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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÌÂ„ËÈÌËˇÚ ÙÓÛÏ 2005 ÓÚ 8 ‰Ó 11 ˛ÌË, ÌÓ‚ËˇÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Â ÔÓÙ. ÿÛ¯ÛÎÓ‚

проф.
Симеон
Батов

Между 8 и 11 юни 2005 г. в Международния дом на учените "Фр.Ж.Кюри" в
курорта "Св.Св.Константин и Елена" край Варна ще се проведе тазгодишното
издание на традиционно организирания от Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕ) Енергиен форум. Тазгодишното събитие се организира
под председателството на проф. Константин Шушулов, шеф на ДКЕР и председател на НТСЕ, съобщи за Инженеринг ревю досегашният председател и емблема
на събитието проф. Симеон Батов. Съорганизатори на форума са Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР), Агенцията по енергийна ефективност към МЕЕР, НЕК, Министерството на околната среда и водите
и ТУ-София. Основни тематични направления на Енергиен форум 2005 са стратегически и структурни проблеми на енергетиката; прогнозиране - риск и оценка
на риска; приватизация и либерализация в енергийния сектор; ново строителство и либерализация на централи; рехабилитация на енергийни съоръжения и др.
Сред акцентите на тазгодишния форум ще бъдат и възможностите за ефективно използване на енергията; възобновяемите енергийни източници; проблемите
по опазване на околната среда; проблемите в осветлението и др.

—˙Á‰‡‰ÂÌÓ ·Â —‰ÛÊÂÌËÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
В края на март т.г. към браншовите организации в страната се присъедини
новосформираното сдружение на фирми, работещи в областта на измервателната техника. Учредители на Сдружение измервателна техника са Иван Темнисков, Светла Мараджийска от Метрологконсулт БГ, Румен Андронов от ГлобалТест, Божидара Мушнер от ИБРМ, Чавдар Петров от Еликом Електроник, Любомир Кременлиев от Беласица, Йорданка Виячка от АВЛ - София, Григор Филков от
Газтехника, Ася Ангелова от Виттера Енерджи Сървисис и Чавдар Косев от РомиТех. "Основни цели на сдружението са осигуряване на качествена и метрологично
проследима измервателна техника, както и подпомагане конкурентоспособността на българските стоки и услуги чрез съвременна, високоточна, метрологично гарантирана измервателна техника", заяви за сп. Инженеринг ревю председателят на управителния съвет на сдружението д-р инж. Иван Темнисков. "Ще
работим и в защита на професионалните интереси и човешкото достойнство
на членовете на сдружението. Също така имаме за цел да осигуряваме актуална
пазарна информация, както и да съдействаме за повишаване квалификацията на
членовете на сдружението", допълва Добринка Гирджева, изпълнителен секретар на Сдружение измервателна техника.

¬ËˆÂÔÂÁË‰ÂÌÚ˙Ú Ì‡ Microchip Technology √‡ÌÂ¯ ÃÛÚË ÔÓÒÂÚË ¡˙Î„‡Ëˇ

Карл Хьодел, Владимир Велчев и Ганеш Мурти

6

Водещият световен производител на 8-битови микроконтролери Microchip
Technology Inc. вече има официален представител за България, Румъния, Сърбия и
Черна гора – инж. Владимир Велчев. От дълги години официален дистрибутор на
българския пазар е фирма Комет Електроникс, благодарение на която продуктите на Microchip са добре известни на дизайнери и производители у нас и на
Балканите. "Изборът на български специалист за официален представител на
Microchip за региона, въпреки силната конкуренция от румънска страна, в значителна степен е обусловен от успешната работа на Комет Електроникс на този
пазар", заявяви президентът на българската фирма Емил Димитров.
Гостуващият в България вицепрезидент на Microchip Ганеш Мурти и Карл
Хьодел, представител за Източна Европа, заедно с вицепрезидента на Комет
Електроникс Данаил Алипиев, дариха на катедра "Електронна техника" към ТУСофия комплект развойни средства за различните фамилии микроконтролери и
цифрови сигнални контролери. Профeсор Рачо Иванов и гл. ас. Александър Керезов
ще използват демонстрационните платки и китове за обучение на студентите
в магистърския курс по специалността "Електроника". Господата Мурти и Хьодел посетиха и някои от водещите български дизайнерски и производствени
фирми от електронния бранш.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
»∆≈+ —¿Œ ¡‡ÎÍ‡Ì ÔÓ‚Â‰Â Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ CADdy++ Electrical
В периода от 9 до 30 март т.г. ИЖЕ+КСАО Балкан, съвместно с Министерство на образованието и науката, проведе обучение на над 200 учители от 182
професионални гимназии в страната по CAD програмата за електротехническо
проектиране CADdy++ Electrical, информира за сп. Инженеринг ревю Димитър
Кръстев, управител на ИЖЕ+КСАО Балкан.
"През следващата учебна година CAD продуктът ще бъде застъпен в програмата по задължителната професионална подготовка на професиите и специалностите от направления Електротехника и енергетика, Електроника и автоматизация, Машиностроене и металообработване в страната", допълва г-ца Йоана Дангова, маркетинг мениджър на фирмата. Както сп. Инженеринг ревю вече
съобщи, в края на миналата година ИЖЕ+КСАО Балкан дари 4093 броя безплатни
лицензи от CADdy++ Electrical на професионалните гимназии и на Технически университет - София за учебни цели. Дарението възлиза на обща стойност 11 млн.
лева.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ƒ»“≈

ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Caprari
В рамките на еднодневен семинар, организиран на 12 май т.г. в Парк хотел
Москва, представители на държавни институции и фирми от страната имаха
възможност да се запознаят с продуктовата гама за пречиствателни станции на италианската фирма Caprari. "Събитието се провежда за трета поредна година", заяви за Инженеринг Ревю д-р инж. Неделчо Неделчев, управител на фирма ДИТЕК, официален вносител на Caprari за България.
Специален гост и лектор на семинара беше Гуидо Джанферари, мениджър
на Caprari за Източна Европа, Африка и арабските страни. Участие в семинара взеха и представители на проектантски и инженерингови организации,
специалисти от Министерство на околната среда и водите, Агенцията по
хидромелиорация, дистрибутори на ДИТЕК от страната. "Тематичен акцент
на събитието са продуктите за пречиствателни станции на Caprari, които
можем да определим като най-перспективни от гледна точка на технически
новости и пазарна актуалност в по-дългосрочен период от време", коментира тематиката на събитието г-н Неделчев. Повече информация за представените на семинара технически решения очаквайте в следващия брой на сп.
Инженеринг ревю.

œÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ Á‡ Legrand Ó„‡ÌËÁË‡ “ÂÎÂ“ÂÍ
На 21 април т.г. специализираната в предлагането на системи за сигурност и електрооборудване фирма ТелеТек и търговското представителство
на Legrand в България организираха презентация, посветена на новата серия
електроинсталационни продукти Vela на френския производител Legrand,
чиито продукти ТелеТек дирстрибутира в страната. Събитието се проведе
в офиса на ТелеТек в град Пловдив. Презентацията привлече вниманието на
архитекти, проектанти и специалисти от инженерингови фирми, работещи
в областта на електроизграждането. "Тематичен акцент на събитието бяха
техническите характеристики на новата серия Vela, разработена съобразно
най-новите тенденции в развитието на електроинсталационните продукти
и съответстваща на най-съвременните стандарти в областта. Разгледани
бяха и предимствата им от гледна точка на възможностите за бизнес, които серията Vela предлага на българския пазар", съобщи Александър Стоянов,
продуктов мениджър електроинсталационни материали на ТелеТек.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÍÓÚÂı »ÌÊÂÌÂËÌ„ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ISO 9001:2000
През април тази година фирма Екотех Инженеринг успешно финализира
процедурата по сертифициране в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000, информира за списанието инж. Боян Манолов, мениджър проекти в Екотех Инженеринг. Полученият сертификат се
отнася за проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на екологични
съоръжения. Сертификационна организация е International Quality Association.
Фирма Екотех Инженеринг се занимава с проектиране и изграждане на инсталации за производство на цветни метали с използване на природен газ,
неутрализиране на технологични газове; проектиране, изграждане и пускане
в експлоатация на екологични съоръжения, металургични инсталации, както
и топлоизолация на тръбопроводи и газопроводи със свръхлеки химически
устойчиви материали. "Разглеждаме придобития сертификат за управление
на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000
като гаранция за постигане на висока ефективност и надеждност на разработваните от фирмата технологични съоръжения и инсталации", коментира
г-н Манолов.

»Ì‚ÂÒÚ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Melli Automatione
От май 2005 г. фирма Инвест Електроникс предлага на българския пазар произвежданите от утвърдената италианска компания Melli Automatione системи
за превенция на експлозии и пожари, съобщи Янко Христов, управител на Инвест
Електроникс. "Melli Automatione има дългогодишни традиции в производството
на автономни системи за сигурност. Чрез системите на компанията налягането и количеството на кислорода в съоръжения, съдържащи потенциално опасни
среди, се контролира непрекъснато. При необходимост се въздейства с инертен газ, понижаващ концентрацията на кислорода и предотвратяващ възникването на експлозия. Системите управляват и подаването на инертен газ", подчертава г-н Христов. "Предназначени са за защита на оборудване с висока степен на риск. Осигуряват висока сигурност на индустриални процеси. Типични
приложения на системите на Melli Automatione са отделителни центрофуги,
реактори за синтез, силози, смесители, цистерни и др. Melli Automatione е сертифицирана по ISO 9001:2000 и покрива изискванията на АТЕХ директивата",
допълва той.

—ÂÏËÌ‡Ë Ó„‡ÌËÁË‡ —‡ÈÏËÍÒ ¡˙Î„‡Ëˇ
Между 11 и 15 април т.г. представителството на престижната професионална организация за обучение и сертифициране в областта на операционния и производствения мениджмънт, логистиката и управлението на запасите APICS
International Associate организира поредица от семинари в страната. В рамките на
семинарите бяха разгледани темите "Управление на запасите"; "Акуратност на
запасите, как да провеждаме годишна и частична инвентаризация"; "Как да организираме, регулираме и затегнем контрола над складовите запаси"; "Материално
и ресурсно планиране и структури на изделия"; "Умения за водене на преговори,
избор и договаряне с доставчици". Лектор на семинарите бе Уилям Латъм. "Участваха над 70 специалисти от Агро Фрукт, Асарел-Медет, Балканфарма (Актавис), Винпром Пещера, ГлаксоСмитКлайн, Идеал Стандарт, Къртис Балкан, Ново
Нордиск, Фесто Производство, Тандем-В, Шнайдер Електрик България, Ватс МТБ,
VJF Изосистеми. Сред посетилите курсовете бяха ръководители на складови
стопанства, технолози, мениджъри по планиране на запасите, логистиката, информационните системи, финансите и др.", заяви Александър Кендеров, управител на Саймикс България.

10

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

11

Ì‡Í‡ÚÍÓ
œ‡Ì‡ÍÒ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ BLAGDON PUMP
От пролетта на настоящата година фирма Панакс има статут на официален партньор за българския пазар на английската компания BLAGDON PUMP, която е част от структурата на IDEX CORPORATION, информира инж. Тошко Йовчев,
управител на Панакс. BLAGDON PUMP е основана 1950 год. Специализирана е в
производството на мембранни помпи, тип AOOD с пневматично задвижване и
двойна мембрана. "Помпите на BLAGDON PUMP се отличават с елементарна
конструкция и лесна поддръжка. Самозасмукващи са и могат да работят с високовискозни флуиди. Характеризират се с ниска чувствителност към твърди
примеси. Могат да функционират и с различни прахообразни вещества", допълва
г-н Йовчев. С големите модели помпи е възможно постигането на дебит до 900
л./мин. при изходно налягане 8.6 bar. "Помпите на BLAGDON PUMP са добре познати на европейските специалисти от хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката, керамичната индустрия, химията, миннодобивната промишленост
и др. Одобрени са от EHEDE и ATEX. Вярвам, че благодарение на високото си
качество ще бъдат добре приети и на българския пазар", коментира Тошко
Йовчев.

”ÌËÒÚ˙ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Wieland Lufttechnik
От началото на 2005 г. фирма Унистър е представител за България на
специализираната в производството на професионални промишлени вакуумни
системи немска компания Wieland Lufttechnik, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Александър Йорданов, управител на Унистър. Основни приложения на вакуумните системи на Wieland Lufttechnik са изсмукване, прахоулавяне, пневмотранспорт и почистване. "Ще концентрираме усилията си в налагане на цялата
производствена гама на немската компания на българския пазар. Потенциални
потребители на вакуумните промишлени системи на Wieland Lufttechnik са
отраслите металургия и стоманодобив, химическа промишленост, цимент и
строителни материали, текстилна промишленост, металообработване, корабостроене, хартиена промишленост и др. Системите намират приложение
и в областта на хранително-вкусовата промишленост, керамичната и стъкларска индустрия, пластмасовата промишленост, услугите в обществения сектор и др.", подчертава г-н Йорданов.

≈ÎÂÍÚËÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ ISA test
Работещата от началото на настоящата година на българския пазар фирма Електрис получи статут на изключителен представител за страната на
италианската компания ISA test, специализирана в производството на тестови и измервателни уреди, съобщи за сп. Инженеринг ревю управителят на
фирмата Борис Зарев. "За краткия период на своята дейност Електрис стана
официален дистрибутор на Сименс - продукти ниско напрежение и средства за
автоматизация; OEZ - апаратура ниско напрежение; и Elektropristroj - контактори, термични защити, стартери за двигатели. Предлагаме качествено обслужване на нашите партньори, гарантирано от внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2000. Процесът по внедряването на системата
завърши успешно 11 април 2005 г. Сертифицираща организация бе SGS-България. Сред маркетинговите ни мероприятия за тази година са презентация на
продуктите на ISA test в зала Бизнес форум в сградата на Нипроруда на 20 май,
както и участие на изложението ЕЛТЕХ. Каним всички настоящи и бъдещи
партньори да посетят организираните от Електрис представяния", оповести
г-н Зарев.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÂÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Unitronics
От началото на април т.г. фирма Семо има правата на изключителен представител на израелската компания Unitronics за българския пазар, съобщи за Инженеринг
ревю инж. Петър Христов, търговски директор на Семо. Unitronics е специализирана
в производството на разнообразно портфолио от контролери, разширителни модули, модули за MODBUS, CANbus и GSM комуникация. Като представител на Unitronics,
Семо ще предлага на българския пазар пълната производствена гама на компанията.
"Имаме намерението да наложим в страната доказаните в практиката решения на
Unitronics. В референтната листа на компанията фигурират компании като CocaCola, General Motors, Colgate-Palmolive, Mercedes и др. Сред спецификите на контролерите с марка Unitronics са сравнително лесното им програмиране и експлоатация.
Продуктите на Unitronics се използват за автоматизиране на съществуващи процеси или като самостоятелни приложения от 1989 г.", заявява г-н Христов.

