се отпушва транзисторът Т. Действието по-нататък е
според даденото описание на фиг. 1.
Вход NTC на ИС се свързва към термистора в акумулатора, за да се
измерва температурата му.
Предвидено е ИС да се използва за
двете разновидности литиеви акумулатори, като изборът на една от
тях се прави чрез задаване на напрежението UВmax. При замасяване на
извод SEL ключът S се затваря, резисторът R3 се дава накъсо и зареждането се прекратява при 4,1 V, докато при свързване на извода към
UCC ключът остава отворен и UВmax
= 4,2 V. Кондензаторът С се поста-
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Таблица 2. Линейни ИС за зареждане
Ì åò îäè çà
Ì àêñ ò î ê
Âõ.
Ð å ã óë è ð à ù
Ï ðîèçâ îÒè ï è á ð î é
ïðåêðàò ÿâ àíå íà íà çàðåæ - íàïðåæ åíèå, ò ðàíÈÑ
Óï ð à â ëå í è å
äèò åë
ê ëå ò ê è
çàðåæ äàíåò î
äàíå, À
V
çèñò îð
L i-Io n 1

Ì Łí. ò îŒ, ´ðåì å
Ì à Œæ . ò å ì ï .

1 ,5

4 ,5 - 6 ,5

´ªðàäåí

´ªðàäåíî

A D P3820

L in e a r
Technology
A n a lo g
D e v ic e s

L i-Io n 1

Ì Łí. ò îŒ

-

4,5 - 15

´œíł åí

´ªðàäåíî

M A X1736

M A X IM

L i-Io n , 1

Ì Łí. ò îŒ

-

4 ,7 - 2 2

´œíł åí

´ªðàäåíî
´œíł íî

Ì Łí. ò îŒ

-

2,5 - 16

´œíł åí

´ªðàäåíî

1

3 - 16,5

´ªðàäåí

´ªðàäåíî

1 ,2

8,7 - 12

´ªðàäåí

´ªðàäåíî

-

4,5 - 15

´œíł åí

´ªðàäåíî

-

3,25 - 18

´œíł åí

´ªðàäåíî
´ªðàäåíî

LTC 1733

N C P1800
bq24010
M C P73862
bq2057
M C 33340
LTC 4059
M A X713
M A X1501

O n S e m iL i-Io n 1
c o n d u c to r
Texas
Instrum ents Li-Ion Li-Poly, 1
M i c ro c h i p
Texas
In s tru m e n ts
O n S e m ic o n d u c to r
L in e a r
Technology
M A X IM
M A X IM

N iC d /N iM H 1

Ì Łí. ò îŒ
´ðåì å
Ì Łí. ò îŒ
´ðåì å
Ì Łí. ò îŒ
Ì à Œæ .ò å ì ï .
-D V, ´ðåì å
Ì à Œæ . ò å ì ï .

N iC d /N iM H 1

Ì Łí. ò îŒ

0 ,9

3 ,7 5 - 8

´ªðàäåí

N iC d /N iM H
1-16
L i-Io n , 1
N iC d /N iM H , 3

-D V
´ðåì å
Ì Łí. ò îŒ
´ðåì å

-

3 - 2 8 ,5

´œíł åí

´ªðàäåí

´ªðàäåí

´ªðàäåíî
´œíł íî

L i-Io n , 2
L i-Io n 1 Ł 2

вя когато има опасност от самовъзбуждане на ИС при липса на
акумулатор.
В табл. 2 са дадени основните
характеристики и на други линейни
ИС за зареждане. Особеност на
МАХ1736 е работата на външния
PMOS транзистор като ключ, което
намалява разсейваната мощност.
С малки размери е bq24010, която се нуждае само от два кондензатора и един външен резистор за задаване на зарядния ток. Характерни
за МСР73862 са големият работен
температурен обхват (от –40 до
+85°С) и двата изхода за светодиоди, показващи фазата на зареждане.
Със същите параметри е МСР73861,
но тя е за акумулатори с една клетка.
С bq2057 е означена серия от
четири ИС - две за акумулатори с
една клетка и напрежения 4,1 и 4,2 V
и две за акумулатори с две клетки
(напрежения 8,2 и 8,4 V). По своята

1 ,4

4 - 13

същност МС33340 е контролер, който използва за зареждане външен
линеен стабилизатор и може да измерва температурата на акумулатора. Малките размери на LTC4059
се съчетават добре с използваните
два външни резистора и един кондензатор. Нейната разновидност
LTC4059A е предназначена за литиеви акумулатори с една клетка и има
минимално входно напрежение 4,5 V.
Броят на клетките на зареждания
акумулатор от ИС МАХ713 се задава чрез подходящо свързване на два
от изводите й към 3 различни напрежения или оставянето им свободни.
Чрез други два извода се задава максималното време на зареждане между 22 и 264 минути (16 стойности).
Независимо от вграденото управление, в ИС МАХ 1501 е предвидена
възможност за работа и с външен
микроконтролер.
Твърде характерна е ИС МС13790
на Freescale Semiconductor, предназ-
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начена за мобилни телефони. Освен блок за зареждане на акумулатори тя съдържа линейни стабилизатори и нискочестотните звуковъзпроизвеждащи блокове.

Ключови ИС за зареждане
(Switch Mode Charger)
Принципът на действието им е аналогичен на
преобразувателите на постоянно в постоянно
напрежение, като по-често се използва понижаваща схема (Buck Configuration) с входно напрежение
по-голямо от това на акумулатора. Съществуват
и понижаващо-повишаващи схеми (Buck/Boost
Configuration) с входно напрежение под или над
това на акумулатора. Пример за свързване на по- Фиг. 5
нижаваща ключова ИС (bq24100) е даден на фиг.
5. В ИС са вградени два управляващи блока – за работа и bq24133 за зареждане на един или два Li-Ion акумулакато синхронен понижаващ стабилизатор и за осигуря- тора съответно с вградено и външно управление. За заване на режима на заряд в съответствие с фиг. 1. Към реждане на литиеви акумулатори с 3 или 4 клетки е предпонижаващия стабилизатор са бобината L и конденза- назначена ИС ADP3806 с три разновидности – за UВmax
тора Со. Токът във фаза 1 се задава чрез резисторите = 12,525 V и 16,7 V (желаното напрежение се установяRSET2 и Rs, а този във фаза 2 – чрез RSET1 и Rs. Извод TS ва чрез подходящо свързване на специален извод на ИС),
е свързан към термистора, вграден в акумулатора за за UВmax = 12,6 V и 16,8V и задавано чрез външни резисизмерване на температурата му. За линеаризация на тори UВmax. Зарядният ток се определя чрез постояннотермистора се използват R1, R2 и постоянното напре- то напрежение на друг извод и може да се променя в
жение на извод VTSB. Времето на зареждане се опредепроцеса на зареждане. За намаляване на разсейваната
ля от кондензатора СТ. Светодиодът DPG показва налимощност е предвидено изходното напрежение на ИС да
чието на напрежение UIN, т.е. че схемата е свързана към
се получава от синхронен преобразувател. В LTC4007 е
AC/DC адаптер. В процеса на зареждане свети D1, а при вграден блок за индикация при напрежение на акумулазавършването му – D2. Основните характеристики на тора под 2,5 V. Неговият изход може да се използва за
тази ИС са в ред 2 на табл. 3. Подобни на нея са bq24103 включване на предварително зареждане. Когато UB се
задържи под 2,5 V за повече от 25% от зададеното
максимално време на зареждане, на специален изход се
получава логическо ниво, показващо повреден акумулатор. В режим на използване на акумулатора, при намаляване на напрежението му под 3,9 V автоматично започва зареждане.
Предназначението на ИС AIC1781А е за зареждане
на NiCd и NiMH акумулатори с 2 до 16 клетки, като
изборът на желания брой се прави чрез два външни
резистора. Предвидено е предварително разреждане на
акумулаторите. Изборът на метод за прекратяване на
зареждането се прави чрез подходящо свързване на извод на ИС, а времето на зареждане се задава чрез резистор.
Предназначената за оловни акумулатори ИС UC3906
работи с външен транзистор, чийто избор се определя
от необходимия максимален заряден ток. Управлението
е само външно от контролера UC3823.
При зареждане на литиеви акумулатори с ИС Si9731
напрежението UВmax се избира чрез специален извод, а в
изключено състояние тя консумира ток не повече от 1
mA. Специфична особеност на ADP3802 е възможността за едновременно зареждане на два акумулатора от
еднакъв или различен тип, като тяхното UВmax се задава чрез специален извод. Зареждането на Li-Ion акумулатори се извършва чрез вградения управляващ блок, докато за NiCd и NiMH е необходим външен микроконтролер.
За зареждане на „интелигентни“ акумулатори и управление чрез интерфейса SMB (System Management Bus) е
предназначена МАХ1535А. Максималното напрежение на
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Таблица 3. Ключови ИС за зареждане
ÈÑ
b q24100
A D P3806

Ï ðîèçâ îäèò åë
Texas
In s tru m e n ts
A n a lo g
D e v ic e s
L in e a r
Technology

Òè ï è á ð î é
ê ëå ò ê è
Li-Ion, Li-Poly, 1

Ì åò îäè çà
Ì àêñ. ò î ê
Â õî ä í î
Ð å ã óë è ð à ù
ïðåêðàò ÿâàíå
íà çàðåæ - íàïðåæ åíèå,
ò ð à í - Óï ð à â ëå í è å
íà çàðåæ äàíåò î
äàíå, À
V
çèñò îð
Ì Łí. ò îŒ
´ªðàäåíî
2
4,35 - 16
´ªðàäåí
´ðåì å
´œíł íî

L i-Io n , 3 Ł 4

Ì Łí. ò îŒ

-

´œíł åí

´ªðàäåíî

L i-Io n , 3 Ł 4

6

6 - 28

´œíł åí

´ªðàäåíî

-

4 ,5 - 5 ,5

´œíł åí

´ªðàäåíî
´œíł íî

A n a lo g
In t e g r a t io n

N iC d /N iM H ,
2-16

Texas
In s tru m e n ts
V is h a y
S ilic o n ix
A n a lo g
D e v ic e s

Ì Łí. ò îŒ
´ðåì å
-D V, ´ ð åì å
Ì à Œæ . í à ï ð .
Ì à Œæ .ò å ì ï .

˛ ºî â í Ł

Ì Łí. ò îŒ

-

12 - 40

´œíł åí

L i-I o n ,1
N iC d /N iM H , 1 - 3
L i-Io n , 1 - 3
N iC d /N iM H

Ì Łí. ò îŒ

1 ,2

3 - 12

´ªðàäåí

´œíł íî

M A X 1535À

M A X IM

´æÿŒàŒâŁ

Ì À Õ 1647

Ì À Õ IÌ
L in e a r
Technology
L in e a r
Technology

LTC 4007
A IC 1781A
U C 3906
S i9 7 31
A D P3802

LT1513
LTC 1512

Ì Łí. ò îŒ

3 ,9 ¸ U B + 2

´œíł åí

8

8 - 28

´œíł åí

´ªðàäåíî
´œíł íî

´ æÿŒàŒâŁ äî 18 V

Ì Łí. ò îŒ
´ðåì å
Ì à Œæ . í à ï ð .
Ì Łí. ò îŒ

4

7 ,5 - 2 8

´œíł åí

´ªðàäåíî

´æÿŒàŒâŁ äî 20 V

Ì Łí. ò îŒ

0 ,4 -2

2 ,7 - 3 0

´ªðàäåí

´ªðàäåíî

´æÿŒÿŒâŁ äî 30 V

Ì Łí. ò îŒ

2 ,5

2 ,4 - 3 0

´ªðàäåí

´ªðàäåíî

акумулатора се задава със стъпка 1
mV чрез 16-разредно число, а зарядният ток – със стъпка 1 mA чрез друго
16-разредно число. По аналогичен начин и със същата стъпка се програмира и постоянният входен ток на
схемата за зареждане. Със същия начин на управление е и универсалната
ИС МАХ1647, която може да зарежда акумулатори до напрежение 18 V.
Зарядният ток се задава чрез 11-разредно число, а стойността на UB се

52

-

´ªðàäåíî
´œíł íî

Фиг. 6

Импулсни ИС за
зареждане (Pulse Charger)

измерва с точност на 10-разредно
двоично число. Сред основните предимства на LT1513 е възможността
за зареждане на всякакъв тип акумулатори до 20 V. Освен това отрицателният полюс на акумулатора може
да е замасен поради използването на
схемата SEPIC (Single-Ended Primary
Inductance Converter) за ключовия стабилизатор. Аналогична е LTC1512, но
тя може да зарежда акумулатори до
30 V.