¬»œ “≈–Ã ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ

От март т.г. специализираната в търговска и инженерингова дейност, свързана с изграждането на отоплителни, водопроводни и климатични инсталации фирма ВИП ТЕРМ се премести в нов, модерен и просторен офис на столичния булевард
"Васил Левски" в района на Сточна гара, съобщи за сп. Инженеринг ревю Иванка
Кълвачева, управител на ВИП ТЕРМ. В същата бизнес сграда, в която се намира
новият офис на фирмата, е открит и магазин на ВИП ТЕРМ, предлагащ широка
гама изделия на европейски и български производители, включително водогрейни
котли; радиатори (алуминиеви, чугунени и панелни); лири за баня; тръби и фитинги
за отоплителни и водопроводни инсталации (полипропиленови, полиетиленови,
медни и поцинковани); бойлери; помпи; разширителни съдове; нагреватели; регулираща, контролна и предпазна арматура; изолации и др. "На голяма част от предлаганите изделия фирмата е директен вносител. Изделията са сертифицирани и
съответстват на техническите изисквания и стандарти, въведени в Европейския Съюз и България", допълва г-жа Кълвачева.

»ÍÓÌÓÏËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò PowerFlex 7000A
Отчетена е сериозна икономия на енергия като резултат от работата на честотен инвертор за управление на мрежова помпа 630kW, 6000V на Rockwell
Automation в Топлофикация Варна, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Милен Милев,
съуправител на Ротек. Инверторът е доставен, инсталиран и пуснат в редовна
експлоатация през ноември 2003 г. от фирма Ротек, официален дистрибутор на
Rockwell Automation за България. "Вече година и половина PowerFlex 7000A работи
безотказно и обезпечава плавно регулиране на подаваната топла вода според нуждите на крайните клиенти. Статистическите данни сочат, че за първите 8 месеца на 2004 г. в сравнение със същия период на 2003 г. са спестени около 435 000
kWh, което е равнозначно на 25% реална икономия на електроенергия", коментира
г-н Милев. "Намаленият специфичен разход за производство на топлинна енергия
ще съкрати времето за изплащане на инвестицията на две години", допълва той.

¡ÂÎË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë ÓÚ Toyoda Gosei
Нова LED технология, наречена digital white (цифрово бяло), разработи японската фирма Toyoda Gosei, съобщи за сп. Инженеринг ревю Димитър Рачев,
управител на Футурел, партньор на Toyoda Gosei за България. "Технологията
комбинира светлината от монохроматични светодиоди, за да се създаде високояркостно и динамично добавяемо бяло. Фирмата произвежда и бихроматични, трихроматични и пълноспектърни полихроматични продукти с бяла
светлина, базирани на новата технология. Сред предимствата на т.нар. цифрово бяло са подобрени технически характеристики и работни параметри в
сравнение с традиционно използваната аналогова технология, включително
широк динамичен цветови контрол с бяло-точково настройване и пълна устойчивост против замъгляване без цветови вариации", пояснява г-н Рачев. "Найновите модели бели chip LED, които Toyoda Gosei пуска на пазара, са E1S42AW0C36-03 с размери 3.5x2.8x1.9 mm и EIL51-YWOC-01, с диаметър 5 mm",
допълва той. Сред примерните приложения на светодиодите са подсветка,
индикация, осветление, сигнализация, сферата на аудио- и видеотехниката,
медицината, транспортните средства, декоративното осветление и др.

”ÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÔÓÙËÎË ÓÚ KIC
Американската фирма KIC, водещ производител на устройства за снемане на
температурни профили, осъществи пазарна премиера на KIC Wave Surfer, съобщи
инж. Росен Младенов от Амтест, дистрибутор на KIC за България. Устройството е предназначено за анализ и оптимизация параметрите на процеса при машини тип спойка вълна. "KIC Wave Surfer е изработен от материал, подобен на използвания при производството на рамките/палетите за машини тип спойка вълна,
което осигурява дълготрайната му употреба. Използва се заедно с уреда за снемане на температурни профили SlimKIC2000. Може да измерва и след това да
оптимизира редица параметри на процеса на запояване, сред които температурата на зоната за преподгряване, скоростта на конвейера и параметрите на
дюзите за спояване", коментира инж. Младенов. "Това води до постигане на максимална повторяемост на процеса и до минимизиране на дефектите при запояване на печатни платки", допълва той. В комплект с устройството се доставят
две тестови печатни платки и софтуер за обработване на резултатите.
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·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÏÂË
ÂÎÂÍÚÓÏÂË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Внос/износ на еднофазни и многофазни броячи за електричество за периода 1996 - 2004 г

Фиг. 1а.
Внос/износ на
еднофазни
броячи за
електричество
за периода
1996-2004 г.

Фиг. 1б.
Внос/износ на
многофазни
броячи за
електричество
за периода
1996-2004 г.
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Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на броячи за електричество в България, предоставена от
Националния статистически институт. Данните се отнасят за периода 1996-2004 г. Публикуваната информация за вноса/износа на електромери за 2004 г. е предварителна.
Данните за износа на еднофазни
електромери за 1997, 1998, 1999,
2001 и 2004 г. и на многофазни електромери за 1998, 2000, 2002 и 2003
г., както и за вноса на еднофазни електромери за 1996 и 1997 г. и на многофазни електромери за 1996, 1998,
1999 и 2003 г. не са показани на
фигурите, 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 еднофазни и многофазни броячи за електричество са
килограм и лева.
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·ËÁÌÂÒ

œ‡Á‡ Ì‡
Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
Ï‡ÒÎ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Част II - коментари на специалисти от фирмите Хенкел Локтайт България и Мастер-11
В броя публикуваме мнения на специалисти, занимаващи се с внос на индустриални масла в България, в отговор на поместените в брой 3/2005 г. на
сп. Инженеринг ревю данни за обема на пазара на консистентни смазки и
препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства в България.
Информацията за вноса/износа на индустриални масла в страната, публикувана в миналия брой, представлява официална информация, предоставена от
Националния статистически институт.

Не виждам защо да не се
вярва на статистическите
данни
Уважаеми колеги, по повод публикуваната информация в бр.3/2005 г. на
сп. Инженеринг ревю, предоставена от
Националния статистически институт, бих искал да споделя следното
мнение относно пазара на индустриални масла в страната. В митническата тарифа на Република България няма
изрични раздели, касаещи пряко масла
и производни с индустриално предназначение. Например, под един и същ код
се внасят както горива, така и нисковискозитетни масла за прецизни шлифовъчни операции. В договора ни с
CASTROL и в съществуващата международна практика, понятието индустриални масла включва следните видове продукти:
l най-общо масла за металообработка (водоразтворими или чисти масла),
използвани в операции като шлайфане,
пробиване, струговане, рязане, огъване
или формоване на тръби и профили, щамповане, щанцоване, изтегляне на листове, профили или проводници и др.
l масла за повърхностна обработка на метали, като консервиране срещу корозия, обезмасляване и почистване, закаляване и др.
l продукти за смазване на въртящи или плъзгащи механизми, както и
за хидродинамични задвижвания с различно приложение. Например хидравлични, шпинделни, редукторни, компресорни, турбинни, хладилни масла и др.
l Греси от всякакъв клас на пенетрация, състав и приложение.
По принцип към групата на индустриалните масла не се включват моторните и корабните продукти. Само
много малка част от изброените погоре продукти са със смесено приложение.
Много е трудно да се даде правилна
оценка за реалния обем на пазара на
индустриални масла в страната. Индустриалните продукти на CASTROL в
страната се внасят единствено от
МАСТЕР-11, но, доколкото ми е извес-
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тно, останалите по-големи играчи на
пазара в страната, като BP, SHELL,
MOBIL и др. използват различна
търговска схема, което затруднява
точното определяне на реалния обем
на вноса. Информацията от Националния статистически институт отразява легалния обем на вноса на индустриални масла в страната. Не виждам
причини да не се вярва на публикуваните данни.
Очаквам, че обемът на вноса ще се
увеличи.
По наша преценка, развитието на
пазара на индустриални масла в страната като цяло, няма да е много динамично. Очевидна е ориентацията на
националната икономика към по-сериозно развитие на леката и хранително-вкусовата промишленост и туризма, които, за съжаление, не са особено
големи потребители на индустриални
масла. Все пак, би могло да се очаква,
че вносът на индустриални масла в
страната ще нарасне през следващите години, основание за което дават
следните причини:
Българските производители все
още не могат да достигнат качеството, необходимо за съвременните производства и технологии. Модерните
свръхпроизводителни металообработващи машини, с които вече са оборудвани немалка част от най-добре работещите фирми в страната, изискват
използването на специализирани масла с високо качество.
За да се гарантира оптималната
работа в гаранционен и извънгаранционен срок на нови вносни производствени линии и машини, и за да се запази функционалността им, е необходимо стриктно да се спазват предписанията на производителя, свързани с
използването на точно определен тип
масла, които са предварително тествани и одобрени. В повечето случаи
става въпрос за индустриални масла
от водещи в световен мащаб производители.
Немалка част от индустриалните
продукти с общо или специално предназначение, изобщо не се произвеждат

в България.
Чуждестранни компании, изнесли
производствени мощности в страната, обикновено имат междукорпоративни споразумения с доставчици, които познават добре в собствените си
страни и трудно биха рискували да работят с местни производители, макар
и на по-ниски цени.
Европейското и местното законодателства поставят все по-строги
изисквания към индустриалните масла
по отношение на отсъствието на
вредни съставки, опазването на природната среда, биоразграждането и
безопасните условия на труд.

Стоян Шушулов, мениджър
продажби в Мастер-11,
вносител на индустриалните
продукти на CASTROL

Потреблението в
хранително-вкусовата
индустрия ще се увеличи
Като вносител на греси и противозаклинващи смазки за различни сектори на промишлеността и на смазващи
спрейове с мултифункционално предназначение, използвани при поддръжката и ремонта на автомобили и производствено оборудване, Хенкел Локтайт България несъмнено има участие
във формирането на мащабите на пазара на индустриални смазочни материали в страната. Трудно би могъл да
се направи коментар върху количествата, показани на графиката, публикувана в брой 3/2005 г. на сп. Инженеринг
ревю, но като тенденция за момента
се забелязва най-вече увеличаване на
потреблението на смазващи вещества, използвани при поддръжката и
ремонта на автомобили, поради бума
в автосервизната дейност.
Относно индустриалния сектор
потенциал за увеличаване на обема на
пазара на индустриални масла има в
хранително-вкусовата промишленост.
За съжаление, засега този потенциал
не е напълно използван. Сред причините за очакваното увеличение на потреблението на смазки, с разрешително за употреба в хранително-вкусовата индустрия, е предстоящото влизане на България в Европейския съюз.

Радослав Щерев, мениджър
бизнес направление в Хенкел
Локтайт България
май 2005
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Развиваме успешни бизнесотношения с компаниите AUMA, TECOFI, Red Valve,
DOSAPRO Milton Roy, Duro Dakovic и Swissfluid/Baum, споделят от Шибър

Œ

Амелия Стоименова

т 31 март до 2 април т.г. фирма
Шибър представи актуални за българския пазар технически продукти на чуждестранни фирми, с които партнира в
страната, пред специалисти от индустриалния сектор. Събитието се проведе в Новотел Пловдив в града на тепетата. Програмата на семинара включваше специализирани презентации, посветени на задвижващата техника за
арматури на AUMA, дозиращите помпи на DOSAPRO Milton Roy, компенсаторите на Duro Dakovic, арматурите и
тръбопроводните елементи на
Swissfluid/Baum, пинч-вентилите на Red
Valve и арматурата, произвеждана от
TECOFI. Специални гости и лектори на
събитието бяха господата Ранкъл и
Фридъл от AUMA, Жан-Кристоф Дюпоншел от TECOFI, Михаел Анселм от Red
Valve, Ив Иен от DOSAPRO Milton Roy,
Ивица Марич и Роберт Меч от Duro
Dakovic, както и Ханс Фок от Swissfluid/
Baum. Насочен като тематика към продукти и цялостни технически решения
с приложение в промишления сектор, семинарът привлече интереса на специалисти от сферата на фармацевтиката,
минната, химическата и целулозно-хартиената промишлености, водопречистването и др. Сред участниците в
събитието бяха и представители на
редица инженерингови фирми. В съответствие с установената от домакините традиция, на вниманието на
българските и чуждестранните гости
на семинара бе предложена атрактивна неофициална програма.

Компанията AUMA
е водещ производител на електрически задвижващи механизми. Продуктовото портфолио на AUMA включва
широка гама модулни продукти с електрически многооборотни, частичнооборотни, линейни и лостови задвижващи механизми, както и различни редуктори за арматура. Електрическите
задвижващи механизми на AUMA се използват в приложения, в които автоматизацията на арматурата изисква
ротация, въртеливо движение, линейно движение или задвижване чрез лост.
Използват се за решаване на специфични технически задачи в енергетиката,
водния сектор, индустрията и др.
Сред продуктовите акценти в презентацията, посветена на компанията
AUMA, бе серията многооборотни задвижващи механизми SA 07.1 - SA 48.1.

20

Техническата им спецификация включва усукващ момент в диапазона от 10 до 32 000 Nm
и скорост от 4 до 180
rpm. Специално внимание бе отделено и на серията SA/GST, представляваща комбинация
от задвижващ механизъм и редуктор. Друг
акцент в презентацията бяха линейните задвижващи механизми,
серия SA/LE. Представляват комбинация от
задвижващ механизъм и
линеен задвижващ механизъм. Характеризират се с осово натоварване в интервала от 4 до 217 kN, ход до 500 mm
и скорост от 20 до 360 mm/min.
"Задвижванията AUMA са добре
познати на инженерите от различни
области на българската индустрия.
Надеждната им работа е доказана в
практиката и не се нуждае от коментар. AUMA е предпочитан доставчик
на задвижвания за партньори на
ШИБЪР от Западна Европа, сред които HORA, ADAMS, KSB и др. Получаването на изключителни права за продажба на продуктите, произвеждани от
AUMA в България, е шанс за Шибър да
продължи добрата традиция в реализирането им на пазара в страната,
както и да осигури качествен, надежден и бърз сервиз на реализираните в
България задвижвания на AUMA", заяви
Красимир Стоянов, ръководител сектор Индустрия в Шибър.