Създадени са с цел съчетаване на
предимствата на линейните ИС
(малко външни елементи) и ключовите ИС (голям КПД). Принципът на
действие е изяснен чрез схемата на
фиг. 6, в която транзисторът Т
работи като ключ и ограничаването
на зарядния ток се осигурява от източника на входно напрежение UIN.
При незареден акумулатор (за конкретната ИС с напрежение под 2,5 V)
транзисторът непрекъснато е отпушен и акумулаторът се зарежда
бързо. Когато напрежението се приближи до фиксираната чрез ИС стой-
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Таблица 4. Импулсни ИС за зареждане

ÈÑ

Ï ð îèçâ îäèò åë

Òè ï è á ð î é ê ë å ò ê è

M AX1736
LTC1730
U BA2007
LTC4052

M A X IM
Linear Technology
P h ilip s
Linear Technology

L i-Io n , 1
L i-Io n , 1
L i-Io n , 1 N iM H , 3
L i-Io n , 1

Ì àêñ. ò î ê í à
çàðåæ äàíå, À
1
2
1

Âõ. íàïðåæ åíèå, V
4 ,7 - 2 2
4,5 - 12
2 ,7 - 2 0
4,5 - 10

Ð å ã óë .
ò ðàíçèñò îð
´œíł åí
´ªðàäåí
´ªðàäåí
´ªðàäåí

Ì àêñ. ò î ê í à
çàðåæ äàíå, À
2
0 ,5
0 ,2 8
1

Âõ. íàïðåæ åíèå, V
4 ,5 - 5 ,5
4 ,5 - 5 ,5
3 ,7 - 7
4 ,5 - 5 ,5

Ð å ã óë .
ò ðàíçèñò îð
´ªðàäåí
´ªðàäåí
´ªðàäåí
´ªðàäåí

Óï ð à â ëå í è å
´ªðàäåíî
´ªðàäåíî
´œíł íî
´ªðàäåí

Таблица 5. ИС за зареждане от USB
ÈÑ

Ï ð îèçâ îäèò åë

Òè ï è á ð î é ê ë å ò ê è

LX2201
LTC3455
M AX1555
b q 24 0 0 5

M i c ro s e m i
Linear Technology
M A X IM
Texas Instrum ents

L i-I o n ,1
L i-I o n ,1
L i-I o n ,1
L i-I o n ,1

ност UВmax, транзисторът преминава в режим на периодично включване и изключване. С приближаване на
UВmax коефициентът на запълване на
зарядните импулси намалява. Зареждането приключва, когато той намалее под определена стойност (около
0,1), установявана чрез микроконтролера, при което последният подава съответно логическо ниво за изключване на ИС.
Основните характеристики на
МАХ1736 са в ред 2 на табл. 4. В
LTC1730 е вграден специален блок,
който заедно с външен резистор
въвежда допълнително ограничение
на зарядния ток. Прекратяването на
зареждането настъпва при намаляване на тока до 0,1С, когато на специален изход се получава малко постоянно напрежение. Външното управление на UBA2007 е определило
фирменото й наименование Charge
Switch. Специфична особеност е, че
е предвидена възможност за обратно зареждане (Reverse Charge), при
което акумулаторът осигурява зах-
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Óï ð à â ëå í è å
´ªðàäåíî
´œíł íî
´ªðàäåíî
´ªðàäåíî

ранване на някои блокове на източника на напрежението UIN . При зареждане с помощта на LTC4052 e
осигурена индикация чрез логическо
ниво на специален изход при намаляване на зарядния ток до 0,1С, а времето на зареждане се задава чрез
вграден таймер и външен кондензатор.

Използване на USB
Широко разпространеният универсален сериен интерфейс USB
може да се използва и за зареждане
на акумулаторите на цифрови фотоапарати, GPS приемопредаватели,
преносими персонални компютри и
МР3 плейъри. Според изискванията
на интерфейса при постоянно напрежение от него +5 V са възможни
маломощен режим (Low Power Mode),
осигуряващ ток до 100 mA и мощен
режим (High Power Mode) с ток до
500 mA. Специфична особеност на
ИС за зареждане на акумулатори от
USB (USB Battery Charger) е възможността за използване и на AC/DC

адаптер. На ред 2 в табл. 5 са дадени основните характеристики на
LX2201, която осигурява трите
фази на зареждане в съответствие
с фиг. 1. Зарядният ток и токът на
прекратяването му се задават независимо един от друг чрез два
външни резистора. Когато след завършване на зареждането ИС остане
включена към USB, тя започва да
измерва напрежението на акумулатора и при намаляването му до
0,97UВmax автоматично влиза в режим на подържащ заряд. Чрез ИС
LTC3455 освен зареждане на акумулатора се осигуряват две стабилизирани постоянни напрежения (например +1,8 и +3,3 V), т.е. тя служи
и като USB контролен блок за захранването (USB Power Manager). Напреженията се осигуряват при захранване на ИС от акумулатор, от
USB и от AC/DC адаптер. Външното управление се състои от микропроцесор и USB контролер. Зареждането с помощта на ИС МАХ1555 от
USB се извършва с ток 100 mA, а от
AC/DC адаптер - с 280 mA. При входно напрежение над 3,95 V се получава логическа 0 на специален изход,
означаваща включено зарядно устройство. Друг изход показва дали
зарядният ток е над или под 50 mA.
С bq24025 от USB се зареждат LiIon акумулатори до максимално напрежение 4,2 V с ток 100 или 500
mA, избиран чрез логическо ниво на
специален вход, докато при използване на AC/DC адаптер токът се
задава чрез външен резистор.
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Наредба №3 коментират български специалисти
Влязлата в сила преди няколко месеца Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (Наредба №3 на Министерския съвет) регламентира нови изисквания към спецификацията и използването на защитните
прекъсвачи, познати сред инженерната общност като дефектнотокови защити. В настоящия брой на сп. Инженеринг Ревю публикуваме мнението на специалисти, работещи в областта на електроизграждането, които коментират
съответствието на залегналите в документа норми със съвременните тенденции в развитието на дефектнотоковите защити, практическия смисъл на сложно дефинираните изисквания към приложението им и влиянието, което ще окаже
Наредба №3 върху пазара на защитни прекъсвачи в страната.

Очаквам актуализация
на изискванията,
залегнали в наредбата
Разглеждайки описаните в Наредбата за устройството на електрически уредби и електропроводни линии защитни мероприятия в електрическите мрежи и съпоставяйки ги
с принципите, залегнали в нормативната уредба на Европейския съюз, с
която много скоро ще трябва да се
съобразяваме в цялото й многообразие, правят впечатление следните
факти. Проблемът "ток с нулева пос-
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ледователност" в електрическите
мрежи е застъпен доста общо, без
да се дава достатъчна представа за
значимостта му, за съществуващите разновидности на устройствата за защита и контрол, както и за
възможностите за употребата и
взаимното им допълване.
И тъй като все пак електромеханичните защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност RCD
(Residual Current Protective Device) са
споменати на няколко места, като
възможност за допълнителна защи-

та срещу поражения от електрически ток, бих обърнал внимание на устройствата за мониторинг RCM
(Residual Current Monitor). Представляват електронни устройства за превантивно наблюдение състоянието
на изолациите на електрически мрежи и свързаните в тях потребители
чрез измерване на тока с нулева последователност. Тъй като устройствата не са базирани на електромеханичен принцип, те осигуряват
възможност за по-добра прецизност,
както и за реализацията на допълнителни функции, като широк обхват
на настройки, времезакъснения, сигнализация, самотестване, изграждане на цели взаимно обвързани системи и др. В съвременните електрически мрежи все по-голям дял имат консуматорите, които при изолационни
дефекти създават постояннотокови
съставки в дефектния ток. Тези DCдефектни токове предизвикват под-

април 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2005

67

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ние на мониторинга на токове
с нулева последователност, с цел
предотвратяване загубите от
влошени изолационни параметри
на електрическиДефектнотокова защита RKN на LG Industrial Systems и дете мрежи.
фектнотокова защита RCMA на Bender, предлагани от Белком
Отчитайки
магнитване на ядрата на електроме- неизбежното сближаване между
ханичните защитни устройства българските и европейските норми,
(RCD) и влияят отрицателно върху на- впечатлението ми от Наредба №3
деждността и функционалността е, че появата на необходимост от
им. При електронните устройства усъвършенстване на изискванията
RCM този недостатък би могъл да към устройството на електрическибъде избегнат. Предимство на мони- те мрежи ще бъде твърде скорошна.
инж. Любомир Белчев,
торинга на токовете с нулева послеуправител на Белком
дователност са ранното известяване и установяването на тенденциите в развитието на проблеми с елек- Ще се повиши
трическата изолация, постигане на безопасността на
висока разполагаемост на електри- електрическите уредби
Наредбата е изцяло съобразена с
ческите мрежи и съоръжения, намаляевропейските
стандарти. В нея се
ване на опасностите от възникване
категоризира
и
описва използването
на пожари и бързо откриване на дефекти. В момент, в който намалява- на защитни прекъсвачи (ЗП), познането на енергийните загуби и усъвъ- ти като дефектнотокови защити
ршенстването на електропотребле- (RCCB- Residual Current Circuit Breaker).
нието е особено актуално, би било ра- Най-общо използването им е свързазумно да се обърне сериозно внима- но със защитата на хора от пора-
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жения от електрически ток при директен и индиректен допир, в случаите когато останалите мерки за
защита не могат да изключат достъпа до тоководещи или токопроводими части. Защитните прекъсвачи
се използват като допълнителна защита срещу директен допир до
тоководеща част, като номиналният им ток на заработване не трябва да надхвърля 30mА. Наредбата
дефинира термините допирно напрежение и допустимо допирно напрежение, използвани при определяне на
защитните средства от индиректен допир. В зависимост от допустимото допирно напрежение се определят и максималните времена на
задействане на защитите от индиректен допир. Използването на дефектнотоковите защити (ДТЗ) за
защита от индиректен допир (нарушена изолация на тоководеща част)
е допълнителна защита към максималнотоковата защита при малки
токове на късо съединение или при
много дълги линии. Редица производители публикуват таблици, софтуер за изчисляване на допустимите
дължини на линии за различни приложения.
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жение, дефиниран в европейската
норма
61008/61009, водещите европейски производители, сред които и
GE Power Controls предлагат следните типове
защитните прекъсвачи:
l Тип АС - използва се
при синусоидална форма на тока на утечка;
l Тип А - използват се
Модулна двуполюсна дефектнотокова защита, серия
за консуматори с проBP/BD и модулна четириполюсна дефектнотокова
менлив и пулсиращ ток;
защита, серия BP/BD на GE Power Controls
l Тип S - за осигуряваПринципът на действие на зане на селективност между различнищитните прекъсвачи се базира на те нива на електроснабдителната
следене на тока с нулева последова- система е препоръчително използвателност чрез сумиращ токов транс- нето на защити тип S за второ и
форматор. При нормален режим на следващо ниво, като трябва да бъде
работа сумата от токовете през изпълнено условието: I∆n долустотрансформатора е равна на нула. ящ< I∆n горестоящ/3, където I∆n e
При протичане на ток на утечка, номиналният ток на утечка на засумата от токовете става различ- щитния апарат. За най-ниското
на от нула и предизвиква задейства- ниво се използват ДТЗ тип А и АС;
нето на изключващия механизъм. Из- l Тип Аi и тип Si - защита за мрежи
ползването на дефектнотоковите с високо ниво на електромагнитни
защити е възможно в мрежи с дирек- смущения (висши хармоници, атмостно заземена неутрала в схема на ферни смущения и др.). Предлагат се
електроснабдяване ТТ, TN-S и в някои 3- и 4-полюсни ДТЗ със стъпално регулируем ток на утечка от 0.03 до
части на схема TN-C-S.
10 A и регулируемо време на задейВ зависимост от типа на прило-
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стване от 0 до 600 ms. ДТЗ се произвеждат 2-, 3- и 4-полюсни с номинални токове от 16 до 100 А модулен тип и до 1600 А за автоматични прекъсвачи. Стандартни номинални токове на утечка са 30/100/300/
500/1000 mA.
Дефинира се като задължително
използването на дефектнотокови
защити за токови кръгове с контактни излази и особено опасни помещения с номинален ток на утечка до
30 mA, както и при уредби с малки
токове на късо съединение и необхванати от система за изравняване
на потенциалите. Наредбата препоръчва използването на защитни
прекъсвачи с ток на утечка 300mA
като допълнителна защита от пожар. Токът на утечка при нормален
режим на работа не трябва да бъде
по-голям от 1/3 от номиналния ток
на дефектнотоковата защита.
Като извод бихме отбелязали, че
приложението на наредбата ще повиши значително безопасността
при експлоатация на електрическите уредби, както и някои от експлоатационните им и защитни характеристики.