Американската компания RED
VALVE
е специализирана в производството на
пинч- и възвратни вентили. В конструкцията на арматурата Red Valve
отсъстват набивки, няма кухини, легло или ексцентрик, които да ограничават работата й, вследствие на което
вентилите се използват успешно в
промишлеността. Гъвкавите еластомерни уплътнения на пинч-вентилите,
произвеждани от Red Valve, са устойчиви на износване и самопочистващи
се, не натрупват котлен камък, не се
запушват и не замръзват с утайка,
което определя приложимостта им в
сферата на енергетиката. Други области от индустрията, в които произвежданата от Red Valve арматура намира приложение, са заводите за производство на хартия и пулп, както и

минната и миннопреработвателната
промишленост.
"Фирма ШИБЪР работи с германското поделение на Red Valve USA от средата на 2004 г. Имаме амбицията да
наложим тези продукти в големите
индустриални предприятия в България.
Високата им устойчивост срещу абразия и различни химически активни флуиди прави продуктите на Red Valve
особено подходящи в редица процеси",
коментира Красимир Стоянов.

TECOFI е френски производител
на промишлена арматура, включително
ножови шибъри, сферични вентили, клапи и клапани тип "мигалка", мембранни
вентили и др. Продуктовото портфолио на фирмата включва още възвратни вентили с хидравлично балансирана
противотежест; дроселни клапи до DN
1200 за високи температури, специални възвратни вентили и др. Промишлената арматура на TECOFI е предназначена за областите ядрена енергетика,
хидроенергетика, химическа и циментова промишленост, нефтохимическа и
минна, хранително-вкусова промишлености, водоснабдяване и водоподготовка,
фармацевтична индустрия, производство на климатични инсталации и др.
През последните години компанията
концентрира усилията си и в разработването на арматура за пречистване на
отпадни води и въздух.
"Във времето TECOFI се утвърди
като надежден партньор на фирма
Шибър. Доставените и пуснати вече в
експлоатация съоръжения показват
висока надеждност, което е основание
за развитие на успешна съвместна
дейност на българския пазар, заяви по
повод партньорството на Шибър с
TECOFI Красимир Стоянов.
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а 16 и 17 април т.г. в град Казанлък се проведе поредното годишно издание на семинара, организиран
от фирма ТелеТек под надслов СОТ
Мания. Гости на събитието бяха водещи фирми от цялата страна, специализирани в областта на изграждането на системи за централизирана охрана на обекти. Програмата
на събитието включваше две тематични направления, насочени съответно към управителите на фирмите и към техническите лица, участващи в проектирането и инсталацията на системите за охрана. В
рамките на семинарната програма,
предназначена за техниците, бе разгледано функционалното развитие на
контролните панели за охрана, модел
СА60+, продавани от ТелеТек. Дискутирано бе развитието на радиотрансмитер ТР2000 като основно
средство за комуникация между центъра за мониторинг и охраняваните
обекти. Специална лекция бе посветена на основните принципи на СОТ

Семинарът за технически специалисти

Кръглата маса, организирана за управители
на фирми

радиопланирането и оптималното
конфигуриране на устройствата за
радиоохрана. Подчертана бе важността им за правилното и безпроблемно функциониране на системите,
предвид непрекъснато увеличаващия
се брой охранявани обекти.
Управителите на фирми, работещи в областта на охранителната
техника, взеха участие в кръгла маса,
посветена на съществуващите
възможности за бъдещо развитие на
СОТ бизнеса в България. "Постигнат
бе консенсус относно необходимостта от предприемане на съвмест-

ни действия с цел подпомагане на
пазарното развитие на бизнеса със
сигнално-охранителна техника в
страната. Водещи на организираната дискусия бяха Петър Полилеев и
Валентин Стоицев, съуправители на
Телетек Груп.
По традиция семинарната програма завърши с игра, имаща за цел да
изпита знанията и уменията на участващите в събитието технически
лица. Най-добрите бяха отличени със
специални награди", заяви Мая Дамянова, връзки с обществеността на
ТелеТек Груп.

Каним ви да посетите щанда на Телетек С17 на
Международна специализирана изложба Елтех 2005 31.05 - 03.06 2005
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подготвяме

рез май тази година официално
отвори врати новият дистрибуторски център на фирма Стилмет в София, в който ще се предлага пълната
производствена гама кабели от
търговската марка Cablel, производство на компанията HELLENIC
CABLES. Като част от структурата на гръцкия холдинг VIOHALCO,
Стилмет е единственият доставчик за страната на продуктите на
Хеленик Кейбълс, съобщи за Инженеринг Ревю Йонко Атанасов, маркетинг мениджър на Стилмет. "Дистрибуторският център представлява
модерна база с над 1200 м2 закрита
складова площ, снабдена с необходимите съоръжения за бързо и качествено обслужване - мостови кранове, пренавиващи и измервателни
съоръжения, мотокари и електрокари", допълва той. В центъра ще се
предлага широка гама силови, телефонни, контролни и инсталационни
кабели и проводници, кабелна арма-

тура, както и емайлирани и намотъчни проводници на Cablel.
"Освен като производител на алуминиеви архитектурни системи в
България, Стилмет оперира на пазара в страната и като дистрибутор
на продуктите на над 140 европейски производители, членове на индустриалната група VIOHALCO. В този
аспект кабелите са неделима част
от цялостната стратегия за развитие на компанията по отношение
на строителния сектор", коментира търговската политика на фирмата г-н Атанасов. "В краткосрочен
план целите на Стилмет са да повиши интереса към продуктите
Cablel и да ги позиционира на
вътрешния пазар като висококачествени изделия, изцяло отговарящи
на най-строгите европейски изисквания. Също така имаме стремежа
да улесним достъпа до продуктите
Cablel на по-широк кръг потребители, благодарение на вече утвърдените и в много отношения пионерски

за българския пазар търговски техники, които използваме", допълва гн Атанасов.
Откриването на новия дистрибуторски център на Стилмет представлява етап от цялостната политика за развитие на фирмата. "Стилмет има собствени дистрибуторски центрове в по-големите градове
в страната, сред които Пловдив,
Варна и Благоевград. В началото на
2004 г. бяха открити центрове и в
Бургас, Стара Загора и Русе. От настоящата година структурата ни
обхвана и градовете Враца, Плевен,
Горна Оряховица и Хасково", коментира развитието на дистрибуторската мрежа на фирмата Йонко Атанасов. "За десетте години от създаването си, Стилмет залага на високото качество на предлаганата продукция, бързите срокове за изпълнение на поръчки, надеждността в доставките и не на последно място на
гъвкавата търговска политика", коментира г-н Атанасов.

най-новото специално издание

СРОК ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ
30 септември 2005 г.
за повече
информация:
02/ 818 38 38

ДАТЧИЦИ, СЕНЗОРИ И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ

за: ГЕОМЕТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ (ъгъл, ориентация, наклон, дължина, ход, ниво, обем, диаметър, размер на
частици, дебелина на слоеве, грапавост, позиция и контур, присъствие и движение). МЕХАНИЧНИ
ВЕЛИЧИНИ (маса, тегло, сила, въртящ момент, механично напрежение и деформация, плътност, обем,
налягане, вакуум, твърдост, еластичност, вискозитет, честота, амплитуда, обороти, скорост, ускорение,
вибрации, дебаланс, удари, обем и скорост на поток). ОПТИЧНИ ВЕЛИЧИНИ (оптична плътност, дим,
спектрални характеристики, прозрачност, абсорбция, преминаване, интензитет на светлината,
осветеност, колориметрични, за разпознаване на образи). АКУСТИЧНИ ВЕЛИЧИНИ (звук, гръмкост,
вибрации). ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНИТНИ ВЕЛИЧИНИ (напрежение, ток, заряд, капацитет, съпротивление и
проводимост, индуктивност, мощност и енергия). ХИМИЧНИ ВЕЛИЧИНИ (концентрация на газове и
течности, pH, за ел.хим. проводимост, за Redox потенциал, кислород, хлор, водород, въглеокиси, N0x,
сероводород, амоняк, въглеводороди, газанализ). КЛИМАТИЧНИ ВЕЛИЧИНИ (влажност, кондензация, точка
на оросяване, брой на частици, вятър, барометрично налягане, климат в помещения). БИОЛОГИЧНИ
ВЕЛИЧИНИ И ЛЪЧЕНИЯ (токсичност, концeнтрация на био субстанции, радиоактивност и рентг. лъчение)

РЕКЛАМИРАЙТЕ В СПЕЦИАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
ü За да подчертаете позициите си на пазара
ü За да се отличите сред вашите конкуренти
ü За да намерите нови клиенти
ü За да поддържате вниманието на настоящите ви клиенти
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Специално внимание бе отделено на вентилите DRAG за тежки условия на работа
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т 19 до 20 април т.г. представителството на мултинационалния
холдинг CCI в България бе домакин на
традиционно организирания в страната семинар, посветен на новости
в продуктовата гама на BTG-Valves.
Тазгодишният, двадесети поред семинар се проведе в хотел Верея,
Стара Загора, в присъствието на
специалисти по поддръжка и ремонт
на арматура от топлоелектрически
централи в страната, топлофикационни дружества, инженерингови организации и др. Сред гостите на събитието бяха представители на ТЕЦ
Бобов Дол, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ
Кремиковци, Лукойл Нефтохим Бургас, Топлофикация Русе, Топлофикация
Пловдив и др. Семинарът бе открит
от инж. Иван Ценов, управител на
CCI-BTG. В рамките на тазгодишното събитие бяха разгледани новите
модели от производствената програма на компанията, обхващаща
специална регулираща арматура за
пара и вода. Лекторът Франц Албрехт от австрийския офис на CCI
представи специфики в приложението, правила за монтаж, експлоатация и поддръжка на арматурата. Специално внимание бе отделено и на
възможностите за рехабилитация на
арматура от други производители,
чрез вграждане на съвременни регулиращи органи на CCI.

Компанията BTG -Valves
като история, развитие и пазарни
позиции бе представена в уводната
лекция на семинара. Подчертано бе,
че BTG-Valves принадлежи към структурата на холдинга CCI (Control
Components Incorporated), обхващащ
още швейцарската фирма Sulzer
Valves и американската компания CCI
DRAG. В началото на семинара г-н
Албрехт представи пред присъстващите на семинара гости познати и
в България базови технически решения на регулираща арматура. Специално внимание бе отделено на съвременните регулиращи вентили за
пара и вода, байпасните установки
и охладителите на BTG-Valves. Инте-
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рес предизвикаха и представените
нестандартни решения на доставени арматури в България през последните 15-20 години, значителната
част от които, според уверенията
на организаторите, са в процес на
експлоатация и в момента. "Правилният избор на типа използвана арматура на базата на достоверни,
отговарящи на реалните експлоатационни условия параметри на процеса, е от основно значение за постигането на оптимални експлоатационни резултати. Коректното проектиране на тръбопроводите преди и
след арматурата, укрепването и изолирането им допринасят за намаляване на нивото на генерираните шум
и вибрации, както и на експлоатационните разходи", заяви на презентацията Франц Албрехт. Посочени бяха
изискванията за задължителни минимални разстояния при монтаж и разположение на арматурата и другите
елементи на регулиращите системи.
Обърнато бе внимание върху възможните причини за преждевременно
износване на арматурата.

Задвижванията за
регулиращата арматура
също бяха разгледани по време на семинара. BTG-Valves разработва и произвежда хидравлични и пневматични
задвижвания. Господин Албрехт подчерта, че компанията не произвежда
електрически задвижвания, но предлага регулиращи вентили, оборудвани с
електрически задвижки от производители с утвърдена репутация. Тематичен акцент на семинара бе технологията за производство на регулиращи вентили DRAG за тежки условия
на работа, включително голямо диференциално налягане, двукомпонентност на флуида (пара, плюс вода), висока кавитация и ерозия, широк диапазон на регулиране и др. "Конструкцията на регулиращия орган на вентилите DRAG позволява овладяване
на високите скорости на флуида при
редуциране на налягането, като обезпечава нисък шум и вибрации, оптимална характеристика на регулирането и дълъг експлоатационен живот
на арматурата. На базата на това

високотехнологично решение е създаден методът за преработка на стари, износени арматури със запазен
корпус, в който се вгражда регулиращ
орган DRAG", заяви лекторът. "Натрупаният до момента опит в прилагането на метода го определя като икономически изгоден при арматура за
високо налягане, в която цената на
корпуса има висок относителен дял",
допълва той.

Разгледани бяха РОУ в
ТЕЦ Марица Изток 2
Съществена част от семинарната програма бе посветена на работата на четири редукционно-охладителни уредби, изпълняващи ролята на
байпаси на турбина 2 на централата. Арматурата е внедрена от CCIBTG в ТЕЦ-а през октомври 2004 г.
Доставената в централата арматура е от тип VLB. При нормална работа на турбината арматурата е затворена. В процеса на спирането й, арматурата трябва да отвори с висока скорост - от порядъка на секунди
и да пропусне цялото количество
произвеждана от котлите пара. За
информация, количеството на произвежданата пара е около 200 t/h. Ролята на уредбите е да редуцират
налягането и температурата на
парата с помощта на охлаждаща
вода до достигане на зададените
параметри на кондензатора. "Редуцирането се реализира двустепенно
с две различни арматури - байпаси
високо и ниско налягане. За недопускане на температурни стресове на
метала, от който са изработени,
байпасите са оборудвани с автоматизирана система за поддържане в
т.нар. "горещ резерв" от минимум
400 °С", заяви г-н Ценов.
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—ÂÏËÌ‡˙Ú Ì‡ ¿¬¬
Á‡ÎÓÊË Ì‡ Ú‡‰ËˆËËÚÂ
Акцент в събитието бяха приложения на техника на АВВ в страната

Œ

т 13 до 15 април т.г. хотел Ривиера Бийч в курорта Златни пясъци
бе домакин на превърналия се в традиция семинар, организиран от направлението Продукти за автоматизация на АВВ в страната. Тазгодишното, шесто поред издание на
събитието бе посетено от многобройни специалисти, работещи в
областта на енергетиката, индустрията и ВиК сектора в България.
Като тематика семинарът включваше лекции, представящи нови разработки и традиционно произвеждани
от компанията продукти за автоматизация. Разгледани бяха проекти,
реализирани на база техника на АВВ
Automation Products в страната. В
съответствие с установените традиции, събитието бе открито от
Регина Сомлева, ръководител на направлението Продукти за автоматизация на АВВ в България, която
представи съществуващите в страната перспективи за бизнес развитие на АВВ Automation Products. Тазгодишната програма на семинара бе
разнообразена с игра на боулинг, в която премери сили представителна
част от гостите на събитието.