инж. Димитър Бибев, инж.
Марин Шишков, ВиВ Изоматик
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Наредбата
представлява крачка
в правилната посока
Във връзка с широко коментираната през последните месеци наредба, регламентираща устройството на електрически уредби и
електропроводни линии, и по-специално в частта й, отнасяща се до дефектнотоковите защити на мрежи
ниско напрежение, считам, че е резонно да се вземат предвид следните факти. На първо място, наредбата дава решение на въпросите,
свързани с изграждането на нови
електрически мрежи. Обхватът на
приложението й се ограничава единствено до строителството на
нови сгради и реконструкцията на
съществуващи обекти. За съжаление, по отношение на сградите от
т.нар. старо строителство, проблемите с вече изградените електрически инсталации ще се запазят
и в крайна сметка ситуацията с
апаратите за защита няма да се
промени.
В действителност, влизането в
сила на наредба №3 ще повлияе пряко единствено и само на електрическите инсталации в новостроящи
се сгради. Това означава, че в повече от 90% от административното
и жилищно строителство електрическите инсталации няма да се модернизират. Въпреки че в повечето
европейски страни подобни наредби имат само препоръчителен характер, вече се обсъжда задължителното им прилагане.
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Резултатите
от
вътрешни
статистически анализи
на Moeller
свидетелстват, че
приемането
на подобни
наредби в останалите европейски
Дефектнотокови защити PF на Moeller
страни е довело до драстично понижаване на реална необходимост от осъвремеброя на смъртните случаи, именно няване на техническите изисквания
поради използването на дефектно- към дефектнотоковите защити,
ние твърдо вярваме, че наредба -3
токови защити.
Друг, не по-маловажен проблем, е посочва верния път на развитие в
свързан с масовото използване с цел съответствие с европейските норнамаляване себестойността на из- ми и може да се разглежда като
пълняваните проекти, на несерти- малка крачка в правилната посока.
фицирани електрически апарати в За защита на собствения ни живот,
новостроящи се сгради. Този факт както и този на нашето семейне би следвало да се подминава с ство, на нашите деца, не бихме разлека ръка. Някои от водещите меж- читали на нищо друго, освен на видународни фирми в областта на сокото качество на устройствата,
електроапаратурата са инвестира- произведени от компании, които
ли немалко време и средства в из- могат да докажат две неща - постоследването, развитието и, не на янен качествен контрол на 100% от
последно място, сертифицирането продукцията си и непрекъснато
на произвежданите от тях апара- техническо усъвършенстване с цел
ти за защита. Нещо, с което не постигане на по-висока надеждмогат да се похвалят изделията на ност. Не трябва да се допускат
производители, предлагани на никакви компромиси с човешкия
българския пазар на много ниска живот.
цена, но несъответстващи на регламентираните норми.
Акцентирайки на съществуващата преди приемането на наредбата
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инж. Виктор Митрев,
техническа поддръжка
и маркетинг
на Мьолер България
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Регламентирано бе
използването на ДТЗ
в България
Протичането на електрически
ток със стойност над 30 mA през
човешкото тяло създава сериозна
опасност за здравето и живота на
човека. Сигурното средство, което
може да предпази човек в случай на
допир до части от електрическата
инсталация, намиращи се по различни причини под напрежение, е дефектнотоковата защита (ДТЗ). От друга страна, голям процент от пожарите в сгради се дължат на повреди
в изолацията на електрическата инсталация. В мястото на повредата
протича ток на утечка към земя.
Доказано е, че при стойност на този
ток над 500 mA се създава сериозен
риск от възникването на пожар. Тъй
като ток с такава стойност не
може да предизвика изключването на
защитаващия автоматичен прекъсвач, навременното изключване на повредения участък може да бъде гарантирано само от дефектнотокова
защита. Новата Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, предвижда използването на дефектнотокови защити за защита на хората и
собствеността. Наредбата задължително се прилага за нови електрически уредби, както и при реконструкция
на съществуващи. Според наредбата,
дефектнотокова защита с праг на
сработване 30mA задължително се
използва в следните случаи:
l За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази за преносими електрически уреди (чл. 1789).
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На практика с 30 mА ДТЗ
трябва да се защитават
всички токови кръгове, захранващи контактни излази с
общо предназначение в жилищни сгради, хотелски стаи,
офис сгради, промишлени инсталации и др.
l За токови кръгове, захранващи контакти в помещения
с повишена опасност и особено опасни помещения, например бани в жилища и към хо- Дефектнотокови защити ID и DPN Vigi на
Schneider Electric
телски стаи (чл. 1799). Наредбата регламентира ДТЗ и като сред- на една 30mA ДТЗ. При по-голяма
ство за предотвратяване възниква- мощност на товара се налага изполнето на пожар поради повреди в елек- зването на повече от една ДТЗ.
трическата инсталация. Препоръчва l Не се допуска в жилищни сгради
се в жилища като допълнителна за- използването на ДТЗ, които изключщита срещу запалване при съедине- ват автоматично потребителя от
ние със заземени части поставянето мрежата при отпадане или недопусна защитен прекъсвач (ЗП) с ток на тим пад на напрежението (чл. 1794).
сработване до 300 mА (чл. 1801). В Защитният прекъсвач трябва да
документа са залегнали и следните запазва работоспособността си за
най-малко 5 s при пад на напрежениизисквания по отношение на ДТЗ:
l В нормален режим на работа общието до 50% от номиналното (чл.
ят ток на утечка на мрежата с от- 1794). Не се допуска използването на
читане и на присъединените стаци- ДТЗ, действието на които се влияе
онарни и преносими електропотреби- от захранващото напрежение. Важтели не трябва да превишава 1/3 от но е да се подчертае, че ДТЗ, изполноминалния ток на ЗП (чл. 1800, т. звани в жилищни, обществени и ад1). При липса на данни за тока на министративни сгради, трябва да
утечка на електропотребителите съответстват на стандарт БДС
се приема 0.4 mА на 1 А ток на нато- EN 61008 или БДС EN 61009.
варване, а за ток на утечка на мре- l В жилищните сгради като правило
жата - 0,01 микроА за 1 метър дължи- ЗП се разполагат в апартаментните
на на фазов проводник (чл. 1800, т. табла (чл. 1797, т. 1). Разполагането
2). Това на практика означава, че една на ЗП и в етажни разпределителни
обща дефектнотокова защита на табла е допустимо (чл. 1797, т. 2).
инж. Димитър Антов,
входа на таблото невинаги е допустехнически консултант в
тимо решение. Не трябва да се
Шнайдер Електрик България
присъединяват повече от 6 до 8 kW
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡

≈ÌÂ„ËÈÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Технологични и законови инструменти за повишаване
на енергийната ефективност

“

Амелия Стоименова

ÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒË Ò˙ÔÂÌË˜Ë Í‡ÚÓ
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ, Ó·˘Ó‰˙Ê‡‚ÂÌ Ë
ÏÂ‰ËÂÌ ËÌÚÂÂÒ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ Ò ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. œ‡Á‡ÌÓÓËÂÌÚË‡ÌËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂ‚˙Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ Â‰ËÌ ÓÚ ÍÎ˛˜Ó‚ËÚÂ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ,
Ú.Â. Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
ÔÓ-ËÁˇ‚ÂÌÓ
Ô‡Á‡ÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ. œÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡
ÎËÌËˇ ‚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ÔÓÎËÚËÍ‡, Ò ÍÓˇÚÓ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ë ‚ÒÂÍË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ
Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ È ˘Â ·˙‰Â
Á‡‰˙ÎÊÂÌ ‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡. ‘ÓÏ‡ÎÌÓÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ Á‡ÍÓÌÓ‚‡ Ë
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò˙‚ÒÂÏ
ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë, ˜Â
‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓÍ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇÚ Ô‡Á‡ Â
„ÓÚÓ‚ ‰‡ ÒÂ ÔËÒ˙Â‰ËÌË Í˙Ï Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËˇ. ¬ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÚÂÔ˙‚‡ ÔÂ‰ÒÚÓË ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡. Œ˘Â ÔÓ‚Â˜Â, ˜Â ÔÂ‰‚Ë‰ Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ Ô˙ÎÌÓ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ì‡ ·˙Î„‡Ò-
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ÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÎÂ‰ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ Ë Í‡ÚÓ ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ, ÔÂ‰‚Ë‰ Ó˜‡Í‚‡Ì‡Ú‡ ÓÊÂÒÚÓ˜ÂÌ‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌË Á‡Ô‡‰ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË.
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‰‚Â ÓÚ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÔËÌˆËÔÌË, Ó·˘Ó‚‡ÎË‰ÌË ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË - ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ. Œ˜‡Í‚‡ÏÂ ÍÓÏÂÌÚ‡ËÚÂ ‚Ë
Á‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎÓ- Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ, Ë Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ.

КОГЕНЕРАЦИЯТА
Тенденции в развитието,
нормативна база
Õ‡‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Í˙„‡ ÓÚ ÔÓ‰‰˙ÊÌËˆË Ë ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚ÌËˆË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Ì‡ ÚÓÔÎÓ- Ë ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓˆÂÒ‡,

Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓÔÛÎˇËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ë‰ÂˇÚ‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ
ÂÎÂÍÚÓ- Ë ÚÓÔÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚
¡˙Î„‡Ëˇ, ËÏ‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÔÓÁÌ‡‚‡˘Ë ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ È
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÌÓ Ë ÔÒÂ‚‰ÓÔÓÁÌ‡‚‡˜Ë, ÍÓËÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÏËÚÓ‚Â,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡Ú‡ ÔËÎÓÊËÏÓÒÚ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ˜Ó‚Â¯Í‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ.
¬Ó‰Â˘Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Â‰Ì‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Â
‚˙ÔÓÒ Ì‡ ÔÂˆËÁÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ, ‡ ÌÂ
Ó·˘Ó‚‡ÎË‰ÂÌ Ù‡ÍÚ. –Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‚Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË, ÔÓÓ˘ˇ‚‡˘Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡.
‡ÎÚeÌ‡ÚË‚Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡ Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ËÌÒÚËÚÛˆËË, ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ Û‚ÂÎË˜Ë ·ËÁÌÂÒ ‡ÔÂÚËÚËÚÂ Í˙Ï ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡. ¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ ÔÂ‰Ë ·ÓÂÌË ‰ÌË ‚
Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ÔËÒÏÓ ÓÚ
‡ÌÓÌËÏÂÌ ˜ËÚ‡ÚÂÎ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛, ÍÓÂÚÓ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÏÂ ·ÂÁ
ÍÓÏÂÌÚ‡: "¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËˇÚ Ô‡Á‡ ËÏ‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ÏÓÚËÍ‡, ‡ ÌÂ ÓÚ ÏÓÎËÚ‚‡. Õ‡ Ô˙Ú ÒÏÂ
‰‡ ÔÂ‚˙ÌÂÏ ÔÓˆÂÒ‡ ÔÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‚ „Ó‚ÓËÎÌˇ. œÂ‰
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚÛÍÚÛË ËÁÎËÁ‡ÏÂ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓ‰„ÓÚ‚ÂÌË, Ò ÍÓÌˆÂÔˆËË, ÌˇÏ‡˘Ë ÏÌÓ„Ó Ó·˘Ó Ò Â‡ÎÌÓÒÚËÚÂ".

За същността на
когенерацията
‡ÚÓ ÙËÎÓÒÓÙËˇ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡
Â ÌÓÒËÚÂÎ Ì‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ô‡‡ÎÂÎÌÓ Ò Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ÕÓ Ì‡È‚‡ÊÌÓÚÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ
Í‡ÍÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë
ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¿ÍÓ ÒÂ ‡Á„ÎÂ‰‡Ú ÔËÌˆËÔÌÓ, ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚Ó‰ÌÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Ë
‚ˇÚ˙ÌËÚÂ ˆÂÌÚ‡ÎË, Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË
Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ◊ËÒÚÓ
ÒıÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ‰ÓË ‡ÚÓÏÌËÚÂ ˆÂÌÚ‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ó„ÓÏÌË ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË, ‚ ÍÓËÚÓ 28 -32% ÓÚ ÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÚÓÏÌÓÚÓ „ÓË‚Ó ÒÂ ÓÚ-
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‡·ÓÚ‚‡ Ò ˆÂÎ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡, ÍÓˇÚÓ, Á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, Ì‡
‰ÌÂ¯ÌËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡. √ÓÎÂÏËÚÂ ÚÓÔÎÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË
ˆÂÌÚ‡ÎË Ò˙˘Ó ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ë ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÚÓ‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡,
ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡Ú‡, ¡˙Î„‡Ëˇ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ Ì‡ Â‰ÌÓ
ÓÚ ˜ÂÎÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ÒÂ‰ ÒÚ‡ÌËÚÂ
Ò ‡Á‚ËÚÓ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
¬ Ì‡È-Ó·˘ ÔÎ‡Ì ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡
Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡
ÏÓÚÓ-„ÂÌÂ‡ÚÓÌË „ÛÔË, Ì‡Ë˜‡ÌË ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË. ŒÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ‚˙ÁÎË Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Ò‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, „ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ Ë ·ÎÓÍ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ¡‡ÁÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÚÓÔÎÓ- Ë ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÌË, „‡ÁÓ‚Ë, ‰ËÁÂÎÓ‚Ë Ë ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ÚÛ·ËÌË. ÓÏÔ‡ÌËËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ Ó·Î‡-

ÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡, ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÏÓÚÓ-„ÂÌÂ‡ÚÓÌË „ÛÔË Ò
¯ËÓÍ ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ - ÓÚ
ÏÓ‰ÂÎË Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ 5 kWh ‰Ó „ÓÎÂÏË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò ËÁıÓ‰Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 500 MWh. “˙È Í‡ÚÓ
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ò‡ ·ËÎË ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌË ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡Ú‡ ÔÂÒ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‚
ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ
Ï‡ÚÂË‡Î ˘Â ÒÂ ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÏÂ
‚˙ıÛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Ë Ô‡Á‡ÌË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡.

Мощностния обхват
на когенераторите
се увеличава
“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎÓ- Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ‰‚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ:
l –‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË;
l ”Ò˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ë ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
—ÚÂÏÂÊ˙Ú Í˙Ï ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚Ó Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡, Ó·ı‚‡˘‡˘Ó Ú.Ì‡.
ÏËÍÓÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
ËÎË Micro CHP units. —˙„Î‡ÒÌÓ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ‰ËÂÍÚË‚‡ Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‰Ó 50 kW. ¬
„ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ÏËÍÓÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÔÓÔ‡‰‡Ú Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Ï‡ÎÍË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë
ÊËÎË˘ÌË ·ÎÓÍÓ‚Â, ÌÓ ÌÂ Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÊËÎË˘‡.
"œÓ-˜ÂÒÚÓ ÚÂÏËÌ˙Ú ÏËÍÓÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 0.8 - 10
kW, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË Ù‡ÏËÎÌË
ÊËÎË˘‡, ÍÓÂÚÓ Â ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ", ÍÓÏÂÌÚË‡ ËÌÊ. ’ËÒÚÓ ’ËÒÚÓ‚,
ÔËÁÌ‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡. "— ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡
ÏËÍÓÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
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ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡, Ó·ı‚‡˘‡˘‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË Ò
ÌËÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, ÔÓÍË‚‡Ú, Ò ÏÌÓ„Ó ÒËÎÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÌÂ, Ó·ı‚‡Ú‡
ÓÚ 1 kW ‰Ó 3.8 MW", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.
ƒÛ„‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËˇ Ô‡Á‡ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ï‡˘‡· Â ‚Ë‰ËÏËˇÚ ÒÚÂÏÂÊ Í˙Ï ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ·Ó‡
Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë
ÔÂÒÔÂÍÚË‚ËÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡,
ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÔË ÔÓˆÂÒËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ·ËÓ- Ë
ÔËÓÎËÁÂÌ „‡Á. ¬ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
Â ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌË
ÒËÒÚÂÏË ‚ ÒÏÂÚË˘‡ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË.

Навлизат стърлинговите
двигатели
ÕÓ‚ÓÒÚ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Â Ò‚˙Á‡Ì‡
Ò Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ˙ÎËÌ„Ó‚ËÚÂ

‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò ÌËÒÍ‡ ËÁıÓ‰Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ
Ì‡ —Ú˙ÎËÌ„ Â ÓÚÍËÚ ‰ÓÒÚ‡ ÓÚ‰‡‚Ì‡ - ÔÂÁ 1816 „Ó‰ËÌ‡, Â‰‚‡ ÒÂ„‡
ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò ˆÂÎ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. —Ú˙ÎËÌ„Ó‚ËˇÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Â Ò ‚˙Ì¯ÌÓ „ÓÂÌÂ, ·‡ÁË‡Ì Ì‡
ıÂÏÂÚË˜ÌÓ Á‡Ú‚ÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡,
ËÁÔÓÎÁ‚‡˘‡ ËÌÂÚÌÓ ‡·ÓÚÂ˘‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚ. Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ, ÔÓÍË‚‡Ú ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÓÚ 0.5
kW Ì‡„ÓÂ. "—‚Ó·Ó‰ÌÓ-·ÛÚ‡ÎÌËÚÂ
ÒÚ˙ÎËÌ„Ó‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‡·ÓÚˇÚ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ ¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ
ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÏÓ‰ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ. “‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â
Ì‡È-·ÎËÁÓ ‰Ó ÛÒÔÂ¯Ì‡ Ô‡Á‡Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ „-Ì ’ËÒÚÓ‚. “ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÌËÒ˙Í
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ, ÔÓ‡‰Ë
ÍÓÂÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÓÎˇ ÔË ÌÂˇ Ë„‡Â
ÚÓÔÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ.

април 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

април 2005

85

ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Â‰Ëˆ‡
‚Ó‰Â˘Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË
ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò ‚Ó‰ÓÓ‰ÌÓ „ÓË‚Ó. ¬˙ÔÂÍË ÌÂÒ˙ÏÌÂÌ‡Ú‡
‡Ú‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ËÌÓ‚‡ÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ë‰ÂˇÚ‡, Â‰‚‡ ÎË Â
Â‡ÎËÒÚË˜ÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ‰‡ Ì‡ÏÂË Ô‡Á‡Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË. —ÔÓÂ‰ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÌÓ‚‡ÚÓÒÍË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ,
ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÔÂ˜Í‡ ÔÂÁ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
ËÏ Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡
ˆÂÌ‡ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË Ò
‚Ó‰ÓÓ‰ÌË ÍÎÂÚÍË. »‰ÂˇÚ‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡, ‡ÍÓ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
‚Ó‰ÓÓ‰ ÓÚ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. "œÓ‰Ó·ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ó·‡˜Â ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË
‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú Ô‡Á‡ÂÌ ·ÛÏ Ì‡
ÏËÍÓÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË,
‡ÍÓ ÒÂ Ì‡ÏÂË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ‚˙ÁÓ·ÌÓ‚ˇÂÏË ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ˇÚ˙ÌË ÚÛ·ËÌË
ËÎË ÙÓÚÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ô‡ÌÂÎË",
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Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ „-Ì ’ËÒÚÓ‚.

Усъвършенстване на
когенераторите с ДВГ
ƒ‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ (ƒ¬√) Ò‡ Â‰Ì‡ ÓÚ Ì‡È-‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Ë ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. —ÔÓÂ‰ ‰‡ÌÌË Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ‡ÒÓˆË‡ˆËˇ Á‡
Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ó„ÂÌ ≈‚ÓÔ‡ Ì‡ —Ú‡Ëˇ
ÍÓÌÚËÌÂÌÚ Ò‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË Ë ‡·ÓÚˇÚ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 8000 ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒË
ˆÂÌ‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÏËÍÓÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌËˇ ÒÂÍÚÓ. œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ‚ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò Ï‡ÎÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÂ
Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÓÚ
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎÂÏËÚÂ ËÏ ‡ÁÏÂË
Ë ‚ËÒÓÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ
¯ÛÏ Ë ‚Ë·‡ˆËË. "œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
„Ó‰ËÌË ÒÂ ‡·ÓÚË ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË Ò ˆÂÎ
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË

ÏÓ‰ÛÎË Ò „‡·‡ËÚË Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡
ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÏ Ì‡ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ·ÓÈÎÂË Ë ‰ÓË ‚ ÍÛıÌˇÚ‡",
ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ƒ¬√ ’ËÒÚÓ ’ËÒÚÓ‚.
¬˙ÔÂÍË Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Í‡ÚÍ‡Ú‡
ÒË ËÒÚÓËˇ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ÏËÍÓÚÛ·ËÌËÚÂ Í˙Ï ‡Á‚ËÚËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. "ÃËÍÓÚÛ·ËÌËÚÂ Ò‡ ÔÓÒÍ˙ÔË Ë ÔÓ-¯ÛÏÌË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò ƒ¬√, ÍÓÂÚÓ „Ë
Ô‡‚Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÔËÎÓÊËÏË Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡. ÕÓ‚Ó Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏËÍÓÚÛ·ËÌË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ·ËÓ„‡Á", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ „-Ì ’ËÒÚÓ‚.
ŒÒÌÓ‚Ì‡ Ì‡ÒÓÍ‡ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË
ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡-
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ÌÂ, ÔÓ-‚ËÒÓÍ ÓÚ 40%. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡
ÚÂıÌËÍ‡Ú‡, ÓÚ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ-Ì‡‰ÂÊ‰ÌË, ‡
‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ‚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡.

Пазар на когенерационни
мощности в страната
Ó„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ ÌÂ Ô‡‚Ë ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÓÚ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÓ‚ËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ÍÂÔÂÌË Ì‡
Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ ÌË‚Ó, ÍÓËÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ì‡‚ÎËÁ‡Ú ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
"Õ‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓ- Ë ÚÓÔÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚÛ‡ÎÌÓ. —‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ ÚÂÁ‡Ú‡
Â Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò ˆÂÎ ÔÓÓ˘ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓ- Ë ÚÓÔÎÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó", Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â ’ËÒÚÓ
’ËÒÚÓ‚. ¬˙ÔÂÍË ‚ÒÂ ÔÓ-Ì‡‡ÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡, ·ÓˇÚ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÚÂ ÔÓÂÍ-
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ÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌÂ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ. ÕÂ
Ò‡ÏÓ ‚ ‡Á‚ËÚËÚÂ Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË, ÌÓ Ë ‚ ‰˙Ê‡‚Ë Í‡ÚÓ
◊ÂıËˇ Ë ”Ì„‡Ëˇ, ·ÓˇÚ Ì‡ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Â
‰ÂÒÂÚÍË Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ¡˙Î„‡Ëˇ. "œÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò
ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÌÂ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ Ô‡Á‡Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÓ„‡ÏËÚÂ
Á‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ò
Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡ ≈¡¬–, —‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡
·‡ÌÍ‡, ¡˙Î„‡ÒÍËˇ ÙÓÌ‰ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‚ÒÂ Ó˘Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ
·Ë ÒÚËÏÛÎË‡Î‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡", ÍÓÏÂÌÚË‡
ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ÌÂ„ÓÎÂÏËˇ ·ÓÈ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÔÓÂÍÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
’ËÒÚÓ ’ËÒÚÓ‚.
«‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï‡ÎÍËˇ ·ÓÈ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÔÓÂÍÚË ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÒÚËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ÚÓ‚‡ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ
Á‡ ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ‡ Ò‡

ÔË˜ËÌ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ÌÂÏ‡ÎÍÓ ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓË. «‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Úˇı ÌÂ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ÓÒÓ·ÂÌ‡ Ô‡Á‡Ì‡
‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ
ÚÛÍ Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â
ÔË ÔÓ-·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ ·ËÁÌÂÒ ÒÂ‰‡
ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÏÂÌË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ.
"—ÔÓÂ‰ ÏÂÌ, ÒÂ‰ ÔË˜ËÌËÚÂ,
Á‡·‡‚ˇ˘Ë ÔÓ-Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ
Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡, Â ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌÓÚÓ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í Î‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ Ë‰ÂˇÚ‡, ˜Â ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÌË ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ÀË˜ÌÓ Ò˙Ï ÔËÒ˙ÒÚ‚‡Î Ì‡
ÒÂ˘Ë, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ˇ‚ˇ‚‡, ˜Â
ÒÓÍ˙Ú Ì‡ ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÔÓ-Í‡Ú˙Í
ÓÚ ‰‚Â „Ó‰ËÌË. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ˜ÂÒÚÓ
ÒÂ ÒÔÂÍÛÎË‡ Ò ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â ÒÍÓÓ ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ ‰‡ Ì‡‚ÎˇÁ‡Ú ‚˙‚ ‚ÒÂÍË ‰ÓÏ. ¬ÒÂÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ, ÔÓÁÌ‡‚‡˘ ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Â Ì‡-
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ˇÒÌÓ, ˜Â ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÓÚ ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËÚÂ Ù‡ÍÚË ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡", ÒÔÓ‰ÂÎˇ „-Ì ’ËÒÚÓ‚. " Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ÒÚËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ‚˙Á‚˙˘‡Ú ‚ÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ë
ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ˜ÂÁ
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎÓ- Ë ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. »ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎÓ- Ë
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ù‡ÍÚÓË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ÂÏ‡ ÍÓÂÍÚÌËˇÚ
ËÁ·Ó Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ì
’ËÒÚÓ‚.

Фактори, определящи
ефективността на
когенерацията
œ˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÂÌ Ù‡ÍÚÓ, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, Â ËÁÍÛÔÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó. Œ˜‡Í‚‡ ÒÂ, Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ú˙„Ó‚ËˇÚ‡ Ò˙Ò ÁÂÎÂÌË ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË, ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ‡ÁÌÓ„Î‡ÒËˇ
Á‡ ˆÂÌ‡Ú‡, Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÍÛÔÛ‚‡
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ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ,
‰‡ Ì‡ÏÂË Ô‡Á‡ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Á‡‚ËÒË ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Â ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ
Á‡ı‡Ì‚‡Ú ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ.
ŒÔÚËÏ‡ÎÌËˇÚ ËÁ·Ó Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ì‡È-‚‡ÊÌËˇÚ Ù‡ÍÚÓ, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Á‡‚ËÒË ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÎÁ‡ ÓÚ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ È. ŒÒÌÓ‚ÌË ÂÚ‡ÔË ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò‡:
l ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓÒÚÓËÚÂÎÂÌ ÔÓÂÍÚ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡,
‚ ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰Ë
ÔÎÓ˘‡‰Í‡Ú‡ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÍÓ„ÂÌÂ‡ÚÓ‡;
l ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ Á‡
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï ÏÂÊ‡Ú‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ;
l ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡;
l ËÁ„ÓÚ‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓÂÍÚ Á‡ ÔËÒ˙Â-

‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï „‡ÁÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡;
l ÒÂÚËÙËˆË‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ È ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ.