По традиция
представените лекции
бяха изнесени от специалисти, работещи в заводи от структурата на
АВВ на Стария континент. Специален
гост и лектор на събитието бе Готфрид Ленартц, регионален мениджър
продажби газанализаторна техника за
региона на Източна Европа. Господин
Ленартц представи произвежданата
от АВВ гама газанализаторни прибори, съвременните тенденции при работата им в мрежа, както и възможностите, които предлагат за дистанционен контрол, управление и
поддръжка. Акцент в лекцията бе нова
серия лазерни анализатори на кислород, въглероден оксид, въглероден диоксид и др. Соня Крос, мениджър продажби на контролно-измервателни
прибори за региона Източна Европа
от завода на АВВ в Англия, запозна
присъстващите гости с предлаганите от компанията технически решения за мониторинг на водопреносни
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мрежи. Уве Корнеман, мениджър продажби КИП за Източна Европа от
завода на АВВ в Германия, представи
нова серия 261 трансмитери за налягане. Серията 261 е изработена изцяло от неръждаема стомана и се характеризира със значително по-висок
клас на точност в сравнение с традиционно предлаганите от АВВ
трансмитери за налягане, подчерта
г-н Корнеман. Сред лекторите на семинара бе и Емил Петров от АВВ
Контрол в град Петрич, чиято лекция
бе посветена на продуктите ниско
напрежение за автоматизация и разпределение на електричество, произвеждани от АВВ.

Бизнес резултати
от дейността на
направлението Продукти за автоматизация на АВВ в България съобщи
пред присъстващите на семинара
специалисти г-жа Сомлева. "За миналата година с най-голям дял от продажбите в страната са приборите
за измерване на разход - около 42%,
следват ги трансмитерите за налягане и диференциално налягане с дял
от около 15%, приборите за измерване и анализ на течности, които
формират приблизително 10% от
продажбите и температурните сензори и преобразуватели с дял от 8%",
заяви г-жа Сомлева. Ръководителят
на АВВ Automation Products в страната запозна гостите на семинара и
със съществуващите перспективи
за развитие пред енергийния отрасъл
и ВиК сектора в България.

Реализации в страната
на проекти, изпълнени на база техника на АВВ Automation Products, бяха
разгледани в рамките на отделна
презентация. Специално внимание бе
отделено на проекти, свързани с внедряване на системи за емисионен мониторинг на димни газове в различни
индустриални обекти в страната, за
които АВВ Automation Products е доставчик на контролно-измервателни
прибори и цялостни системни решения за автоматизация. Сред референтните обекти на представителството на АВВ Automation Products в
България е работещата в Лукойл Не-

Регина Сомлева, ръководител на
направлението Продукти за
автоматизация на АВВ в страната,
при откриването на коктейла

фтохим система за емисионен мониторинг. В процеса на реализация на
проекта са доставени газанализаторни системи на АВВ Advance Optima
NDIR за измерване концентрацията на
CO, NO/NO2 и SO2, O2 и др., системи
за измерване концентрацията на прах
и обемен разход на димни газове на
фирма DURAG, прибори на ABB за измерване на технологични параметри
(налягания, температури, влага и др.)
и система за събиране и обработка
на информацията. Подобни системи
за емисионен мониторинг са реализирани на база техника на АВВ
Automation Products и в ТЕЦ Русе-Изток и ТЕЦ Варна.
"Друго направление, в което предстои да се инвестират значителни
финансови средства, е ВиК секторът
в страната. През последните години
представителството на АВВ
Automation Products натрупа значителен опит в реализацията на проекти,
свързани с екологията. Сред тях е системата за следене качеството на
водата в пречиствателна станция
Курбатово, за която сме доставили
анализатори на разтворен кислород,
мътномери, pH метри, прибори за
измерване на проводимост, системи
за следене качеството на пречистената вода и др.", заяви в рамките на
семинара г-жа Сомлева.
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Honeywell ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
ÔË ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË
По традиция годишният семинар на Ханиуел беше едно от най-мащабните събития в бранша

Œ

т 27 до 29 април филиалът на
Honeywell в страната събра клиенти,
партньори и конкуренти от цялата
страна в хотел Добруджа на морския курорт Албена. Освен мястото
и времето на провеждане на събитието, традиционно бе и присъствието на специалисти от всички сектори на промишления и енергийния сектор. Мащабността на семинара затвърди позициите му на водещо събитие в бранша на автоматизацията
в страната. Също, в съответствие
с установените през годините традиции, тазгодишният, 21-ви поред
семинар на Ханиуел България бе открит от инж. Владимир Ангелов, управител на представителството в
страната. Господин Ангелов представи Honeywell като позиции на
международните пазари и в страната, подчерта ролята на компанията
за развитието и налагането на цифровата автоматизация по света,
запозна присъстващите специалисти с техническите насоки, в които
Honeywell концентрира усилията си
днес.
Основно тематично направление
на тазгодишния семинар бе развитието на децентрализираните системи за индустриални приложения
на Honeywell. Новостите в платформата за индустриална автоматизация на водещата мултинационална компания - Experion PKS, бяха
представени от Томас Бекенщайн
от офиса на Honeywell в Германия.
Програмата на семинара включваше още лекции, посветени на техническите средства за измерване
и регулиране, контролно-измервателните прибори и системите за
сигурност в промишлеността,
предлагани от Honeywell. Други лекции, изнесени в рамките на семинарната програма, бяха "Интегрирани системни решения за управление в сгради", "Технически средства
за управление на водни стопанства" и "Пожароизвестяване в про-
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Фиг. 1 Структура на Experion PKS

мишлеността".
Важна роля в неофициалната семинарна програма на събитието
имаше организирания по традиция
от домакините коктейл в казиното
на Албена. При откриването му за
поредна година бе отличен клиентът на Ханиуел България, внедрил
най-високотехнологичното техническо решение, реализирано на база
техника на Honeywell в страната
през изминалата година. Тазгодишната награда спечели инж. Димитър
Йорданов, началник цех КИП и А в
ТЕЦ Бобов дол.

Новости в платформата
Experion PKS
Специално внимание в програмата
на семинара бе отделено на новостите в платформата за индустриална
автоматизация на Honeywell Experion
PKS. Разгледани бяха някои от новите функции и технически средства
на Experion PKS, които са въведени
през последната година, включително:

l безжични мобилни операторски
станции (Mobile Station PKS) и устройство за събиране на данни
(IntelaTrack PKS), които дават
възможност да се оперира от всяко
място в рамките на обхвата на системата;
l друго направление в развитието
на Experion PKS е разширяване на
възможностите на софтуерните
пакети за анализ и усъвършенстване на алармената система;
l пълна интеграция на Experion PKS
със системата, осигуряваща функции
по пожароизвестяване, видеонаблюдение, достъп и сигурност Enterprise
Building Integrater.
"Описаните нови функции все повече утвърждават Experion PKS
като единна интегрирана система
за управление на процесите, оборудването и хората на базата на натрупването на информация и знания
за обекта", заяви по повод развитието на системата управителят на
Ханиуел България инж. Владимир
Ангелов.
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—ÂÏËÌ‡ Ì‡ VAC ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌË ËÁÎ˙˜‚‡ÚÂÎË
Разгледани бяха тъмните и светли излъчватели на немската фирма Schwank

—

еминар, организиран от VAC
България, представи историята, производствената специализация и
структурното развитие на водещата в производството на инфрачервени газови излъчватели немска компания Schwank. Събитието, провело
се на 12 април т.г. в зала Вихрен на
хотел Хилтън в столицата, привлече вниманието на специалисти, занимаващи се с проектиране, изпълнение
и поддръжка на газови отоплителни
инсталации от страната. Семинарът бе открит от инж. Найден
Василев, управител на VAC България,
който подчерта сериозните амбиции на фирмата да работи в посока
утвърждаване на инфрачервеното
газово отопление на компанията
Schwank, с която си партнира от
години в страната, на българския
пазар. Специални гости и лектори на
събитието бяха Оливер Шванк, генерален мениджър, и Ролф Рийсман,
мениджър продажби на компанията
Schwank. На гостите на семинара бе
предоставена подробна техническа
информация за устройството и принципа на действие, начините за монтаж и изискванията при експлоатацията на светлите и тъмни инфрачервени газови излъчватели, произвеждани от Schwank. Разгледани бяха
изчислителни методи на немската
компания, разработени с цел оптимизиране на избора на инфрачервени
газови излъчватели. Втората част
от програмата на събитието включваше разглеждане на обект с действаща отоплителна инсталация,
изпълнен от VAC България. Организирано бе посещение в металообработващото предприятие Самел-90 край
Самоков, където е инсталирана и
функционира газова инфрачервена
отоплителна инсталация, реализирана на базата на светли излъчватели
на Schwank (подробна информация за
проекта четете в рубриката Внедрено, бр. 2/2004 г. на сп. Инженеринг Ревю).

Компанията Schwank
е основана преди повече от 50 години, през 1951 г., в град Кьолн, където
се намират и днес централата и
част от производствените й мощности. Структурата на компанията
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обхваща производствени центрове
в Канада и Русия, собствени предствителства в редица европейски
страни, включително Полша, Унгария,
Чехия и САЩ. С годишния си оборот
от над 30 млн. Euro и дистрибуторска мрежа в повече от 40 държави
по целия свят Schwank се нарежда
сред водещите в световен мащаб
компании в производството на инфрачервено газово отопление.
"Schwank е сред малкото компании,
предлагащи решения в областта на
инфрачервеното отопление в Европа, които сами разработват и произвеждат керамичната плоча на излъчвателите. Инфрачервените нагреватели на редица компании, с които си партнираме от години, се
произвеждат с керамични плочи на
Schwank", заяви на семинара настоящият генерален мениджър на
Schwank, който е пряк наследник на
основателя на компанията Гюнтер
Шванк. "Силата на компанията, определяща възходящото й развитие през
годините, се състои в първостепенното значение, което отдаваме на
технологичното и техническото
развитие на произвежданите продукти, включително конструктивното
им усъвършенстване с цел постигане на по-висок коефициент на полезно действие", допълва той.
Schwank е специализирана в производството на светли и тъмни инфрачервени излъчватели, покриващи
мощностния диапазон от 3 до 60 kW,
предназначени за вътрешен и външен
монтаж в широк обхват от приложения. Сред типичните области, в които излъчвателите на Schwank се използват, са производствени халета,
транспортни центрове, търговски
обекти, складове, изложбени и спортни зали, футболни стадиони, ресторанти и кафенета. "Сред първите
места в референтната ни листа е
изпълненият проект за отопление на
стадиона на испанския отбор Реал
Мадрид Сантяго Бернабео, реализиран
на базата на светли инфрачервени
газови излъчватели на Schwank", съобщи Ролф Рийсман.

Светлите излъчватели на
Schwank
се предлагат в три серии - ecoSchwank,
primoSchwank и SupraSchwank, обхва-

Излъчватели на Schwank

щащи модели с номинална мощност в
диапазона от 6 до 52 kW, захранвани
със земен и втечнен газ. Разработени
са и модели специално изпълнение, предназначени за отопление на спортни
зали, църкви и др. Светлите излъчватели могат да се монтират на малки
разстояния между горната част на
рефлектора и покрива. Сред възможностите за монтаж е наклонено окачване, посредством конзоли с регулиране
на ъгъла на лъча. Излъчвателите се
доставят в пакет с комплекс от принадлежности, сред които датчик за
температурата на лъчението, регулиране на температурата, гъвкава
връзка за газта и комплект за закрепване. "Направени изследвания върху поведението на керамичните плочи, произвеждани от Schwank, показват, че
механичната им якост и устойчивостта им на температурни промени е
много по-висока от стоманените
повърхности. За да увеличим експлоатационния им живот, излъчвателите
се изработват от ламарина с алуминиево покритие, устойчиво на корозия", подчерта в презентацията си гн Рийсман.

Тъмните излъчватели на
Schwank
се произвеждат в две модификации U
и L с номинална мощност, съответно 15, 20, 30, 40 и 50 kW. Работят
със земен и течен газ. Могат да се
използват в приложения от тип А, В,
С и D. Предлагат се като отделен
излъчвател (с вентилатор) или цялостна система с максимална номинална мощност 490 kW с централен
вентилатор за изгорелите газове.
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ËÌÚÂ‚˛

ÕÂ ÔÎ‡ÌË‡ÏÂ ÔÓÏÂÌË
‚ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡Ú‡ ÒË ÔÓÎËÚËÍ‡
инж. Михаил Кръшняк, ръководител на
представителствата на FAG и INA за България
Господин Кръшняк, от началото на настоящата година сте
ръководител на представителствата на FAG и INA в България. Каква е причината двете
компании да имат общо ръководство в страната?
Интеграцията на FAG и INA в България е необходима, тъй като двете компании са обединени под "шапката" на
немския холдинг Schaeffler Group. В
България FAG и INA обслужват едни и
същи клиенти. В края на 2001 г. компанията FAG бе придобита от холдинга
Schaeffler Group, част от който са също
водещите на международните пазари
фирми INA и LuK. Обединението на FAG
и INA в рамките на групировката е
продиктувано от общия тип продукт
- и двете компании са известни като
производители на лагерни опори.
Какви са вижданията на общия
собственик - Schaeffler Group,
по отношение на бъдещото
развитие на компаниите? Ще
се запазят ли търговските
марки FAG и INA в дългосрочен
план?
След разширяването Schaeffler Group
затвърди и разшири позициите си на
световния пазар на лагери. Виждането
на мениджърския екип на Schaeffler
Group за развитие на компаниите
включва запазване на днешните им
водещи пазарни позиции в условията
на неизбежна световна глобализация.
Стратегията за развитие на FAG и INA
се базира на общо използване на постиженията и предимствата на всяка от
двете компании. Търговските марки
FAG и INA ще се запазят, тъй като са
добре познати и наложени на световните пазари.
Съществува ли конкуренция
между продуктовите гами на
FAG и INA?
Не. Конкуренция между продуктовите програми на FAG и INA няма. Напротив, продуктовите портфолия на двете компании се допълват. Първоначално имаше известно застъпване в продуктовите гами. Около 5% от изделията, произвеждани от FAG и INA се конкурираха, но ситуацията бе решена и
днес част от общите продукти се
произвеждат с марка FAG, а останалата с марка INA. Решението е резултат
на анализ коя от двете марки има по-
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силни пазарни позиции по отношение на всеки конкретен
продукт. Пълните продуктови
гами на компаниите FAG и INA
са отразени в най-новия ни
общ продуктов каталог, който за удобство на потребителите е достъпен чрез
Internet, разпространява се на
компактдиск, а от средата на
2005 г. ще се предлага и на
хартиен носител. Срещу всеки продукт е посочено под каква търговска марка се произвежда.
Как е организирана търговската и сервизната дейност на
FAG и INA в България?
Представителствата на FAG и INA
работят съвместно на българския пазар в съответствие с общото им
мото "One Face to the Customer". FAG и
INA разполагат с развита дистрибуторска мрежа в страната. Търговската структура на компаниите в страната включва две нива. Първото ниво
обхваща дистрибуторската мрежа.
Изградена е от шест търговски фирми с над 30 търговски обекта във всички големи градове на страната, които
са общи дистрибутори на FAG и INA.
Всяка от търговските фирми обслужва свой кръг от поддистрибутори, които изграждат второто ниво на дистрибуторската ни мрежа в страната.
Повечето наши партньори предлагат
както търговско, така и сервизно обслужване на клиентите ни. Също така
Schaeffler Group разполага със собствена структура, наречена FI'S или FAG
Industrial Services, която предлага широка гама специализирани услуги в сферата на сервизирането, между които ремонт на излезли от експлоатация лагери, дистанционно следене на състоянието на лагерни опори в процес на
работа, както и диагностиката им.
Как бихте оценили пазарните
позиции на FAG и INA в страната? Планирате ли промени в
провежданата досега политика и в каква посока?
От десетилетия INA и FAG са надежден партньор на българската индустрия, предлагайки висококачествени
лагери за широк спектър от приложения. Наред с другите водещи производители на лагери имаме сериозни позиции на българския пазар, както за първо-