Законови и нормативни
актове, регламентиращи
когенерацията
«‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡ ‡ÏÍ‡ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ë ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡. "¬ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÒÂ‰ ÔËÓËÚÂÚÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Â Á‡ÎÂ„Ì‡ÎÓ
Ì‡Ò˙˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ë
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ŒÒÌÓ‚‡ÌËˇ Á‡
ÚÓ‚‡ Ò‡ ‚ËÒÓÍËˇ ÏÛ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡
ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ
ÂÌÂ„ÓÂÒÛÒË Ë Ì‡Ï‡ÎÂÌÓÚÓ ‚Â‰ÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡", Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ ÔÓ
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ (¿≈≈) Í˙Ï
ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ eÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë eÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÂÒÛÒË
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(Ã≈≈–). " ÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔËÌ‡‰ÎÂÊË Í˙Ï ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÌÂÔÂÍ˙Ò‚‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ. œË
Ú‡ÁË ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
Ë ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔË„Ó‰ˇÚ
ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ Í˙Ï ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÌÛÊ‰Ë. ŒÚÔ‡‰‡Ú Á‡„Û·ËÚÂ ÔË ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡‰ 85-90%.
œË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‡Á‰ÂÎÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ë ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ
40% Ô˙‚Ë˜ÌË ÂÌÂ„ÓÂÒÛÒË, ÍÓÂÚÓ
‚Ó‰Ë Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â", ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÓÚ ¿≈≈.
¬ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ÍÎ‡ÛÁË, Ì‡Ò˙˜‡‚‡˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ
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ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. "Œ·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ (˜Î. 162) Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒÌ‡·‰ËÚÂÎË (˜Î. 163)
Ò‡ ‰Î˙ÊÌË ‰‡ ËÁÍÛÔÛ‚‡Ú ÔÓ Â„ÛÎË‡ÌË ÓÚ ƒ ≈– ˆÂÌË ˆˇÎÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ Ë ÚÓÔÎËÌÌ‡
ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÓÚ “≈÷, ËÎË Ò
ÍÓËÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Û˜‡ÒÚ‚‡Ú
Ì‡ Ô‡Á‡‡ Á‡ ·‡Î‡ÌÒË‡˘‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ (˜Î. 162)", Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ ¿≈≈.
«‡ÍÓÌÓ‚Ó Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËˇÚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Á‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁÍÛÔÛ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ ÔÓËÁıÓ‰ ˘Â ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ‰Ó
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Ú.Ì‡.
Ú˙„Ó‚Ëˇ Ò˙Ò ÁÂÎÂÌË ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË.
œÂÌÓÒÌÓÚÓ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò˙˘Ó Ò‡ Á‡‰˙ÎÊÂÌË ‰‡
ÓÒË„ÛˇÚ ÔËÓËÚÂÚÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÏÂÊË Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ.
"»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ‚ Õ‡Â‰·‡ π13 Ì‡ Ã≈≈–
(ÔËÂÚ‡ Ì‡ 27.08.2004 „.). ¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ò‡ Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË Ì‡˜ËÌ‡ Á‡ ÓÔÂ‰Â-

ÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ ÔÓËÁıÓ‰, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë
Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ, ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ËÁ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡ ÔÓËÁıÓ‰ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡
ÓÚ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ
Ë ÁÂÎÂÌË ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó", ÍÓÏÂÌÚË‡Ú
ÓÚ ¿≈≈.
«‡ÎÂ„Ì‡ÎËÚÂ ‚ Õ‡Â‰·‡ π13
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÍÚË‡Ú, ËÁ„‡Ê‰‡Ú Ë/ËÎË ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡Ú ˆÂÌÚ‡ÎË, ‚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò:
l ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÚÛ·ËÌ‡ Ò Â„ÛÎËÛÂÏ/Ë Ô‡ÓÓÚ·Ó/Ë;
l Ô‡Ì‡ ÚÛ·ËÌ‡ Ò ÔÓÚË‚ÓÌ‡Îˇ„‡ÌÂ;
l „‡ÁÓ‚‡ ÚÛ·ËÌ‡ Ò ÍÓÚÂÎ-ÛÚËÎËÁ‡ÚÓ;
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
l ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ò ‚˙ÚÂ¯ÌÓ „ÓÂÌÂ Ò

ÛÚËÎËÁ‡ÚÓ;
l ÍÓÏ·ËÌË‡Ì Ô‡Ó-„‡ÁÓ‚ ˆËÍ˙Î;
ÏËÍÓÚÛ·ËÌË, ÒÚ˙ÎËÌ„Ó‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, „ÓË‚ÌË ÍÎÂÚÍË, Ô‡ÌË Ï‡¯ËÌË, Ó„‡ÌË˜ÌË ˆËÍÎË Ì‡ –ÂÌÍËÌ,
Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÔÓ-„ÓÂ ÒËÒÚÂÏË.

СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Видове, структура,
функционални
възможности
ƒÛ„ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË Â Ò‚˙Á‡Ì Ò
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ, ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ËÏ. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ ÔÓÂÍÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Â
Ó„‡ÌË˜ÂÌ „Î‡‚ÌÓ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ·ËÚÓ‚Ëˇ ÒÂÍÚÓ, Ì‡ÎÂÊ‡˘‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚË-
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ˇÚ‡ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËˇ Ë ÂÌÂ„ËÈÌËˇ
ÒÂÍÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÔÓ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÚ˜ÂÚ,
ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ‚ÒÂ ÔÓ-Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË
Ò ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÚÓ Ò˙·Ë‡ÌÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ „ÓÎÂÏËˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÔÓÚÓÍ ‰‡ÌÌË Á‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ÿËÓÍÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
ÒÂ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ Ë ÓÚ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂÓ·ÌÓ‚ÂÌËˇ ‚ ˆˇÎÓÒÚ ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÌ Ô‡Í,
‚˙ÔÂÍË ˜Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ‚ Ú‡ÁË ÔÓÒÓÍ‡ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ.
¬ÌÂ‰ÂÌËÚÂ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë ÙÛÌÍˆËË, Ú.Â.
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ˜ÂÚ‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ
ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ, Ò
ÍÓÂÚÓ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ, ÌÓ ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÚÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ‡Á‚ËÚËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
‰˙Ê‡‚Ë Ò‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‚ÒÂÍË ÂÌÂ„ËÂÌ ÔÓÚÓÍ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë
ÂÎÂÍÚÓÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡, ÒÂ ÒÎÂ‰Ë Ë
ÍÓÌÚÓÎË‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ. —ËÒÚÂÏËÚÂ ¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÓÚ
ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ ‰Ó Í‡ÈÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‡Á‡·ÓÚÍË Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ. –‡‰ÓÒÚÂÌ Â
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Ì‡Â‰ Ò ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓÁËˆËË Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÚ˜ÂÚ, ÍÓÌÚÓÎ
Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ÂÏ‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
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Структура
на системите
œÓ ÔËÌˆËÔ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÓÚ˜ÂÚ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÈÂ‡ıË˜ÌË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË, ËÁ„‡‰ÂÌË Ì‡ ÚË
ÌË‚‡. ÕËÒÍÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÚ ÏÓÌÓ- ËÎË ÚËÙ‡ÁÌË
ÂÎÂÍÚÓÏÂË, ÏÓÌÚË‡ÌË ‚ ÚÓ˜ÍËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ë/ËÎË ÍÓÌÚÓÎ
Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡.
¬ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÂÎÂÍÚÓÏÂË, ÍÓËÚÓ
Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò ˆÂÎ
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÂÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ „ÓÎÂÏË
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ËÎË ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡
ÏÂÊ‡. ¬˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÂ‰ÌÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú.Ì‡. ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓË
Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓÌËÚÂ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓËÚÓ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡Ú ‚˙ÁÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ Ë ‰ËÒÔÂ˜Â-
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ÒÍËˇ ˆÂÌÚ˙ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÏÂÊ‰ËÌÌÓ Á‚ÂÌÓ ÏÂÊ‰Û ÌËÒÍÓÚÓ Ë
‚ËÒÓÍÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ, ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ. ÕÂ Ò‡
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ËÏ. Õ‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ÔË ÔÓ-„ÓÎÂÏË Í‡ÚÓ Ï‡˘‡·ÌÓÒÚ
ÒËÒÚÂÏË. ¬ËÒÓÍÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ
ÌË‚Ó ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÓÚ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍË
ÔÛÌÍÚ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú, Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú Ë Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú Ì‡ÚÛÔ‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, ÓÚ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, Ú‡ËÙÌ‡Ú‡
ÔÓÎËÚËÍ‡, ËÁ‚˙¯‚‡ ÒÂ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ, ÍÓÌÚÓÎË‡ ÒÂ ·‡Î‡ÌÒ˙Ú Ì‡
‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ Á‡‰‡‰ÂÌË
Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡, Â‡ÎËÁË‡
ÒÂ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. –Â‰Ëˆ‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Í‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏË Ô‡‚ˇÚ Ë
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡
‚ÒÂÍË ÂÎÂÍÚÓÏÂ.

‡ÚÓ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË,
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ, Ò‡ ÏÓ‰ÛÎÌË Ë ÓÚ‚ÓÂÌË.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓÂÚ‡ÔÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ,
Ú.Â. Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÂ˜ÍË ÔÂ‰ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
‚ ÔÓÒÓÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓÏÂË Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ
ÙÛÌÍˆËË, ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË - ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë. œ˙‚‡Ú‡
„ÛÔ‡ Ó·ı‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÌÓ ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ
‚ÍÎ˛˜ÂÌËÚÂ ‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ËÏ
ÂÎÂÍÚÓÏÂË. ¬ÚÓ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ÒËÒÚÂÏË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔÓ-„ÓÎÂÏË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÔË Úˇı ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ (ÂÎÂÍÚÓÏÂ) ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ ‰Ë-
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
ÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‚˙‚Â‰ÂÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
ÔÓ„‡Ï‡ Ë ÍÓÌÍÂÚÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ËÏ‡Ú Ú˙„Ó‚ÒÍÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò˙Ò Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ‰ÓÒÚ˙Ô Ì‡ ÌÂÓÚÓËÁË‡ÌË ÎËˆ‡.
–Â‰Ëˆ‡ ÒËÒÚÂÏË ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ËÁÏÂÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÌÛÎÂ‚Ëˇ Ë
Ù‡ÁÓ‚Ëˇ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂ‡,
Ò ˆÂÎ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡
Í‡Ê·Ë Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ.

Режими на работа на
системите
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ‰‚‡ ‡·ÓÚÌË ÂÊËÏ‡:
l ÂÊËÏ Ì‡ ÍÂ‰ËÚ Ë
l ÔÂ‰ÔÎ‡ÚÂÌ ÂÊËÏ, ÔË ÍÓÈÚÓ
ÒÎÂ‰ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
Á‡‰‡‰ÂÌËˇ ÎËÏËÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ.
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ÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËˇÚ Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÈÂ‡ıË˜ÌË ÌË‚‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÔÓ ÔËÌˆËÔ Â ‰‚ÛÔÓÒÓ˜ÂÌ. ¬˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÂ‰ÌÓÚÓ Ë
‚ËÒÓÍÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ú.Â. ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËˇÚ
Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍËˇ ÔÛÌÍÚ
Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ, ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ‡‰ËÓÍ‡Ì‡Î,
ÏÓ·ËÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ÒÚ‡ˆËÓÌ‡Ì‡
ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡, ·ÂÁÊË˜ÂÌ LAN Ë
‰. ¬ÒˇÍ‡ ÓÚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË, ÍÓËÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ È
Ì‡ ÔËÎÓÊËÏÓÒÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡Á‡·ÓÚÍË, ÔË ÍÓËÚÓ
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚË ‚ ‰‚‡ ÂÊËÏ‡
Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓ·ËÎÌ‡ ÏÂÊ‡
‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡ Ò ‚ËÒÓÍÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ
ÌË‚Ó. œË Ô˙‚Ëˇ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
‰‚ÛÒÚ‡ÌÌËˇÚ Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ Ë ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍËˇ
ÔÛÌÍÚ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ ÔÂ‰‡-

‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔ‡˘‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ.
Ó„‡ÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚË ‚˙‚
‚ÚÓËˇ ÂÊËÏ, Ò˙Ó·˘ÂÌËˇÚ‡ ÒÂ
ËÁÔ‡˘‡Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ ËÁ‚˙ÌÂ‰ÌË ÒËÚÛ‡ˆËË. ¬ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÏÂÊ‡Ú‡,
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡˘‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËˇ
Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ÌËÒÍÓÚÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ
ÌË‚Ó Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ, ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË. ¬ ˜‡ÒÚ ÓÚ
‚Â˜Â Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡ ÒËÒÚÂÏË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËˇÚ
Ó·ÏÂÌ ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ Ë
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ.
œÓ ÔËÌˆËÔ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂÍË ÚËÔ
ÂÎÂÍÚÓÏÂ Ò ËÁ‚Ó‰Ë Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ ‚ ÂÌÂ„ÓÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡Ú‡ ÒË Ô‡ÏÂÚ
ÓÚ˜ÂÚÌ‡ Ë ‡‚‡ËÈÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. ÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ˆËÍÎË˜ÂÌ ÂÊËÏ, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÈÍË ‰‡ÌÌË ÓÚ Â„ËÒÚË‡ÌËÚÂ Í˙Ï
Úˇı ÂÎÂÍÚÓÏÂË. œÂËÓ‰˙Ú, ÔÂÁ
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ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡
ÍÓÈÚÓ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ÚÓ˙Ú ÔÂ‰‡‚‡
Ì‡ÚÛÔ‡ÌËÚÂ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ
‰‡ÌÌË Í˙Ï ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍËˇ ÔÛÌÍÚ, Â
ÔÓ„‡ÏËÛÂÏ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË.

Функционални
възможности
на системите
¬˙ÔÂÍË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, Â‡ÎËÁË‡ÌË ÓÚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ,
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÏ ÙÛÌÍˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ‚ „ÛÔËÚÂ:
l ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡ Ë ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÚÂ
‚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ËÏ ÂÎÂÍÚÓÏÂË;
l ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÔË‡ÌÂ/
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ;
l ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‚ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ Ú‡·Î‡;
l ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂËÚÂ.
ƒÛ„Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓ-
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ÒÚË Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙·‡Ì‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ Ì‡ÚÛÔ‡ÌËÚÂ
‰‡ÌÌË, Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ „ÂÌÂË‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÒÔ‡‚ÍË Ò ˆÂÎ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Ë ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÏÂÌË ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ Ë
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ú‡ËÙË. ÕˇÍÓË ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏË ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‡Î‡ÏÂÌË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË Ë/ËÎË ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ ‚
Ò„‡‰ÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË.

Проектът Енергия 2
¬ ˜‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, ÙËÌ‡ÌÒË‡Ì‡ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ·‡ÌÍ‡ Á‡
‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ
(≈¡¬–), Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ ÔÓ‰ÔÓÂÍÚ, Ó·ı‚‡˘‡˘ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍ-

ÚÓÏÂË. ƒÛ„Ë ÔÓ‰ÔÓÂÍÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÔÓ
ÎËÌËˇ Ì‡ ≈ÌÂ„Ëˇ 2, Ò‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ÍÎÓÌÓ‚ÂÚÂ Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ; ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡
ŒÚÍËÚ‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÛÂ‰·‡
(Œ–”) 400 kV ‚ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ œÎÓ‚‰Ë‚,
Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËË 220
kV Ë 400 kV ÓÚ ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡,
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ 400
kV "œÎÓ‚‰Ë‚- ‡ÎÓ‚Ó" Ë ‰. Œ·˘‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, ËÏ‡˘ Á‡ ˆÂÎ
ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÂ˜ÂËÌ„‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Â 153 ÏÎÌ. Â‚Ó. œÓÂÍÚ˙Ú Â ÙËÌ‡ÌÒË‡Ì ÔÓ ÎËÌËˇ Ì‡ ‰˙Ê‡‚ÌÓ „‡‡ÌÚË‡ÌË Á‡ÂÏË ÓÚ ≈¡¬–, ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ·‡ÌÍ‡
(≈»¡) Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡
Õ≈ . »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ≈ÌÂ„Ëˇ 2
ÒÚ‡ÚË‡ ÔÂÁ 2002 „. œÂÁ 2003 „.
Ò‡ ÒÍÎ˛˜ÂÌË ‰Ó„Ó‚ÓË Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂË, ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÍÓËÚÓ ‚Â˜Â Ò‡ ÙËÌ‡ÎËÁË‡ÌË
ÛÒÔÂ¯ÌÓ.
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ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË
ÔÓÏÔË

Конструкция, видове, критерии за избор

Õ

‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‚ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë ‰Ó ÍÓÚÂÎ‡ Â ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË (¯ËÓÍÓ Â
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌÓ Ë Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË) ÔÓÏÔË. ¬˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË ÔÓÏÔË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË Â‰ÌÓ- ËÎË ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌË ÔÓÏÔË. ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ
ÔÓÏÔË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡
Ò ˜ËÒÚ ËÎË Á‡Ï˙ÒÂÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Ò
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 80 ∞— (ÔÓÏÔË Ò
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ) Ë Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 200 ∞— (ÔÓÏÔË Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ). œÓÏÔËÚÂ
‡·ÓÚˇÚ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏ Í‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÂÌ Á‡Ô‡Ò, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ ÒÂ ÓÚ ‰ÂÌË‚ÂÎ‡ˆËËÚÂ ÏÂÊ‰Û
ÌËÒÍÓÚÓ ÌË‚Ó Ë Ò‚Ó·Ó‰Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡; ÌËÒÍÓÚÓ
ÌË‚Ó Ë ÓÒÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÓÚ Á‡„Û·ËÚÂ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËˇ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË ÔÓÏÔË ‚ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁË‡Ú ‚ „ÛÔËÚÂ:
l ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ „ÓÂ˘ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ·ÂÁ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Í‡‚ËÚ‡ˆËˇ;
l ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂÌ‡ÒˇÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Ë
ÓÚ ‚‡ÍÛÛÏË‡ÌË ‡Ô‡‡ÚË;
l Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚˙‚ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ÁÓÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ;
l ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ‰Û„Ë ÚÂ˜ÌÓÒÚË;
l ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò Ï‡Î˙Í ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ;
l ÓÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ÎÂÒÌÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ.
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˙Ï ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡
Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡
‡·ÓÚ‡ ÔË ˜‡ÒÚË˜Ì‡ Í‡‚ËÚ‡ˆËˇ ‚ ÔÓÏÔ‡Ú‡; ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı ÔÂÁ ‡·ÓÚÂ˘‡ Ë ÌÂ‡·ÓÚÂ˘‡
ÔÓÏÔ‡ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌ‡
Ì‡ÔÓÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡. œÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
‚‡ÊÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÔË Ô‡‡ÎÂÎÌ‡
‡·ÓÚ‡.

Фиг. 1. Работен цикъл на автоматична
парокондензатна помпа

Конструкция
на парокондензатните
помпи
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ, Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ ÔÓÏÔË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ÓÚ
Ó·ÂÏÌÓ ÚˇÎÓ, ÓÚÎË‚Í‡ ÓÚ ˜Û„ÛÌ ËÎË
ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ‚ıÓ‰ Ë ËÁıÓ‰ Á‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌÓ ‚
Ì‡È-ÌËÒÍ‡Ú‡ ÎËÌËˇ. Õ‡ ‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ
ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚˙Á‚‡ÚÌË ‚ÂÌÚËÎË.
¬ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Í‡Ô‡Í Ò ‰‚‡ ÓÚ‚Ó‡ - Â‰ËÌËˇÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‚ıÓ‰ Á‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ô‡‡, ‰Û„ËˇÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò
ˆÂÎ Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ. œÓ‰ Í‡Ô‡Í‡,
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÎÓÒÚÓ‚ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï Â
Ò‚˙Á‡Ì ÔÓÔÎ‡‚˙Í Ò ÍÎ‡Ô‡ÌË Á‡ ÓÚ‚‡ˇÌÂ Ë Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡ Ì‡
Ô‡‡. Ó„‡ÚÓ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ
‰‡ Ì‡Ô˙Î‚‡ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë
ÔÓÔÎ‡‚˙Í˙Ú ÒÂ ‚‰Ë„ÌÂ, ÒÂ ÓÚ‚‡ˇ
ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú Ë Ì‡‚ÎËÁ‡ Ô‡‡, ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡˘‡ ÔÓˆËˇÚ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ÔÂÁ

ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚˙Á‚‡ÚÂÌ ‚ÂÌÚËÎ Í˙Ï
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ. œË ÒÔ‡‰‡ÌÂ
Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ, ÍÎ‡Ô‡Ì˙Ú ÒÂ Á‡Ú‚‡ˇ.
ŒÚ‚‡ˇ ÒÂ ‚ÂÌÚËÎ Á‡ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏ‡ ÓÚ Ì‡ÎË˜ÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë
‚ÚÓË˜Ì‡ Ô‡‡. ◊‡ÒÚ ÓÚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ô‡‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁË‡ Ë ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡
Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË
ÔÓÏÔË Ò‡ Ò ÚËÔÓ‡ÁÏÂË 1", 2" Ë 3".
–‡·ÓÚˇÚ Ò Ô‡‡ ‰Ó 13 bar Ë ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡Ú ‰Ó 6000 kg/h
ÔË ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ ‰Ó 4 m.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë ÏÓ‰ÂÎË, ÔÓ‰‰˙Ê‡˘Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍË ‰Â·ËÚË, ÌÓ no-„ÓÎˇÏÓ
ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ (‡Á‡·ÓÚÂÌË Ò‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ) 80
m. ¬ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ï‡Î˙Í ÏÂÊ‰ËÌÂÌ Ò˙‰ Ò ÂÒË‚Â ÏÂÊ‰Û ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ Ë ÔÓÏÔ‡Ú‡.
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¬ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ ÓÚ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÔÂÁ ÍÓˇÚÓ ËÁÎËÁ‡ Ë ‚ÚÓË˜Ì‡Ú‡ Ô‡‡, ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Í˙Ï ÂÒË‚Â‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë ÙËÏÂÌË Â¯ÂÌËˇ, ÍÓÏ·ËÌË‡˘Ë ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ Ë ÔÓÏÔ‡ ‚ Ó·˘
‡Ï‡ÚÛÂÌ ‡Ô‡‡Ú, ËÏ‡˘Ë Ó·˘
ÔÓÔÎ‡‚˙Í, ‚ ÍÓÈÚÓ ˜ÂÁ ÎÓÒÚÓ‚Ë
ÏÂı‡ÌËÁÏË ÒÂ ÔË‚ÂÊ‰‡Ú ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÎ‡Ô‡Ì‡ - Á‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ Ë Á‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.

Избор на кондезна помпа
¬Ë‰˙Ú Ë ·ÓˇÚ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
‚ ‰‡‰ÂÌ‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÓÏÔË ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ˜‡ÒÓ‚Ëˇ ‰Â·ËÚ
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Ë ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ (ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÌ ËÎË ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ) Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œË ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÏÌËˇÚ ‰Â·ËÚ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ‰‡
·˙‰Â ÓÚ ‰‚‡ ‰Ó ÚË Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ
ÓÚ ˜‡ÒÓ‚Ëˇ ‰Â·ËÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
«‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ Â Í˙Ï ‚ÒÂÍË
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÓ ‰‚Â ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË
ÔÓÏÔË, Â‰Ì‡Ú‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ì‡. œÓÒÚÓˇÌÌËˇÚ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ÚË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË ÔÓÏÔË Ò
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‡ÁÎË˜ÂÌ ‰Â·ËÚ, Â‰Ì‡Ú‡ ÓÚ ÍÓËÚÓ
Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ. ¬˙‚ ‚ÒÂÍË
ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·ÂÂ ‰Û„‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÔÓÏÔ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎˇÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. œ‡‡ÎÂÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Â ÔÓÏÔË Ò Ó·˘ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÔÓ‚Ó‰ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÚÂ
‰‡ ·˙‰‡Ú Â‰ÌÓÚËÔÌË Ò Â‰Ì‡Í‚Ë ‡·ÓÚÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏÔ‡ ÔË
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Á‡ ‡‚Ì‡
Ì‡ ˜‡ÒÓ‚Ëˇ ‰Â·ËÚ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÁ‡Ú‡.
¿ÍÓ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Ú‡ÌÒÔÓÚË‡˘‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÓÚ Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌËˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡ ‰Ó ÍÓÚÂÎ‡, ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÌÓ, ˜‡ÒÓ‚‡Ú‡ È
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ó ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ Á‡
Â‰ËÌ ˜‡Ò.
˙Ï Ì‡ÔÓ‡, Ò˙Á‰‡‚‡Ì ÓÚ ‚ÒˇÍ‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡ ÔÓÏÔ‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
Â‰Ëˆ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. œÓ ÔËÌˆËÔ
Ì‡ÔÓ˙Ú Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂÓ‰ÓÎÂÂ:
l ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÓÚ ÌË‚ÓÚÓ ÏÛ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌ-

Á‡ÚÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ ‰Ó ÌË‚ÓÚÓ ‚ Ì‡ÔÓÌËˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÔÓ‚Ó‰;
l ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÏÂÊ‰Û
Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌËˇ Ë Ì‡ÔÓÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡;
l Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚËÂÌÂÚÓ Ë ÏÂÒÚÌËÚÂ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËˇ Ë
Ì‡ÔÓÌËˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÔÓ‚Ó‰.
Õ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ ‚ ÍÓÚÂÎ‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ ÚËÂÌÂ Ë ÏÂÒÚÌË
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ ‚ ÔÓ‰ı‡Ì‚‡˘Ëˇ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ Ë Ò‚˙ıÌ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚
Ò˙·Ë‡ÚÂÎÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡, ÔË Á‡Ú‚ÓÂÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌË ÂÁÂ‚Ó‡Ë. «‡
‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ Í‡‚ËÚ‡ˆËˇ.
–‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚˙‚ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û
Ì‡È-ÌËÒÍÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ Ë ÓÒÚ‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û‚‡˘Ó Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
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Ì‡ Ì‡ÒËÚÂÌËˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú; Á‡„Û·ËÚÂ
Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËˇ
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰; Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡,
Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡ Ò 5∞ —; Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ Ë ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. ¿ÍÓ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ Â Ò ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÚÓ
Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰ÂÌ ÒÚ˙Î· Ì‡‰ ÌÂˇ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË
ÒÎÛ˜‡Ë Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ‰‡
‡·ÓÚË Ò ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ.