начално вграждане в нови изделия, така
и за поддръжка и ремонт. Провежданата до момента политика в страната,
включваща обработване на пазара от
български специалисти, обучени в Германия, няма да се промени и занапред,
тъй като е показала добри резултати.
Кои са силните от техническа
гледна точка страни на произвежданите от FAG и INA лагерни опори?
От техническа гледна точка силните страни на предлаганите от FAG и
INA лагерни опори могат да се обобщят в няколко основни групи. На първо
място, компаниите произвеждат широк диапазон от видове лагерни опори,
които формират най-голямата производствена програма лагери в света.
Лагерите на FAG и INA са известни с
постоянно високото си качество и
иновативни производствени технологии. Компаниите FAG и INA играят
водеща роля в света по отношение
разработването и развитието на лагерните опори. Не на последно място,
имат над 100-годишен опит в производството и поддържането на лагери.
В каква посока се развиват в
технически и технологичен аспект лагерните опори?
Съвременна тенденция в развитието на лагерите е разработването на
все по-висококачествени технически
решения, с цел увеличаване на живота
на лагерите и избягване на нежеланите времена на престой на машините.
Друго направление, което се развива
сериозно през последните години, е
мониторинг на лагерите, съобразно
специфичните особености на приложението. Усилията в тази посока са с цел
избягване на непланираните ремонтни
работи.
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ËÌÚÂ‚˛

»Ï‡ÏÂ ÒËÎÌË ÔÓÁËˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ „‡ÁÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ
инж. Дона Стамова, представител на Texelektronik за България
Г-жа Стамова, защо унгарската компания Texelektronik открива представителство в България в настоящия
момент?
Като страни от бившия социалистически лагер, България и Унгария през последните 15 години изживяват период на
преход - икономически, политически и културен. Настъпилите промени се отразиха сериозно върху пазарните позиции
на българските производители. Същото
се отнася и за унгарските заводи, занимаващи се с производство на технологично и инвестиционно оборудване. Характерно за изминалия период е, че заводите съсредоточиха вниманието си
върху пазарни сектори, даващи им ресурс
не просто да оцелеят, а да осъвременят
и разширят производствените си програми. В този смисъл, Texelektronik насочва вниманието си към българския пазар,
защото счита, че тук съществува потенциал за успешен съвместен бизнес.
Каква е производствената специализация на Texelektronik? Познати ли
са изделията й на българския пазар?
Texelektronik е специализирана в производството на измервателни прибори
и средства за управление, предназначени основно за приложение в газоразпределителни станции и други подотрасли,
свързани с флуидите и техническите измервания. Заводите, включени в структурата на Texelektronik, са били част от
най-голямата преди политическите промени в страната, унгарска производствена асоциация - приборостроителната. От 30 години фирмата се занимава
с широка гама от технически средства,
предназначени за управление и контрол
на производствените процеси като цяло
и в частност на газопреносните. Заводите на Texelektronik са сред партньорските компании, обезпечили технически
изграждането и реконструкцията на газопреносната мрежа в Унгарската република. За момента над 90% от оборудва-
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нето на МОЛ, т.е. на Унгарската национална компания за природен газ, се доставя от Texelektronik.
Сред причините Texelektronik тепърва
да атакува българския пазар е, че използването на произвежданите от фирмата технически съоръжения изисква постоянен контрол и внедряването им в
МОЛ представлява сериозен и отговорен
бизнес ангажимент, които запълва сериозна част от производствения и човешки ресурс на фирмата.
С какво произвежданите от
Texelektronik технически изделия са
пазарно атрактивни в България?
Пазарното присъствие на една фирма
зависи в значителна степен от качеството и цената на предлаганите продукти.
Вярвам, че при широкомащабното развитие на газификацията в страната, представителството на Texelektronik ще съумее да предложи и поддържа бизнес параметри, съответстващи на текущите
изисквания на пазара. Освен това, за наситените от гледна точка на предлагане пазари съществена роля играят и редица географски предпоставки, механизмите за обучение и подготовка на кадрите в страната по отношение на възможностите, които предлагат приборите на
Texelektronik и, не на последно място, осигуряването на бързо и качествено сервизиране на реализираните изделия.
Как ще бъде организирано сервизирането на изделията на Texelektronik,
реализирани в страната?
Сервизирането на технически изделия, производство на Texelektronik в страната, ще се осъществява съобразно условията на сервизни договори. Близостта на България и Унгария улеснява сервизирането на изделията. Процесът ще се
ускори допълнително от момента, в който България въведе изцяло европейските
условия за качество и сервиз. Разбира се,
при благоприятно развитие на бизнеса
на Texelektronik в страната, в бъдеще

време е възможно откриването на сервизна база.
Като компания от бившия Източен
блок, Texelektronik има ли бизнес контакти с водещи фирми от региона,
добиващи и преработващи природен
газ като Газпром, Лукойл и др.?
Texelektronik е не само традиционен
производител, но и наследник на фирма с
традиционно силни позиции на международните пазари. Оперирайки на базата на
пазарно
обусловени
механизми,
Texelektronik запазва производствения
профил на заводите си и добрите партньорски контакти с редица мощни компании от Русия и Украйна. През последните години е налице тенденция към създаване на смесени фирми в Русия и Украйна
с цел отстояване на градените с години
бизнес позиции. В пределите на огромната Руска федерация клиенти на
Texelektronik са компании като Газпром,
Русгазтех, Волгоградгазтранс, Вострансгаз и други. В Украйна работим съвместно с Укргазтех, Укртрансгаз, Донбастрансгаз, Закарпаттрансгаз и редица по-малки компании. С всеки от партньорите си
Texelektronik изгражда дългосрочни делови
партньорски отношения, което й предоставя големи възможности като част от
по-мащабна производствена и бизнес
структура.
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ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡

»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Осветителна система за работа при високи температури
‡Í˙‚ Â ÓÔÚËÏ‡ÎÌËˇÚ ÚËÔ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Í‡ÚÓ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, Á‡ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ ‚ ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ ‡·ÓÚ‡ ÔË ‚ËÒÓÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË. »Á„‡‰ÂÌ‡Ú‡ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌË‡˘‡ ‚
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘‡ Ó·˘Ëˇ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ÙÓÌ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÊË‚‡˜ÌË Î‡ÏÔË,
ÍÓËÚÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ËÁ„‡ˇÚ ˜ÂÒÚÓ. œÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Â Ò „‡·‡ËÚË 300 ÏÂÚ‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ë 70 ÏÂÚ‡ ¯ËËÌ‡. ‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ı‡ÎÂÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÚË˙„˙ÎÌ‡ ÙÂÏÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. —Ú‡‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÓÍÓÎÓ 1200 ·Óˇ Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚ 125
Ë 250 W. ∆Ë‚‡˜ÌËÚÂ Î‡ÏÔË Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 6 ÏÂÚ‡ ÓÚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰‡. ¬ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ı‡ÎÂ ‡·ÓÚˇÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‚Ó‰Â˘Ë ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ÊË‚‡˜ÌËÚÂ Î‡ÏÔË ‰Ó 50, 60 ∞—. œÓ‡‰Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ‡·ÓÚˇÚ,
Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË ‰ÂÙÂÍÚË‡Ú ÂÊÂÏÂÒÂ˜ÌÓ,

ÍÓÂÚÓ ÔË˜ËÌˇ‚‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Á‡„Û·Ë Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Î‡ÏÔË,
ÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÏ Ë Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡ ‚ ˆÂı‡, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡Ú‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ.
œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ë Ò ÎÓÍ‡ÎÌ‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡‰ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ
‚ ˆÂı‡. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â Â‡ÎËÁË‡Ì‡ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌË Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË. ÕÂ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ‚Â˜Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌÓ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
ŒÚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ı‡ÎÂ ÒÎÂ‰
ÔÂÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰‡ Á‡Ô‡Á‚‡Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 50, 60 ∞—.
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ˆˇÎÓÒÚÌËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡, ÓÚ ÌÓ‚‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚Ì‡.

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

Защита от електрохимична корозия
‡Í‚Ó ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ë ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ
ÓÚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Â¯ÂÌËÂ ·ËıÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ ÍÓÓÁËˇ
‚˙‚ ÙËÏ‡ ¡ÛÎ-ÓÏ œÂÚÓÎÂÛÏ, „‡‰ œÎÓ‚‰Ë‚. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ˘Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ‰ÂÔÓ Á‡ ÔÓÔ‡Ì-·ÛÚ‡Ì, ÍÓÂÚÓ Â ‚ ÔÓˆÂÒ
Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ. ƒÂÔÓÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ˜ÂÚËË ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‚ÒÂÍË Ò Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ ÔÓ 100 Ï3. –ÂÁÂ‚Ó‡ËÚÂ
Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ Â‰Ì‡ Â‰Ëˆ‡, Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Â‰ËÌ
ÏÂÚ˙ Â‰ËÌ ÓÚ ‰Û„. —ÔÓÂ‰ ÔÓÂÍÚÌ‡Ú‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ËÚÂ ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‰ ÁÂÏˇÚ‡. √‡·‡ËÚÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÂÁÂ‚Ó‡ËÚÂ Ì‡ ‰ÂÔÓÚÓ Ò‡ - ‰˙ÎÊËÌ‡ 15 ÏÂÚ‡, ÔË ‰Ë‡ÏÂÚ˙
3 ÏÂÚ‡ Ë ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡ 0.012 ÏÂÚ‡. œÎ‡ÌË‡ ÒÂ ‚˙ıÛ ÂÁÂ‚Ó‡ËÚÂ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡ÌÂÒÂÌÓ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓÍËÚËÂ ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‰
ÁÂÏˇÚ‡.
ŒÚ ¡ÛÎ-ÓÏ œÂÚÓÎÂÛÏ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ

ÔËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ ÍÓÓÁËˇ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ‚ÎˇÁÎ‡Ú‡ ‚ ÒËÎ‡
‚ Í‡ˇ Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ Õ‡Â‰·‡ Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ Ì‡‰ÁÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ‚ÚÂ˜ÌÂÌË ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰ÌË „‡ÁÓ‚Â. —Â‰ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ¡ÛÎÓÏ œÂÚÓÎÂÛÏ Ò‡:
l »ÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ‰‡
‡·ÓÚË Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌÓ;
l ƒ‡ ·˙‰Â ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡;
l ƒ‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ;
l ƒ‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÌËÒÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ
Í˙Ï ÓÍÓÎÌË ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë
‰‡ ÌÂ Ò˙Á‰‡‚‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÂÙÂÍÚË ‚˙ıÛ Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ëˇ ÔÂÒÓÌ‡Î Ë ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
l »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡
Á‡˘ËÚ‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÌË.

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 откритата в миналия брой на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво техническо решение - ефективно от метрологична и
рационално от икономическа гледна точка, бихте предложили на общия за
газоснабдителните дружества и потребителите проблем, свързан с понижаването на точността на измерване при промяна на температурата на
природния газ?", публикуваме мнения и предложения за решаване на техническата задача от специалисти в областта на газовите измервания. Известно е, че основният принцип, който се използва за измерване разхода на
газ в битовия сектор, е обемният. При протичане през газоснабдителната
система и разходомера, природният газ приема температурата на околната среда. Несъответствието между текущата стойност на температурата на природния газ и температурата, използвана за привеждане на измерената стойност към т.нар. стандартни условия, води до измервателни
грешки в размер от няколко процента. Проблемът се усложнява допълнително от факта, че между количеството на консумираната газ и външната температура няма линейна зависимост. Основания за нарастващата
важност на проблема е сериозността на влиянието, което оказва температурата на околната среда върху консумацията на природния газ. Найголяма е разликата между температурата на околната среда и температурата, използвана за търговски цели (20 °С), през месеците с най-голяма
консумация на природен газ. По тази причина значителният размер на грешката при измерване в месеците с най-голяма консумация на природен газ
води до реални икономически загуби за потребителите.

Задачата се решава с
температурен компенсатор
Едно от най-евтините и ефективни технически решения за коригиране обема на природния газ в зависимост от промените във външната
температура при битовите мембранни разходомери се реализира чрез
вграждане на механичен температурен компенсатор в корпуса на разходомера. Като устройство, температурният компенсатор представлява
биметална пластина с определена
форма, която е монтирана на строго определено място в механичната
предавка на разходомера.
От техническа гледна точка температурната компенсацията се постига чрез промяна на предавателното отношение на механичната
предавка на уреда в зависимост от
температурата на газа. Температурният диапазон, в който метрологичната грешка е по-малка от

±1.5%, съгласно изискванията на Международния метрологичен институт
(OIML) R31 и член 475 от Наредбата
за средствата за измерване, е от
-20 до +50 °С. В повечето случаи,
обаче, е достатъчен и диапазон от
-5 до +35 °С. От технико-икономическа гледна точка това решение е найудачно за диафрагмени разходомери
с максимален дебит до 10 nm3/h, към
които се отнасят изцяло всички битови разходомери. Монтажът на
битови мембранни разходомери с
температурен компенсатор извън
отопляемите помещения е задължителен за повечето страни от Европейския съюз. Предстои постепенно
въвеждане на изискването за задължителна температурна компенсация
и в останалите държави, членки на
Европейския съюз, включително вероятно и в България. Използването на
температурен компенсатор премахва субективността в отчитането

Прибор за измерване разхода на природен газ, предлаган от Газтехника
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на разхода и защитава както интересите на продавача, така и интересите на купувача на газовото гориво.