Видове парокондензатни
помпи
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌË ÔÓÏÔË. «‡‰‚ËÊ‚‡˘ Ù‡ÍÚÓ ÔË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÔÓÏÔË Â Ô‡‡Ú‡ ËÎË Ò„˙ÒÚÂÌËˇÚ
‚˙Á‰Ûı. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÚÓÁË ‚Ë‰ ÔÓÏÔË ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂË
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò
‚ÒÂÍË ıÓ‰ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÓÏÔË
Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡Ú ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. œË ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂÔÂÌÂÌ ·Óˇ˜, ÔÓÏÔ‡Ú‡
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Í‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ
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ÔÓÏÔË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
ÎÂÒÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÍÓÂÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ‚ÂÏÂÚÓ
Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ‡·ÓÚË Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ÚÓ‚‡ ‡ÁıÓ‰Ë. Î˛˜Ó‚ ÂÎÂÏÂÌÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ÂÁÂ‚Ó‡ Ò Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ÚÓË˜Ì‡Ú‡ Ô‡‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Â ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡
ÓÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÔÂ‰Ë ÚÓÈ ‰‡
ÔÓÒÚ˙ÔË ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÛÒÌÂ ÔÓ
Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡˘‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡
Ú˙·‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ‡‚ÚÓ- Фиг. 2. Инсталация на автоматична помпа
Ï‡ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡ Ò‡ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ
Ì‡ Í‡ÈÌÓ „ÓÎˇÏÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ- ‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡; ÌÂÓÚ˜ÂÚÂ‰ÂÌÁ‡Ú. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ ÌËÚÂ Á‡„Û·Ë Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÔÂ‰‚Ë‰Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÛÒÔÓÂ‰- Á‡ÚÓÔÓ‚Ó‰‡. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡
ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‰‚Â ËÎË ÔÓ‚Â˜Â ÔÓÏ- ËÏ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ Ì‡„ÌÂÚˇÔË.
‚‡Ú Ì‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ‚ Ò‡‚œÓÏÔË Ò ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ. “Ë- ÌÂÌËÂ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÓÏÔË. œÓ
ÔË˜Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú Ò ÂÎÂÍÚÓÁ‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Â ÎÂÏË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ÂÁÂ‚Ó‡ Ò Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û- Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò Ï‡Î˙Í
¯‡‚‡ÌÂ Ë ‰‚Â ÔÓÏÔË (Â‰Ì‡Ú‡ ÓÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙. œË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ë‡ÍÓËÚÓ ÂÁÂ‚Ì‡). ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÚ˙‡ Ì‡ ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ÒÂ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë Â ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Â‰ÛÍÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡; ˆËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë, ÒÎÂ‰Ó‚‡Ì‡ÔÓ‡, Ò˙Á‰‡‚‡Ì ÓÚ ÔÓÏÔ‡Ú‡; œƒ ÚÂÎÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇÚ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ÍÓÌÌ‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡; ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÓÚÍÎÓÌÂ- ‰ÂÌÁ‡Ú ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÌËˇ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó- ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
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’Ë‰‡‚ÎË˜ÌË ·ÛÚ‡ÎÌË
ˆËÎËÌ‰Ë
Част II - изисквания при инсталация и експлоатация

œ

равилната инсталация е сред основните като степен на важност
фактори, от които се определя в
значителна степен надеждната работа и експлоатационния живот на хидравличните цилиндри. На практика
коректната инсталация на цилиндрите започва на проектния етап, в който се конструира машината. В сила
са няколко основни правила за монтаж на хидравлични цилиндри:
В приложения, за които са характерни значителни ударни натоварвания, цилиндърът трябва да се монтира в положение, при което се използват изцяло предимствата на еластичността му. Не бива да се забравя, че в подобни приложения зададеното направление на протичане на
флуида се реализира чрез неподвижно монтиране на цилиндъра и осигу-
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ряването му срещу завъртане посредством шпонка или щифт в единия край.
Трябва да се използват отделни
шпонки за поемане на съществуващи
натоварвания на срязване. Шпонката
се поставя в предната част на цилиндъра, ако основните ударни натоварвания са на натиск и върху края
откъм капака, в случаите, при които
съществуващите товари са на опън.
Препоръчително е използването
на центриращи щифтове вместо
шпонки, с цел поемане на натоварвания на срязване, на които е подложен
цилиндъра. Щифтовете намират приложение и като машинен елемент,
осигуряващ центроването на цилиндъра. Препоръчително е също така да
се избягва присъединяване на цилиндрите с щифтове в срещуположните
ъгли, тъй като съществува опасност

от появата на съществени деформации, под действието на работните
температура и налягане. На подобни
деформации са подложени също съединителните звена между цилиндъра
и инсталацията.
В приложения, за които е характерен монтаж на цилиндъра, позволяващ завъртането му около определена ос, е наложително използването
на един и същ тип шарнири в основата и корпуса на цилиндъра. Осите на
шарнира трябва да са паралелни. Не
е допустимо пресичането им.
Конструктивен елемент на немалко хидравлични силови цилиндри е
амортисьор, предназначен да поеме
инерцията в края на хода. Амортисьорите абсорбират енергията на подвижните маси на буталото и пръта,
премествания товар и флуидната
среда, управляваща цилиндъра. Кога-
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то амортисьорът работи, цилиндърът е подложен на допълнително натоварване на натиск, което
резултира в промяна на дължината
му. При използване на бутални цилиндри е необходимо да се вземат мерки срещу износване и корозия на буталото, които биха довели до разрушаване на работната му повърхност, както и на използваните уплътнения. Ако цилиндрите работят в
среда с висока степен на замърсяване, се прилагат различни технически
мероприятия, целящи защитата му,
сред които пневматични амортисьори и събирателни резервоари.

Изисквания към работните
условия
Комплексното влияние на работното налягане и температура върху
хидравличните цилиндри води до удължаването или респективно свиването им. В допълнение, огъването и
неустойчивото положение на цилиндъра резултира в завъртане на монтажната му основа под товар. Както вече бе подчертано, видът на
използваната монтажна схема се
определя в зависимост от изискванията на приложението, но въздействието, което ще окажат промяната в температурата и налягането
върху работата на цилиндъра, тряб-
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ва да бъде добре проучено и предвидено. В противен случай характерни
за работата на цилиндъра ще бъдат
утечки. За да се осигури оптимална
работа на хидравличните силови цилиндри, е необходимо е да се вземат
предвид следните фактори:
При цилиндрите с монтажна схема без центриране е характерна
тенденция към промяна на дължината и завъртане под товар, вследствие на промени в температурата.
Някои неподвижно присъединени към
каналите на цилиндъра тръбопроводи също са подложени на действието на резултантните сила и преместване. За подобни приложения, при
които цилиндърът е неподвижно
свързан, въпросът е не дали, а кога
ще се появят утечки.
Също така към цилиндрите с монтажна схема без центриране често
се поставят повишени изисквания
към издръжливостта на използваните механични елементи с цел повишаване на устойчивостта им срещу
напрежения на огъване. Следователно съществуват повишени изисквания и към надеждността на корпуса
на цялата машина.
Оптимална монтажна схема на
цилиндрите, позволяваща завъртането им около определена ос, се осигурява чрез прецизно проектиране на

хода на буталото.
Работата на неподвижно присъединени цилиндри с монтажна схема
без центриране, които се характеризират с къси ходове, е свързана с редица якостни проблеми. Причината е
в напреженията на опън в комбинация със сили на срязване, на които са
подложени монтажните болтове.
При използването на хидравлични
силови цилиндри често се поставя
въпросът дали основните приложени
върху тях сили резултират в натоварване на опън или натиск. Известно е, че фланцовият монтаж към капака на цилиндъра е оптимален избор
за натоварване на натиск, докато
фланцово присъединяване в края на
пръта се препоръчва при натоварване на опън.
В случаите, при които между цилиндъра и товара се появи децентриране, е възможно да възникне необходимост от промяна на монтажната схема. Обикновената шарнирна схема на монтаж, реализирана например с помощта на шарнирно-вилково съединение, компенсира децентриране в една равнина. В приложения, за които е характерно децентриране в няколко равнини, цилиндрите се оборудват със самонагаждащи
се сферични петови лагери върху капака и пръта.

април 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡

ÓÌ‰ÂÌÁÌË
„˙ÌÂÚ‡
Част II - мнения на специалисти от фирмите Крисметал и Хороз
¬ ·Óˇ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÏÂ ÏÌÂÌËˇ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË,
ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, ÔÓ‚ÓÍË‡ÌË
ÓÚ ÔÓÏÂÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚ ·ÓÈ 2/2005 „. Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ÒÚ‡ÚËˇ Ì‡ ÚÂÏ‡ " ÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË. ¬Ë‰Ó‚Â, ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÒÔÂˆËÙËÍË ‚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë ÍËÚÂËË Á‡ ËÁ·Ó".

Развиват се в посока
повишаване на енергийната
ефективност
ÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‚‡ÊÌ‡
‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‰Ó·ÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ô‡ÌËÚÂ ÎËÌËË
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. “ÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË ‚
ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. ◊ÂÒÚÓ ÎÓ¯ÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÚ‡ËÚÂ
ÏÓ‰ÂÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË Â ‚Ó‰ÂÎÓ ‰Ó ÍÓÓÁË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË, ˜ÂÒÚÓ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÍÓÂÚÓ Â ·ÎÓÍË‡ÌÂÚÓ ËÏ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡
‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ÔË ÎÓ¯Ë ‡ÚÏÓÒÙÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÍÓˇÚÓ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ÓÚ ˜Û„ÛÌ‡.
Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË ‚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÔË˜ËÌˇÚ Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ
„˙ÌÂ. ≈ÚÓ Á‡˘Ó ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌ ÙËÎÚ˙, ÍÓÈÚÓ Á‡‰˙Ê‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÔËÏÂÒË, Û‚ÎÂ˜ÂÌË Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÎÓÍË‡ÌÂÚÓ ËÏ.
»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËˇ:
l œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË;
l ƒËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ˘Â ‡·ÓÚˇÚ;
l ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú, ÍÓÂÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ‰ÂÎˇÚ;
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l ÃÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂ-

ÌËÂÚÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê.
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â
Ì‡È-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
Ï‡ÁÛÚÓÔÓ‰„Â‚‡ÚÂÎË, ‡‚ÚÓÍÎ‡‚Ë
Ë ‰Û„Ë Ò‡ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚ËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË
„˙ÌÂÚ‡; ÔË ÒÛ¯ËÎÌË, Ï‡ÁÛÚÓÔÓ‰„Â‚‡ÚÂÎË Ë
‰Û„Ë Â ‡ˆËÓÌ‡Î-

фиг. 1 Съвременна конструкция на
поплавково кондензно гърне с работни
елементи, изработени от неръждаема
стомана
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Фиг. 2. Термодинамично кондензно
гърне, изцяло изработено от
неръждаема стомана

Фиг. 3. Система за автоматично
следене едновременно работата на 25
кондензни гърнета

фиг. 4. Основни компоненти на
системата за контрол на
кондензатоотделители

ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË
„˙ÌÂÚ‡ Ò ËÌ‚ÂÒÌÓ ·ÛÚ‡ÎÓ; Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌË Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë ÌˇÍÓË ‰Û„Ë
ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ËÏ‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡;
ÔË ÒÚÂËÎËÁ‡ÚÓË, ‡‰Ë‡ÚÓË Ë
‰Û„Ë Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÂÏÓÍ‡ÔÒÛÎÓ‚‡ÌË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡. ¡ËÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË
„˙ÌÂÚ‡ Ò‡ ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ËÁ·Ó ÔË

ÒÛ¯ËÎÌË ·‡‡·‡ÌË.
◊ÂÒÚ ÒÎÛ˜‡È ÓÚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡
ÔË ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ËÁ·‡ÌÓ Á‡ ‰‡‰ÂÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ Â ‰‡
ÌÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ‚Ë‰ËÏË ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ ÏÛ. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ Ó·‡˜Â, ÚÓ‚‡ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
ÔÓ-·˙ÁÓ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡
‡Ï‡ÚÛ‡, Í‡ÍÚÓ ÔÓ Ô‡Ì‡Ú‡,
Ú‡Í‡ Ë ÔÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ. ƒÛ„Ó ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÌÂÍÓÂÍÚÌÓ ËÁ·‡ÌÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ
Â ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡ ‚ ÒË-

ÒÚÂÏ‡Ú‡. ÕÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÌÂ·Â„‚‡ Ë Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ‡·ÓÚË
ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ, Ò‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË.
¬˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÎÓÍË‡ÎÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ËÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÔÛÒÍ‡ Ô‡‡, Â
ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÂÌ. Ó„‡ÚÓ ‚ Â‰Ì‡ Ô‡Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ËÏ‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÌÓ
ÒÚ˙ÍÎÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ,
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ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ
„˙ÌÂÚ‡ Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Â˜Â,
ÙËÁË˜ÂÒÍË Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ËÏ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÂ ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ. Œ˘Â ÔÓ‚Â˜Â ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
‚ ÍÓËÚÓ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ÔÓ‰ÛÍÚ, ÌÂÌ‡‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚË‡ÎÓ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÔË˜ËÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË Á‡„Û·Ë, ËÁ‡Áˇ‚‡˘Ë
ÒÂ ‚ ·‡ÍÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚ‡.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÒËÒÚÂÏË, ÒÎÂ‰ˇ˘Ë
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ Â‰ÌÓ ËÎË
‰ÓË Ì‡ Ì‡‰ 250 ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ.

инж. Петър Черкезов,
продуктов мениджър
Парни инсталации
в Крисметал
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Навлизат нови,
съвременни материали
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‚˙ÔÓÒ ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ Ô‡ÓÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Â ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ
ÏÓ‰ÂÎ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓ „˙ÌÂ - ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ, ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ, ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ËÎË ‰Û„Ó. Œ·˘ ÒÚÂÏÂÊ Â
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎˇÚ, ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ‚Â˜Â, ‰‡ ÒÂ ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ ‰Ó Ë‰Â‡ÎÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Ú.Â. ‰‡
ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÂ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡,
‰‡ Â Ò ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰ Ì‡‰
10 „Ó‰ËÌË Ë ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Ì‡ ÔËÂÏÎË‚‡ ˆÂÌ‡!
Õ‡È-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÍËÚÂËË,
ÍÓËÚÓ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡, ‚ Ô‡‡ÎÂÎ Ò ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Ì‡Î‡„‡ÌË ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Ò‡:
»ÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÍËÚÂËÈ. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ ËÏ‡Ú ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ Ë
·ËÏÂÚ‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡.

«‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ Ë ÚÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÒÂ ÒÚÂÏˇÚ ‰‡
ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ÍËÌÂÏ‡ÚËÍ‡Ú‡ Ì‡
‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, Á‡ ‰‡ Ì‡Ï‡ÎˇÚ ÔÓÔÛÒÍËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÊ‡ Ô‡‡ ÔÓ‰
1% ÔË ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
”Ò‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÚÓË˜Ì‡Ú‡ Ô‡‡.
–‡Á„ÎÂÊ‰‡ ÒÂ Í‡ÚÓ ‚‡ÊÂÌ ÍËÚÂËÈ. — Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎˇ Ò‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡.
”ÒËÎËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ Ò‡
Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚Û‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË
ÒÚÓÏ‡ÌË Ò ˆÂÎ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. »Ì‡˜Â Í‡Á‡ÌÓ - ÒÚÂÏÂÊ˙Ú Â „˙ÌÂÚ‡Ú‡ ‰‡ ÓÚ‚‡ˇÚ
ÒÎÂ‰ ÔÓ‰ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡
Ò ÏËÌËÏÛÏ 20 ∞— ÔÓ‰ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡Ú‡.
»ÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. Õ‡ÎËˆÂ Â
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ÍÎ‡Ô‡ÌËÚÂ Ë ÎÂ„Î‡Ú‡
‰‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ Ú‚˙‰ÓÒÔÎ‡‚-
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Ì‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ÔÓ-‰Ó·Ë
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ Ï‡Í‡
416SS.
”ÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ. œË
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ ÍÓÔÛÒ˙Ú
(ÚˇÎÓÚÓ) Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡
ÓÒÚ‡‚‡ Á‡Ô˙ÎÌÂÌ Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú. ¬ ‰ÌËÚÂ Ò ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË
ÌÂˇ‰ÍÓ „˙ÌÂÚ‡Ú‡ Á‡Ï˙Á‚‡Ú Ë ÒÂ
ÔÛÍ‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ
˜Û„ÛÌ ËÎË ÒÚÓÏ‡Ì‡. «‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ, ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡˘Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Ò
ËÌ‚ÂÒÌÓ ·ÛÚ‡ÎÓ, Á‡ÏÂÌËı‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ˜Û„ÛÌ Ë ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ò ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. “ˇÎÓÚÓ, ËÁ‡·ÓÚÂÌÓ ÓÚ Ú‡Í‡‚‡
ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÒÎÂ‰ Á‡Ï˙Á‚‡ÌÂ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÛ¯‡‚‡. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Â ÓÔËÒ‡Ì‡Ú‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ‰‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Á‡ ‚ÒË˜ÍË
ÏÓ‰ÂÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ Ò ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÚˇÎÓÚÓ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÎ‡ÒÚË˜Ì‡ ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡. «‡ „˙ÌÂÚ‡, ÔË ÍÓËÚÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÛÒËÎËˇÚ‡ Ò‡
Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ‚„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Á‡˘ËÚÂÌ ÓÚ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ‰ÂÌ‡-
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ÊÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì.
”ÌË‚ÂÒ‡ÎÌÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ
Í˙Ï Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ. –‡·ÓÚË ÒÂ ‚
ÔÓÒÓÍ‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÂÌ ·ÎÓÍ - ‚ıÓ‰/

ËÁıÓ‰, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ
Á‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÓÔÓ‚Ó‰Ë, ÏÓÌÚË‡ÌË
ÔÓ‰ Ì‡ÍÎÓÌ.
—ÓÍ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. ’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ ÓÚ ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔÓ‰‚ËÊÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Â ÚÂ ‰‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ
ÒÚÓÏ‡Ì‡ 316SS ËÎË ‰Û„ ‚Ë‰, ËÏ‡˘
ÔÓ-‰Ó·Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, Ú‡Í‡ ˜Â ÍÓÌ‰ÂÌÁÌÓÚÓ „˙ÌÂ ‰‡ ‡·ÓÚË ·ÂÁÓÚÍ‡ÁÌÓ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 2 500 000 ˆËÍ˙Î‡ Ì‡
ÓÚ‚‡ˇÌÂ-Á‡Ú‚‡ˇÌÂ.
¬Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎË ‚ Ò‚ÂÚ‡
Ì‡ÒÓ˜‚‡Ú ÛÒËÎËˇÚ‡ ÒË Í˙Ï ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÓÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË „˙ÌÂÚ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ËÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. œÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÌËÚÂ „˙ÌÂÚ‡ Ò ËÌ‚ÂÒÌÓ ·ÛÚ‡ÎÓ ÒÂ ‡·ÓÚË ‚
ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÔÂËÓ‰.
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¬ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡
Част I - необходимост от изграждане на вентилационни системи

œ

рез последните години сме свидетели на все по-нарастващо внимание към чистотата на атмосферния
въздух. Законовата и нормативната
база в страната в областта на вредните емисии, генерирани в атмосферата, бе синхронизирана в съответствие с общоевропейските виждания. Повиши се актуалността и
съответно предлагането на съвременни технически решения за мониторинг и контрол на вредните емисии, разпространявани в атмосферния въздух. Изградени бяха мониторингови системи на нормативно
регламентираните замърсители на
атмосферния въздух в редица големи
промишлени обекти. На фона на
днешната ситуация в страната, за
която е характерно реално развитие
в посока опазване чистотата на
атмосферния въздух, вниманието
към проблемите, свързани със замърсяването на въздуха в работните и
жилищните помещения, все още е
незначително. Слабият интерес към
последствията от продължително
пребиваване в среда, характеризираща се със замърсен въздух, се дължи
на комплекс от фактори, основно
място сред които заема непознаването на проблема. Недооценяването
на фактора качество на вътрешния
въздух е причина за ограниченото
разпространение на вентилационни-
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те системи в страната, дори в областта на обществения сектор.
В страните от Европейския съюз
интересът към вентилацията е значително по-висок в сравнение с България, макар че все още, според мнението на експерти по темата, проблемите, свързани със замърсеността
на вътрешния въздух, не се дооценяват. В сферата на обществения сектор в Европа вентилацията се нарежда сред основните сградни системи, дори в скандинавските държави упорито се говори за необходимостта от изграждането на вентилационни системи в бизнес сградите,
осигуряващи подаването на свеж
въздух към всяко работно място поотделно. Би могло да се очаква, че
присъединяването на България към
държавите от Европейската общност по всяка вероятност ще доведе до нарастване на интереса към
чистотата на вътрешния въздух, а
следователно и към съществуващите технически решения за вентилиране на помещенията. В настоящия
и следващия брой на сп. Инженеринг
ревю представяме необходимостта
от вентилиране на работните и
жилищните помещения, видовете
вентилационни системи, предимствата и недостатъците на всеки
тип вентилация и приложимостта
им за решаване на различни технически задачи.

Защо е необходима
вентилацията?
Въздухът в помещенията по дефиниция представлява смес от атмосферен въздух и замърсители, отделени от строителните материали,
хората, машините, животните и
други източници на вредни вещества, намиращи се в производствените халета, офисите и жилищните
сгради. Като се има предвид фактът,
че все по-голяма част от днешните
обществени и жилищни сгради са
добре изолирани, замърсителите във
въздуха се задържат вътре за
продължителен период от време, ако
няма специално изградена вентилационна система. Известно е, че качеството на вътрешния въздух е сред
основните фактори на околната среда, от които зависи работоспособността и общото физическо състояние на пребиваващите в помещенията хора. Проблемът се усложнява
допълнително от факта, че все поголяма част от хората прекарват
значителна част от времето си в
затворени помещения. Въпреки отсъствието на сериозни проучвания
на проблема, факт е, че хората се
чувстват по-здрави и по-енергични,
когато въздухът в работното помещение е чист. Доказателство за
сериозността на въпросите, свързани с ниското качество на въздуха в
работните и жилищните помеще-
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ния, е прогресивно увеличаващият се
брой на страдащите от различни
алергии, което е особено актуално
при децата. До момента не съществуват достатъчно задълбочени
изследвания относно същността на
механизма, по който замърсеността
на вътрешния въздух провокира алергичните заболявания, но съществува
консенсус около становището, че
качеството на въздуха в помещенията е сред основните фактори,
съдействащи за появата им. Следователно вентилационните системи
представляват важен фактор за ограничаване на алергиите.

Фактори,
възпрепятстващи
използването на
вентилацията
Един от основните аргументи
срещу изграждането на вентилационни системи е високата енергоемкост на ефективните технически
решения. Важна тенденция в развитието на съвременния свят е намаляване на енергийната консумация в
глобален мащаб. По тази причина
водещите в областта на ОВК компании свидетелстват, че инвестират в посока разработване на ефективни вентилационни системи, отличаващи се със сравнително ниска
енергоемкост. Твърди се, че за съществуващото преди години несъответствие между енергийната консумация и ефективността на съвременните вентилационни системи
вече е намерено техническо решение.
В нормативната база на редица европейски страни съществуват клаузи, поощряващи изграждането на
качествени вентилационни системи,
не само в обществения и производствения сектор, но и в бита.
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Друга причина за сравнително ограниченото използване на възможностите, които предлага добрата вентилация, дори в европейски мащаб, е
сравнително трудното откриване
на некоректно проектирана и недобре функционираща вентилационна
система. Дори в приложения, при
които качеството на вътрешния
въздух е от приоритетно значение
за инвеститора на новострояща се
сграда, ограничената информация за
видовете съвременни като изпълнение и функционалност вентилационни системи затруднява процеса на
проектирането им. От друга страна, изграждането на високоефективни вентилационни системи е свързано с немалки инвестиции. Все още
финансовите средства за закупуването и поддържането им в обществени и бизнес сгради се разглеждат основно като разход, а не като
инвестиция в посока запазване здравето на хората, прекарващи времето си в съответната сграда. Съществуват свидетелства в подкрепа
на тезата, че повишената работоспособност на хората в добре вентилирани помещения допринася за постигане на сравнително кратък период на възвращаемост на направената инвестиция за изграждане на
вентилационна система.

Какво е ниво на
замърсеност в
помещенията?
Известно е, че всеки възрастен
човек вдишва приблизително 30 килограма или съответно 25 000 литра въздух в денонощието. Като найотровни замърсители на въздуха в
помещенията се определят озона,
радона и ароматичните въглеводороди. Офисната техника също е осно-

вен замърсител на вътрешния
въздух. От групата на офисната
техника най-вредно е влиянието
върху човешкото здраве на копирните машини и по-старите модели
монитори. Други съществени замърсители са цигареният дим, мухъла,
почистващите препарати и т.н.
Хората също се явяват източник на
замърсяване на вътрешния въздух,
емитирайки въглероден диоксид в
резултат от жизнената си дейност.
При продължителен престой в невентилирани или недобре вентилирани
помещения нивото на въглеродния
диоксид се повишава, което резултира в появата на главоболие, замаяност и общо физическо неразположение. Като индикатор за замърсеността на въздуха в работните и жилищните помещения се използва концентрацията на въглероден диоксид.
Счита се, че между концентрацията
на въглеродния диоксид и общото
ниво на замърсеност на вътрешния
въздух съществува правопропорционална зависимост. Следствие от
ниското качество на въздуха в помещенията е и недобре проученият все
още SBS синдром (Sick Building
Syndrome), който се проявява с различни симптоми, свързани с влошаване на физическото състояние на
хора, прекарващи голяма част от
времето си в недобре или невентилирани помещения.
Статията продължава в следващия
брой с видовете, техническите характеристики и особеностите в приложението на вентилационните системи.
Редакцията очаква коментарите ви по
темата за техническите и законови
възможности за решаване на проблема
с ниското качество на въздуха в работните помещения.
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ËÌÊ. ‡ÎËÌ
»‚‡ÌÓ‚
‰ËÂÍÚÓ ÔÓ‰‡Ê·Ë,
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ »Ì‰ÛÒÚËˇ
‚ —ËÏÂÌÒ ≈ŒŒƒ
Наред с утвърдени от десетилетия авторитети в областта на индустриалната автоматизация, високи постове в
йерархията на водещи международни компании, предлагащи автоматизационно оборудване в страната, вече заемат и амбициозни, високообразовани млади специалисти. Представител
на новото поколение мениджъри в областта на индустриалната автоматизация в България е инж. Калин Иванов, директор
продажби, направление Индустрия в Сименс ЕООД. Възпитаник на Факултета по автоматика на ТУ-София, специалност
Системи и управление, непосредствено след дипломирането
си през 1994 г. инж. Иванов насочва усилията си в създаването и развитието на семейна фирма, работеща в областта на
отоплителните системи. Както сам подчертава, перспективите за развитие, които предлага семейният бизнес пред
амбициозния млад инженер, са недостатъчни и през 1998 г.
Калин Иванов печели конкурсна процедура, даваща му право да разшири професионалната си квалификация в областта на
мениджмънта и бизнес администрацията по линия на престижната програма Коперник. Заминава за Франция, където в края
на 1999 г. завършва успешно стажа си във финансовата дирекция на водещата в областта на петролния бизнес компания
TOTAL в Париж. Откровено заявява, че въпреки колебанията и реалните перспективи за професионално развитие във Франция, през 2000 г. взема нелесното решение да се завърне в България. Следващ етап в професионалния път на вече натрупалия
опит и впечатления за стила на работа в Европа млад специалист е работата му в компанията за контролни услуги SGS
България, където отговаря за развитието на направлението "Мониторинг на проекти и програми за развитие". Въпреки че
работното му място е в София, г-н Иванов е директно подчинен на централния офис на компанията в Женева.
В началото на 2003 г. мечтата на инж. Иванов за професионална реализация в сферата на международния бизнес с технически средства и системи с промишлено приложение се реализира с избирането му на поста директор продажби, направление Индустрия в Сименс ЕООД. В новата длъжност го привлича и възможността да приложи в практиката познанията си
в областта на корпоративните финанси и управление. За периода от около две години и половина, през които оглавява
отдела на Сименс, предлагащ комплексни решения с индустриално приложение, инж. Иванов има за основна цел не само да
се утвърди в новия за него бранш, но и да създаде бизнес среда, благоприятстваща развитието на екипа като цяло. С
характерния за личното си излъчване и възраст оптимизъм Калин Иванов заявява, че днес се чувства на точното си място
и вярва, че големите и сериозни резултати предстоят.
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