инж. Григор Филков,
управител на Газтехника

Поставеният проблем не
е само технически
Уважаема рекация, с интерес прочетох поставената задача за намиране на оптимално технико-икономическо решение на проблема, свързан с
понижаване точността на измерване на разхода на природен газ като
резултат от промените във външната температура. Първата ми мисъл
след внимателно запознаване с всички детайли бе да изведа няколко уравнения, за да отговоря на инженерния
профил на изданието. Но ми се иска
да обърна внимание на загубите за потребителите, като заявя, че това е
лично мнение, имащо за цел поставеният проблем да не бъде разглеждан
едностранчиво и да предпазя читателя от крайни по своя характер заключения. Инженерни решения на проблема, резултат от многогодишния
труд на много специалисти, има и се
предлагат на пазара в страната. Считам, че използването на обемни измервателни устройства за определяне
разхода на природен газ представлява
разумен избор с най-малък възможен
компромис. Във връзка с поставения
проблем е добре да се провери дали
съществуващите стандарти в страната в областта на измерването на
газ са приведени в съответствие с европейските норми.
Нека разгледаме абсолютната
стойност на грешката на нов, скъп,
вносен уред от реномирана фирма,
имащ висок клас на точност. Рационално е към всеки измервателен уред
в областта на бита да се монтира
коректор с датчици за температура, скорост и налягане. Електрозахранването на коректора да бъде резервирано. Също така е крайно необходимо българската нормативна
база да се синхронизира в съответствие с действащата в страните
от Европейския съюз. Важно е да се
включи и клауза, отнасяща се до
въвеждане на ежегодна проверка и
редовна замяна на морално и физически остарели уреди за търговско мерене. За да се реши поставения проблем е необходимо да се създадат
сервизни фирми, разполагащи със
съвременни лаборатории за проверка и оценка на техническия парк. Газовите дружества би следвало да
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подпомогнат процеса, тъй като
също са ощетени от неточността
на използваните в момента уреди за
търговско мерене (показаната крива
има както положителни, така и отрицателни стойности).
В заключение бих искал да отбележа, че дори и Държавната комисия по
енергийно регулиране (ДКЕР), Държавната агенция по енергийна ефективност (ДАЕЕ) и Държавната агенция
по метрология и технически надзор
да създадат допълнителна нормативна база, в резултат на която абсолютната грешка непрекъснато да
намалява, всички направени разходи
ще бъдат за сметка на крайния потребител.

инж. Дончо Колев,
управител на ДК Трейд

Задачата се решава с
ултразвукови разходомери
При всяко устройство за измерване на обем се налагат корекции на
потока с цел отчитане въздействието на температурата и налягането, за да се определят коригираните обеми. През последните години с
все по-широкото използване на ултразвукови измервания въпросът с
температурата на газа става все
по-актуален. Провеждани са различни изпитания за определяне точността на показанията на термогилзите. Използването на ултразвуков
уред (УУ) може да даде много повече
информация за температурата, отколкото всяко друго полево измервателно устройство. Добре известно
е, че скоростта на звука в газ е много чувствителна по отношение на
температурата, т.е. скоростта се
променя значително при много малки температурни изменения. При
типичен газ, например природен газ
за конкретната задача, пренасян по
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тръбопровод, всяко изменение на температурата с 0.5
оС води до промяна в скоростта на звука с около 0.61 m/
s. Съвременните ултразвукови измервателни уреди лесно отчитат тази промяна.
При обсъждане на въпроса с
точността на измерената
температура е добре да се
разгледа базовата точност
на използваните инструменти.
Ултразвуковите разходомери все повече изместват
блендовите и турбинковите. През последните няколко
години ултразвукови измервателни уреди се използват
в области, традиционно запазени за блендовите и турбинкови инструменти. При- Ултразвуков разходомер на Emerson Process
чините за увеличаване прило- Management
жението на тези уреди са многоброй- се приеме, че всички УУ реагират по
ни. Блендовите и турбинкови измер- един и същи начин.
Когато цената на газа бе от пователни уреди, които се замърсяват
от маслата в тръбопровода, конден- рядъка на 2 USD/куб. м. (б.ред. отнася
зацията, фабричния нагар и други се за американския пазар), бе по-трудзамърсявания, показват значителни но да се обоснове необходимостта
промени в точността на измерване. от подобряване на точността на изЕфектите от замърсяване при УУ са мерване при ниски дебити. Но при
значително по-слаби, отколкото при цена на газа от около 5 USD/куб. м.
други технологии. Единствената (б.ред. отнася се за американския папроменлива в получените резултати зар), на ултразвуковите измервания
е, че не всички модели УУ реагират се обръща все по-голямо внимание. В
еднакво. За разлика от блендовите резултат на усъвършенстването на
уреди, за които е в сила стандарт ултразвуковите измервателни уреди
за проектиране, производителите на през последните години, днес са поултразвукови инструменти използ- стигнати измервателни обхвати поват различни методи за интегрира- големи от 50-1. Показанията на урене на скоростта. Тези методи водят дите са линейни в рамките на 0.2%.
до различни резултати в зависимост Разбира се, трябва да се има предвид,
от монтажните условия. Замърсява- че както при монтажните условия, ненето на тръбопровода е сред мон- всички продукти на пазара се отличатажните условия, които по-трудно ват с подобни характеристики. Предбиха могли да се определят количе- лагат се модели, даващи допълнителствено. По тази причина следва да на информация по отношение темпе-
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ратурата на газа. Например, чрез използване на хордални УУ може да се
определи температурното разслояване вътре в тръбопровода, чрез което могат да се констатират проблеми с измерването на температурата. Все пак, следва да се има предвид,
че в случай на използване на УУ при пониски дебити, стои въпросът с точността на измерване на температурата.

инж. Росен Ников, Emerson
Process Management

Въпросът кой печели от
грешката при измерването
е дискусионен
Уважаема редакция, по принцип
граничните стойности на грешката на измервателните уреди, в групата на които попадат и битовите газомери/броячи, се декларира и
гарантира от производителя при
гранични условия - в конкретния случай ниски и високи външни температури. При повечето производители, грешката в измерването е в
границите ±3.0%. Съгласно съществуващите нормативни изисквания, грешка в посочения интервал се
определя като "поносима". Температурна компенсация на измерения от
битов газомер обем газ се реализира чрез използването на допълни-
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Битов газомер, предлаган от Рекорд СА-България в страната

телно вграден механичен или електронен коректор. Механичните коректори са известни и се използват
от повече от 30 години. Електронните навлязоха през последните 78 години. Цената на битовите газомери с вградена температурна
корекция е от 10 до 50% по-висока в
сравнение с уредите без корекция.
Въпросът кой губи и кой печели
при измерването на разхода на природен газ без температурна компенсация е дискусионен, основно поради
непознаването на физическия модел,
конструкцията на газомерите, тех-

нологията на измерване и отчитане. Масата на кубически метър газ
е по-голяма при отрицателни температури, което представлява естествена компенсация на ниската
стартова температура на газа. При
нормално работещи газови уреди
общото получено количество топлинна енергия би трябвало да е еквивалентно на използването на газ
при нормализирани условия. При
температури на природния газ, пониски от минус 7-8 °C, топлинният
баланс е в полза на крайния потребител. Както и при течните гори-

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

45

ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡
ва, крайният потребител получава
от 1 до 3% повече, което не се
отчита от устройствата за
търговско мерене.
При уредите, които се използват
за измерване на по-големи обемни
разходи за привеждане на обема, се
използват интегрирани или външни
сензори за измерване на температурата и налягането на газа. Друго
техническо решение включва приложението на електронен автоматичен коректор, който е част от показващия вторичен уред. Някои типове ултразвукови везни или преносими разходомери измерват директно плътността на газа без допълнителни сензори и имат показания за
обемен и масов разход и количество
в Nm3/h, kg/h, Nm3 или kg. Подобни
уреди могат да се използват при
диаметри от 40 до 1600 mm, при
това с относителна грешка на измерване за съответната величина
до 0.3%. При калибриране на прибора
или осигуряване на специални условия
на работа грешката би могла да достигне стойности от порядъка на
0.15%.

физ. Мила Нешева,
управител на
Рекорд СА-България

Препоръчваме използването
на кориолисови разходомери
Във връзка с техническата задача, публикувана в бр. 3/2005 г. на сп.
Инженеринг ревю, свързана с измерване разхода на природен газ с корекция по температура, Siemens предлага следното решение. Най-широко
разпространеният метод за измерване разхода на природен газ в бита
е обемният. Счита се, че този метод е най-изгоден икономически, но
точността на измерване на разхода
е температурно зависима. С цел коректно измерване на потреблението
на природен газ е възможно използването на кориолисов разходомер.
Принципът на работа на кориолисовите разходомери се основава на
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Разходомер на Siemens за природен газ

определяне масата на преминалия
газ. Измерването е независимо от
промени в температурата, плътността, налягането, вискозитета, проводимостта и други характеристики на природния газ.
Поставената техническа задача
би могла да се реши с произвежданите от Siemens кориолисови разходомери от серията MASSFLO MASS
2100/МС1, които разполагат с вградени температурни датчици PT100
за температурна корекция, свързани
по четирипроводна схема. Гамата
сензори покрива диапазона от 1 до
65 кг/час (DI 1.5) и от 25 500 до 510
000 кг/час (DI 150). Грешката при
измерване се изчислява по зависимостта: E = ±√((0,15)2 + ((Z.100)/qm)2),
където Е e размерът на грешката
(%), Z e максималната грешка при минимален разход в кг/час (при DI 1.5 =
0.001; при DI 40 = 6.0; при DI 150 =
66.00); qm e масовият разход на природен газ (кг/час). Допълнителни функции и характеристики на кориолисови разходомери от серията
MASSFLO MASS 2100/МС1 са измер-

ване на плътност в диапазона от 0.5
до 3.5 г/см3; оBrix 0-100 в температурния диапазон от -50 до +180 оС;
изпълнение на корпуса със степен на
защита IP67; взривобезопасна версия
в съответствие с II EEx em [ib] IIC
T2-T6. Предлаганите към сензорите
трансмитери са от тип MASS 6000
Ex d изпълнение. Отличават се със
следните характеристики - токов
изход 0/4-20 mA; честотен изход 010 kHz; релеен изход NO/NC; токов
вход 11 - 30 VDC; тотализатор; детектор за празна тръба и нисък разход 0-9.9%; HART и PROFIBUS PA комуникация; изпълнение със степен на
защита IP67 и клас на взривобезопасност EEx de [ia/ib] IIC T6. Опционално, кориолисовите разходомери на
Siemens могат да измерват плътността на природния газ, оBrix или
съотношение между две компоненти. Последната функция може да се
използва, например, за измерване
съотношението на пропан-бутан, от
което се съди за качеството на газа.

инж. Никола Петков,
Сименс, направление Индустрия
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Стефан Куцаров

кумулаторното захранване на
електроинструменти и електронни
устройства изисква измерване на наличното количество електричество
Q в тях, наричано заряд, и осигуряване на подходяща индикация, когато то
достигне определена минимална и
максимална стойност. Същевременно
акумулаторите трябва да се предпазват от повреда при неправилен режим на работа и погрешно свързване, а захранваните прибори автоматично да се превключват към акумулатор или зарядно устройство. Всичко това се осигурява чрез специализирани интегрални схеми, които заедно с тези за осигуряване на режима
на зареждане (вж. „Интегрални схеми
за зареждане на акумулатори“ в бр. 3/
2005 г. на Инженеринг Ревю) представляват основата на зарядните устройства. В статията са описани
принципите на действие на тези ИС,
дадени са сведения за особеностите
и параметрите им.

Методи за измерване на
заряд
Съвременните начини се състоят
в преобразуване на заряда в число,
обработвано от подходяща цифрова
схема, обикновено микроконтролер
или микропроцесор. Мерната единица
за количество електричество и заряд
според SI е кулон (Coulomb) С, като 1С
е пренесеното от ток 1 А за 1 s.
Протичането на ток I за време t оз-

52

начава пренасяне
на Q = It. Зарядът
на акумулаторите обикновено
се измерва в амперчасове Ah или
милиамперчасоФиг. 1
ве mAh, които
единици позволяват по-лесно определяне на времената на зареждане и разреждане с известен ток. Зависимостите са 1 Ah = 3600 C и 1 mAh = 3,6
C. Капацитетът на акумулаторите,
също означаван с С, показва големината на максималния им заряд. Например от напълно зареден акумулатор
с С = 720 mAh се консумира ток 20
mA в продължение на 10 часа, което
означава Q = 200 mAh. Останалият
заряд в акумулатора е 520 mAh.
Един от двата най-често използвани метода за измерване на заряда на
акумулатора е изяснен на фиг. 1. Показани са посоките на зарядния и
разрядния ток I, който създава напрежение U=RsI върху резистора Rs. Чрез
полярността на напрежението се определя дали акумулаторът се зарежда или разрежда. То постъпва на входа на преобразувател напрежениечестота VFC и максималната му
стойност е между 50 и 250 mV. Изходните правоъгълни импулси на VFC
са с честота fi = GVFU и се подават
на n-разреден брояч CNT. С GVF е означен параметърът коефициент на преобразуване (Voltage to Frequency Gain,
Charge/Discharge Gain, Charge Count
Frequency) на VFC, който показва

стойността на fi при U=1 V и е с
измерение Hz/V. За един период Ti =
1/fi на импулсите по веригата на акумулатора и Rs преминава количество
електричество Q 1 = IT i = 1/(GVF Rs),
съответстващо на един импулс, а получаването на р импулса означава
количество електричество Q=p/
(GVFRs) в кулони. Общият израз е Q =
p/(kGVFRs), където k определя измерението на Q (k=1 за измерване в С,
k=3,6 за mAh и k=3600 за Ah).
На практика се предпочита вместо GVF да се използва входното напрежение U1h на VFC, при което на изхода се получава 1 импулс на час. Неговото наименование е разрешаваща
способност (Resolution, Fundamental
Rate) и е с измерение mVh или nVh.
Връзката му с GVF е U1h=1/(3600GVF),
а зарядът е Q=3,6pU1h [µVh]/(kRs[mΩ]).
Тъй като всеки импулс сменя с 1 числото в CNT, понякога мерната единица на U1h се означава като µVh/LSB.
Максималният заряд Q max, който
може да бъде измерен, зависи от
модула N=2n–1 (Full Count) на CNT и се
получава от последния израз за Q чрез
замяна на р с N. Вместо Qmax много
производители на ИС използват произведението QmaxRs с измерение mVh.
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Фиг. 2

То представлява входното напрежение U1 на VFC, при което за 1 час се
получават N импулса.
В началото на всяко зареждане броячът CNT се нулира, работи като сумиращ и съдържанието му съответства на наличния заряд. В режим на
разреждане най-напред в CNT се записва число, съответстващо на капацитета на акумулатора, след което
той започва да работи като изваждащ брояч и съдържанието му показва оставащия заряд.
Един пример: преобразувателят
VFC в схемата на фиг. 1 е с разрешаваща способност 3 µVh, а CNT е с
n=16. Необходимо е да измерва заряд
до 2 Ah, който да се отчита в mAh.
Модулът на брояча е N=216–1=65535,
а константата k е равна на 3,6. Максималният заряд Q max [mAh] =
3,6NU1h /(3,6Rs[mΩ] = 65535×3µVh/
Rs[mΩ] е 2000 mAh, откъдето се определя необходимото съпротивление Rs=98,3 mΩ. Така всеки импулс от
VFC съответства на заряд Q1=2Ah/
65535 = 0,0305 mAh. За измерване на
разреждащ се акумулатор с капацитет С= 00 mAh в брояча трябва да
се зареди съответстващото му число p=C/Q1=9836.
Същността на втория метод се
състои в измерване на ток, който
също създава напрежение U върху резистор Rs (фиг. 2). То постъпва на
входа на аналоговоцифров преобразувател ADC, на чийто изход OUTI се получава число k, съответстващо на
тока. Поради това ИС, използващи
този метод, се означават като измерители на ток (Bidirectional Current
Measurement), а не на заряд. Честотата на дискретизация fADC на ADC е
между няколко десетки Hz и няколко
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десетки
kHz.
Като параметър
на ИС се задава
стъпката на дискретизация ∆U –
при промяна на
напрежението с
∆U числото k се
променя с 1. На нея й съответства
стъпка на протичащия ток ∆I=∆U/Rs,
а големината му е I=k ∆I. Например ИС
DS2740 има ∆U=0,2441 mV, при използване на R s = 20 mΩ се получава
∆I=1,22 mA и число k=50 означава ток
I=61 mA.
За измерване на количество електричество се използва регистърът за
натрупване на ток (Current Accumulation Register) CAR. Той взима стойността Ia на тока в определен момент,
след интервал ∆t взима друга стойност Ib и т.н. На първата стойност
съответства количество електричество Qa = I a∆t и на втората – Qb = Ib
∆t. Така числото в CAR показва количество електричество преминало
през Rs. Като параметър на ИС се дава
разрешаващата способност (Current
Accumulation Register Resolution) ∆UCAR
на CAR в mVh, като отношението
∆UCAR/Rs представлява количеството
електричество Q1, съответстващо
на промяна с 1 на числото в CAR. Например при Rs=20 mΩ на ∆UCAR=6,25
µVh отговаря Q1=321,5 µAh.
При необходимост от измерване
на напрежението UB на акумулатора,
то се преобразува от АЦП в число и
се обработва както Q. За определяне
на температурата на акумулатора
съществуват 3 начина – чрез вграден
в него или прикрепен към външната
му страна термистор и чрез сензор
в самата ИС (последното налага тя
да е непосредствено до акумулатора
или да е вградена в него). И в трите
случая полученото напрежение също
се преобразува чрез АЦП.

Интерфейси
Цифровите данни за състоянието
на акумулатора се предават с помощ-

та на интерфейс на управляващ
външен микроконтролер или микропроцесор, които по същия начин управляват ИС за измерване на заряд и
предпазване. Значително е приложението на еднопроводния интерфейс
HDQ16, използващ масата като втори проводник. Той е най-икономичен,
тъй като има само един извод на ИС
за двупосочен обмен. Според протокола на интерфейса обменяните данни са 16-разредни числа, предшествани от 8-разредно управляващо число.
Освен него се използва двупроводния
интерфейс SMBus с маса като трети проводник. Единият проводник е
за тактови импулси, а другият – за
двупосочен обмен. Изпращаните данни от ИС са 16-разредни числа, съпровождани от 8-разредно число за проверка на верността им. Същите 24
разреда се съдържат и в приеманите
данни, но те се предшестват от 7разреден адрес и 8-разредно управляващо число. Протоколът е изцяло
съвместим с индустриалния стандарт SBS (Smart Battery System), а
наборът от използваните команди е
в съответствие с SBData (Smart
Battery Data).

ИС за измерване на заряд
За изясняване на принципа на действие на ИС по първия метод фиг. 3
е дадена опростената структура на
ИС bq26221, предназначена за литиеви акумулатори. Тя, заедно с външните елементи и акумулатора образува заряден модул (Вattery Pack), чиито
изводи "+" и "-" са свързани към захранвания товар Ld и мрежовия адаптер
(AC/DC Adapter) AC/DC. Поради напрежението върху Rs извод SRP е положителен спрямо SRN при зареждане и
отрицателен при разреждане. Разрешаващата способност Uih е 3 µVh,
което означава GVF = 92,6 Hz/V. Данните от измерваните величини се
записват в 16-разредните регистри
на оперативната RAM (обем 32 В),
сред които са: регистър за заряда CCR
със съдържание, съответстващо на
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Фиг. 3

натрупания заряд (напр. при Rs=20 mΩ
и р=1000 той е 540 mAh, а максималният заряд, който може да бъде измерен е 35,4 Ah); регистър за времето
на зареждане СТС, който може да
измерва до 16 часа; регистър за разряда DCR със същите параметри, както CCR, измерващ останалия заряд;
регистър за времето на разреждане
DTC, аналогичен на СТС; регистър на
саморазряда SCR. По принцип саморазреждането на неизползван акумулатор не може да се измерва и затова
се определя чрез промяна на съдържанието на SCR по определен алгоритъм. Той отчита увеличаването на
скоростта на саморазреждане с нарастване на температурата на акумулатора. В конкретната ИС при
температура на акумулатора между
20 и 30°С съдържанието се увеличава с 1 на всеки час, за всеки 10°С над
30°С интервалът намалява наполовина, а под 20°С нараства 2 пъти. Например при +2°С съдържанието на
SCR нараства с 1 импулс на всеки 4
часа, а при +55°С – с 8 импулса на час.
Съдържанието на всички регистри
в RAM чрез входно-изходния блок I/O
и извод HDQ се извежда навън. На
същия извод постъпват командите за
работа на ИС, например нулиране на
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регистрите CCR
и СТС в началото
на зареждането,
както и данни за
записване в RAM.
Двупосочната
връзка осигурява
предаване на 1
байт за 30 ms.
По
своята
същност блокът
Flash e eнергонезависима памет,
в част от която
чрез команда от микроконтролера се
прехвърля съдържанието на RAM, а
при друга команда прехвърлянето е в
обратна посока. Времето за съхраняване на данни в блока е 5 год., а минималният брой записи – 10 000. Останалата част от Flash се използва за
запис на външни данни, преминаващи
през регистрите REG. Към техния захранващ вход RBI се свързва кондензатор или допълнителна батерия, която запазва съдържанието им и това
на RAM при недостатъчна стойност
на захранващото напрежение на ИС.
Импулсите за работа на описаните блокове се осигуряват от кварцовия генератор ТСХО посредством
блока Tm. В постоянната памет
IDROM по време на производството
на ИС се записва нейният идентификационен номер под формата на 8разредно двоично число.
Монтирането на ИС непосредствено до акумулатора в зарядния
блок определя практически еднаквата
им температура, която се измерва с
блока TS. Неговото изходно напрежение през мултиплексора МРХ се подава на 11-разредния АЦП, означен като
ADC. Полученото число се записва в
съответните регистри на RAM,
като младшият му разред съответ-

ства на температура 0,25°С.
Напрежението на акумулатора се
подава на извод ВАТ на ИС и през МРХ
също постъпва за преобразуване от
ADC. В случая младшият разред на
полученото число съответства на
2,44 mV, а то се записва в регистър
на RAM. В процеса на работа на ADC
се получават грешки в преобразуването, които определят при липса на
входно напрежение ненулево изходно
число, наричано offset. То се записва в
останалите 5 разреда на регистъра
за напрежението и служи за корекция
на числото, съответстващо на UB.
Това повишава точността на измерване.
Освен нормалния режим на работа
на ИС са предвидени още два режима,
установявани чрез команди от управляващия микроконтролер. Първият е
"очакване" (Sleep Mode), в който се
спира генераторът ТСХО и съответно работата на цялата ИС. Остава
само следенето на саморазреждането, като за кратки интервали от
време ИС периодично се включва и се
променя съдържанието на регистъра
SCR. Консумацията в този режим е 1
µA, а излизането от него става при
смяна на логическото ниво на извод
HDQ. При намаляване на захранващото напрежение под 2,45 V, ИС сама се
превключва в режим "бездействие"
(Hybernate Mode), в който нито един
от блоковете й не работи, а консумацията е 0,6 µA. Излизането от
този режим също става автоматично при повишаване на захранващото
напрежение.
Подобна е структурата на ИС по
втория метод, но при тях вместо
VFC и CNT се използват ADC и CAR на
фиг. 3.
Предназначението на ИС bq29312
е за литиеви акумулатори с 2-4 клет-
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ки. За непосредствено визуално отчитане на заряда на акумулатора към
ИС може да се свързва 3-, 4- или 5елементен светодиоден индикатор
(при 5 елемента на всеки активиран
светодиод съответства 20% от капацитета на акумулатора). Предвидено е ИС да работи с външен RISC
микропроцесор, като обменът на данни с него става чрез интерфейса
SMBus.
Възможност за измерване на количеството заряд и при бавно зареждане (Slow-Charge Control) на NiCd и NiMH
акумулатори има ИС bq2012, която
по принцип няма ограничение за максималния брой на клетките им. Разрешаващата способност се програмира (6 стойности) чрез подходящо
свързване на два извода на ИС. Чрез
други два извода се задава една от
възможните 6 стойности на капацитета на акумулатора (Programmed
Full Count) PFC. Един извод е предвиден за програмиране на скоростта на
саморазреждане на акумулатора, а
друг – за задаване на начина на индикация.
С ИС bq2013H могат да се контролират NiCd, NiMH и оловни акумулатори с голямо напрежение (теоретически неограничено и практически с
максимална стойност не по-малка от
20 V) и ток на разреждане, достигащ
30 А. Подобно на предната ИС чрез
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подходящо свързване на два извода
могат да се задават 9 стойности на
капацитета на акумулатора и на друг
– 3 стойности на скоростта на саморазреждане (0,2; 0,8 и 1,6% дневно).
Специфична особеност на bq2060
е възможността за измерване поотделно на напрежението на 4 клетки
или комбинации на клетки на акумулатора. Неговият ток на разреждане
може да е до 12,5 А, а температурата на акумулатора се измерва чрез
външен за ИС термистор. Обменът
на данни с управляващия микроконтролер се извършва чрез един от интерфейсите HDQ16 или SBS v1.1. По
тях се подават и алармени сигнали
при напрежение и ток на акумулаторните клетки над определени стойности, при тяхна температура извън
допустими граници и при пълното им
разреждане.
В ИС PS501-901 на Microchip е вграден 8-разреден RISC микроконтролер,
памет EEPROM за запис на параметрите на акумулатора с организация
256x8 b и памет Flash за съхраняване
на алгоритмите за работа и данните от измерванията с обем 16 kB. Измерването на Q и останалите две величини се извършва чрез 16-разреден
АЦП, като в ИС е вграден сензор за
температура. За обмен на данни с
външни устройства се използва интерфейсът SMBus.

Допустимите граници на захранващото напрежение на ИС LTC4150
позволяват използването й за литиеви акумулатори с 1 и 2 клетки и за
NiCd/NiMH с 3 до 6 клетки. Нейният
коефициент на преобразуване GVF
съответства на разрешаваща способност U1h = 8,53 µVh.
Минималният необходим брой на
външните елементи към ИС DS2780
я правят особено подходяща за цифрови фотоапарати, подвижни телефони и други устройства със строги
изисквания за малки размери. Измерването на трите входни величини се
извършва чрез два АЦП – един за Q и
един за UВ и температурата. Специален блок съдържа 64-разреден идентификационен номер на ИС. Подобна
е DS2740, докато DS2438 е особено
подходяща за преносими компютри и
електроинструменти.

Предпазни ИС
Предназначението на тази категория ИС е да изключват литиеви акумулатори и ги предпазват от повреда при нарушаване на работния им
режим. Последното означава надхвърляне на допустимото напрежение
на акумулатора, на зарядния и разрядния му ток.
Първият тип са предпазните ИС за
напрежение, наричани понякога вторична защита (2nd Protection). Те се
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задействат над определен горен праг
на напрежението (Overcharge Voltage)
и предпазват акумулатора по време
на зареждане. В много случаи за предпазване от прекомерно разреждане се
прибавя задействане под долен праг
на напрежението (Undercharge Voltage). Принципът на действие се изяснява чрез опростената структура на
ИС МАХ1906, дадена на фиг. 4 заедно
с минималния брой външни елементи.
Четирите клетки на акумулатора се
свързват през RC филтри към входове В1Р-В4Р и веднаж на 2,56 s мултиплексорът МРХ подава напреженията
им едно след друго на неинвертиращия вход на компаратора СОМР. Той
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ги сравнява с
опорното напрежение от блока
REF и ако някое
от тях е над праговата стойност 4,45 V подълго от времето на закъснение
tD = 2,1 s на двата изхода на блока FL се получава
съответното
логическо ниво.
Чрез драйвера
SCRD то включва
тиристора SCR,
чийто ток през
извод OUT задейства самовъзстановяващия се предпазител RSF (вж. „Токови и напрежителни предпазители в
електрониката“ в брой 5/2001 на Инженеринг ревю) и той прекъсва веригата на акумулатора. Това се използва за предпазители с ток на задействане до 1,5 А. Вход TEST се използва за проверка на изправността на
ИС. При импулс на този вход с
продължителност над 50 µs блокът
TL намалява посредством блок REF
праговете на задействане на 2,225 V.
И тъй като напрежението на клетките на изправен акумулатор е над
тази стойност, проверката чрез
МPX ще покаже надхвърляне на напре-

жението и на четирите входа В1РВ4Р. Проверката продължава 0,13 s,
за да не се задейства RSF. Работата
на MРХ и задаването на различните
времеви интервали се осигурява от
генератора OSC. Захранването на ИС
се прави чрез извод В4Р, като консумираният ток по време на проверката е 300 µA, а в останалото време –
8 µA. При напрежения на четирите
входа В1Р-В4Р под 2,2 V, което означава липса на акумулатор, ИС преминава в режим "Очакване" с консумиран
ток до 0,8 µA. С ИС могат да се предпазват и акумулатори с 2 и 3 клетки.
Подобна е серията от четири ИС
bq29400, bq29400A, bq29401A и
bq29405 на Texas Instruments също за
акумулатори с 2 до 4 клетки. Разликата между тях е само в праговата
стойност. Отново се задейства самовъзстановяващ се предпазител, но
само чрез външен NMOS транзистор.
Времето на закъснение се задава чрез
външен кондензатор СD. Захранването на ИС се осигурява чрез отделен
извод, а консумираният ток е 2 µA.
Следващият тип са предпазните
ИС за ток. Пример е SAA1502ATS на
Philips, предназначена за акумулатори
с 1 клетка. Опростената й структура е на фиг. 5, като мрежовият адаптер и товара се свързват между изводи "+" и "-". Транзисторите Т1 и Т2
са свързани последователно и проти-
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вопосочно между отрицателния извод на акумулатора и "-" на схемата,
поради което те включват или
прекъсват веригата на тока. Различните режими на работа на ИС се
определят от напрежението UB на
акумулатора, вградения в ИС резистивен делител и набора от компаратори СОМР. Когато UB намалее до 2,3 V,
управляващият блок CL със закъснение
от 40 ms отпушва Т1 и запушва Т2,
с което осигурява верига само за зареждане. Не е възможно разреждане
на акумулатора чрез ток в обратна
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посока. Достигането на UB до
3,6 V създава възможност за
нормална работа на акумулатора, поради което след 50 ms чрез
CL се отпушва и Т1. Сега е възможно
по-нататъшно зареждане, както и
разреждане. При включен мрежови
адаптер зареждането продължава до
UB = 4,18 V, когато блок CL запушва
Т1 (след 40 ms) и го прекратява. Понататък се работи само в режим на
разреждане до достигане на UB = 3,95
V. Сега CL отново отпушва Т1 и
възстановява възможността и за зареждане. При ток на акумулатора над
5 А двата транзистора се запушват
и веригата се прекъсва. Същото се

получава и когато
температурата на
чипа на ИС надхвърли
130°С. Постояннотоковата консумация на
ИС е 7 µA.
Структурата на
ИС МАХ4375 (фиг. 6)
й позволява да се използва не само за
всички видове акумулатори, но и за други
товари. Токът I на
акумулатора създава
напрежение RsI на входа на усилвателя CSA
и съответно изходно
напрежение Uo = KRsI.
Тук К е коефициентът на усилване на
CSA със стойности 20 (допълнителна буква Т в означението), 50 (буква
F) или 100 (буква Н). Чрез компаратора СОМР1 част от Uo се сравнява с
опорното напрежение UR = +0,6 V от
източника REF и когато е по-голямо
от него (I e над определена стойност
Imax) на извод COUT1 се получава
външното напрежение Up. Подобно е
действието на R3, R4 и СОМР2, но Up
се получава при ток под друга стойност Imin. И в двата случая при Uo<0,6
V напрежението на изводи COUT1 и
COUT2 е не повече от +0,6 V. Няма
принципни ограничения за стойностите на Imin и Imax. Допълнително пре-
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димство е, че захранващото напрежение на извод UCC на ИС може да е
между +2,7 и +28 V независимо от
стойността на UIN, т.е. за захранване може да се използва UIN или допълнителен външен източник.
Със същата структура и параметри е МАХ4374, но входовете на
СОМР2 са разменени в сравнение с
МАХ4375 (извод CIN2 е свързан към
неинвертиращия вход). Това позволява използване по един и същ начин на
двата компаратора, но не може да се
реализира детектор с прозорец. В ИС
МАХ4373 е поставен само компараторът СОМР1.
Логично е да съществуват ИС с
възможности за едновременно предпазване на акумулаторите от напрежения и токове, които използват
същите или подобни принципи на реализация. В много случаи вместо горния праг на тока се задава горният
праг на напрежението UI върху резистор. Някои производители не дават
като параметър работното напрежение, тъй като се подразбира, че ИС
работи в целия обхват от напрежения на контролирания акумулатор.
Типична схема на заряден модул с
предпазна ИС (PROT) и външни транзистори е дадена на фиг. 7. Действието й е аналогично на фиг. 5 като Rs
определя горния праг на тока.
UCC3952 на TI е серия от четири
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ва с външен кондензатор. Специфична особеност на серията МАХ1666 е
прекъсването на веригата на тока
при различие в напреженията на клетките на акумулатора, задавано чрез
външен делител между 0 и 0,5 V с
точност ±10%. При МАХ1894 всички
прагове са фабрично установени с
точност ±0,5%, а изключена ИС консумира от акумулатора ток 0,8 µA.
Фиг. 7

ИС с различно горно прагово напрежение, които ограничават само разрядния ток. Схемите имат вградена термична защита и използват само един
външен кондензатор. Серията
NE57600 на Philips включва десет ИС
и ограничава зарядните и разрядни
токове чрез два външни транзистора, аналогични на Т1 и Т2 на фиг. 5.
Горният праг на тока се определя от
външен резистор. Двете прагови напрежения на ИС от серията R5422N
и напрежението UI имат фабрично
фиксирани стойности през 10 mV. Серията NCP802 на ON Semiconductor
позволява работа със зарядни модули,
имащи напрежение до 28 V. Със серията UCC3911 се контролира поотделно напрежението на двете клетки на
акумулатора, а времето на задействане при превишаване на тока (препоръчвана стойност 100 µs) се зада-

ИС за избор на източник
Много апаратури с мрежово захранване съдържат акумулатор, който
осигурява работата им при изключено мрежово напрежение (авариен режим). От друга страна в апаратури с
акумулаторно захранване трябва да
се осигури автоматично включване в
режим на заряд при свързването им
към мрежата през адаптер. Класическото решение и за двата случая е чрез
диодна схема ИЛИ (OR-ing Diodes), дадена на фиг. 8а. В нормален режим
напрежението Uo от адаптера AC/DC
се подава на апаратурата, означена
като товар, през диода D1. При намаляване на Uo под напрежението на
акумулатора UB, диодът се запушва,
а се отпушва D2. Независимо, че се
използват диоди на Шотки, загубата
на напрежение (UB – U L) и мощност
върху D2 е значителна. Намаляването
на разликата UB – UL до няколко десетки mV се постига чрез замяна на D2 с
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комбинация от PMOS транзистор и
управляваща ИС с наименование Near
Ideal Diode. Пример е ИС LTC4412 на
Linear Technology, чиято опростената структура заедно с външните елементи е дадена на фиг. 8б. При наличието само на един акумулатор, неговото напрежение UR чрез захранващия блок PWR осигурява работата на
ИС. Токът на товара IL протича през
транзистора Т и напрежението му
дрейн-сорс UB – UL е входно напрежение на усилвателя А. Той чрез аналоговия управляващ блок ACR и драйвера GDR осигурява необходимото напрежение на гейта на Т. Веригата АACR-GDR подържа UB – UL = 20 mV при
промяна на тока през товара до определена стойност. След надхвърлянето й поведението на Т е като съпротивление ron и върху него се получава
напрежение UB – UL = ronIL . В този режим изход STAT е в състояние на висок импеданс и на изход OUTA се установява външно подаденото напрежение U. Включването на блока AC/
DC прилага напрежението му Uo на
вход SENSE на ИС, чрез който се осигурява нейното захранване. Получава
се напрежение UB – UL < 20 mV, което
чрез А, ACR и GDR запушва Т, а на
изход OUTA се получава напрежение
под +0,35 V. Описаното действие е
при замасен управляващ вход CTL,
докато при подаване на него на напре-
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а

Фиг. 8

б

жение над +2 V транзисторът Т се
запушва. Напрежението UB може да е
между 2,5 и 28 V, което означава
възможност за работа на ИС с литиеви акумулатори с 1 до 6 клетки.
Границите на Uo са от 3 до 28 V, а
консумираният ток от ИС е 11 µA.
За апаратури с два акумулатора с
напрежение между 4,75 и 19 V е предназначена ИС МАХ1773. Тя автоматично включва апаратурата към найголямото от трите възможни захранващи напрежения (от акумулаторите и мрежовия адаптер, като напрежението на последния може да е
между 4,75 и 28 V). И трите напрежения се подават чрез външни PMOS
транзистори, като за акумулаторите се използва свързването на фиг.

5. Наличието на акумулатор се разпознава по неговия термистор. Действието на ИС се осигурява от записан в паметта й алгоритъм и не
се използва външен микроконтролер.
Консумираният ток е между 5 и 40
µA.
С подобно действие е ИС
МАХ1538, но критерият за наличие
на акумулатор е напрежение над 2 V
на съответните входове на ИС. Освен това в алгоритъма на работа е
използван принципът Break-BeforeMake Selection, който не позволява
успоредно свързване на два източника, нито товарът да бъде оставен неприсъединен към напрежение.
Постояннотоковата консумация е
50 µA.

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

67

ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ

68

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

69
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≈ÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
Продължение от миналия брой
¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ Ï‡˘‡·Ì‡Ú‡ Ë ‚ÒÂ ÔÓ-‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡ ÚÂÏ‡
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÚ‡ÚË‡ ‚ ÏËÌ‡ÎËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ. —ÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ˜ÂÁ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË,
ÍÓËÚÓ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÏÂ, Ò‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, „‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌÓÚÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡Ú‡.
¬ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ò‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‡ÁÎË˜ÌË „ÎÂ‰ÌË ÚÓ˜ÍË Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡, ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡Ú‡ Ë „‡ÁËÙËˆË‡ÌÂ-

ÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË. ŒÚ‰ÂÎÂÌÓ Â ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡
‡ÏÍ‡, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡˘‡ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÔÂ˜ÍË ÔÂ‰ ÔÓ-Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ Á‡ Ì‡ÒÓÍËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÓÏ‡Ò‡Ú‡, ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ Ë „‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú. –Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ ÒË Á‡ ÔÓˇ‚ÂÌËˇ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. Œ˜‡Í‚‡ÏÂ ÏÌÂÌËˇÚ‡ Ë ÍÓÏÂÌÚ‡ËÚÂ ‚Ë Á‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚ ·Óˇ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.

œÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ „‡ÁËÙËÍ‡ˆËˇ
като инструмент за повишаване на енергийната ефективност
Газификацията на промишлените
предприятия е процес, който от няколко години търпи сериозно развитие в страната. Сериозната конкуренция във всички сектори на индустрията, която след интеграцията на
България в структурите на Европейския съюз ще придобие много по-високи измерения предвид производствените възможности и финансовите ресурси на европейските производители, е сред основните фактори, определящи развитието на
промишлената газификация в страната. Ценовата ефективност на
природния газ за промишлено приложение в сравнение с традиционно
използваните енергийни ресурси разкрива сериозни възможности за намаляване на производствените разходи, а следователно и за повишаване на конкурентността на производството като цяло. Свидетелство в
подкрепа на тенденцията към възприемане на газификацията като инструмент за повишаване на енергийната ефективност в индустрията е
немалкият брой изпълнени през последните години проекти за преоборудване на съществуващи инсталации, захранвани с други енергийни
източници за работа с природен газ,
както и газифициране на новопостроени индустриални обекти.

Норми за присъединяване
към газопреносната мрежа
В съответствие със Закона на
енергетиката, преносното предприятие е длъжно да присъединява към
газоснабдителната мрежа, в определена от него точка, разпределител-

70

ните, добивните предприятия и фирмите, занимаващи се със съхранение
на природен газ, както и
превилeгированите потребители.
"Изграждането на отклонения от газопреносната мрежа нормативно е
регламентирано в съществуващите
Правилник за предоставяне на достъп
до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи", и в Наредба -7,
отнасяща се до присъединяването
към газопреносната и газоразпределителните мрежи", пояснява Томи Кишкин от Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
(МЕЕР). Наредбата описва възможностите за присъединяване към газопреносната мрежа за конкретни приложения и условия. "Процедурата по
присъединяването на един индустриален обект към газопреносната мрежа включва следните етапи - подаване на заявление за присъединяване от
промишленото до газопреносното
предприятие; извършване на проучване за присъединяване от газопреносното предприятие и изготвяне на
писмено становище за условията по
присъединяването; включване на условията за присъединяване в изготвеното задание за изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и сключване на писмен
договор за присъединяване", допълва
Димитър Георгиев, главен специалист
Енергийна ефективност в Овергаз
Инк.

Развитие на промишлената
газификация
Според резултатите от направени проучвания, значителен дял от

реализираните в страната проекти
за енергийна ефективност са в областта на газификацията. "Досегашният опит на Овергаз показва, че до
третата година от получаването
на лицензията за газоразпределение
на природен газ за определен район,
95% от промишлените предприятия
на територията се присъединяват
към изградената газоразпределителна мрежа. Очаква се тази тенденция
да се запази и за новите лицензии,
издадени от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР)", подчертава г-н Георгиев.
"Съществуват реални предпоставки
да считаме, че през следващия 10годишен период 100% от промишлените предприятия, които се намират в лицензираните територии, ще
се газифицират. Факт е, че възможността за захранване с природен газ
сама по себе си е предпоставка за
привличане на инвеститори, което
определя и очакванията за изграждане на нови промишлени предприятия
около изградената газоразпределителна мрежа", допълва оптимистично г-н Георгиев.
В техническо отношение, въвеждането на високотехнологични решения, при които се използва природен
газ, се определя от редица предпоставки, сред които:
l устойчиво съотношение между
цените на течните горива, електрическата енергия и природния газ, което се запазва независимо от моментните колебания;
l техническа и икономическа ефективност на оборудването, което
работи с природен газ;
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l въвеждане на механизми за стимулиране използването на природен газ,
свързани с протокола от Киото и
Европейската система за търговия
с емисии.

Природният газ в
сравнение с други горива
Сравнителният анализ на техническите характеристики на природния газ в сравнение с останалите
първични енергийни източници се
основава както на икономията от
въвеждането му като основно гориво, така и от комплекс критерии,
сред основните от които са:
l Стабилност и качество на топлоносителя. "Природният газ има огромно преимущество пред останалите горива, поради факта, че
съставът му е постоянен и описан в
сертификата на Булгаргаз и няма
практическа и теоретична възможност за отклонение от този състав.
При мазута калоричността се променя в зависимост от състава. Доста
често се добавят катрани и главно
вода. Нафтата също е подложена на
третиране с тежки фракции като
керосин, вода и др. В резултат от
направените икономически пресмятания за 1 Gcal се приема, че гарантираната калоричност на природния газ е
около 7800 kcal/1000nm3, а на въглищата 5000 kcal/t", заявява г-н Кишкин.
l Разходи за производство на 1
Gcal/h. "Приема се, че средностати-
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стическият коефициент на полезно
действие на една котелна инсталация е около 2% по-висок при котлите, работещи с природен газ спрямо
тези на мазут", подчертава Томи
Кишкин.
l Разходи за съхранение. Включват
и загубите на химически обработената вода/кондензат от подгряване,
които се губят при подгряване на
мазута.
l Разходи от подгряване и разпръскване. При течните горива, разходите са само за разпръскване, например повишаване налягането на
нафтата за разпръскване, което е
свързано с повишаване на разхода на
електрическа енергия. По отношение
на въглищата, тези разходи са много по-малки, но съществуват. При
природния газ разходи от подгряване и разпръскване липсват, свидетелстват от МЕЕР.
l Разходи от коефициент на полезно действие. Установено е, че във
времето коефициентът на полезно
действие на мазутния и въглищния
котел се понижава поради замърсяване на нагревните повърхности.
Известни са конкретни случаи, в
които поради несъвместими горивни системи и лошокачествен мазут
или въглища, КПД на котелната инсталация се понижава с 25-30%. "Статистически разпределено във времето, икономията при работа на всеки
котел с природен газ е около 3%.

Друго предимство на природния газ
е, че режимно-технологичната му
настройка не се влияе, както при
мазута, от почти всяко зареждане с
мазут с различни качества", коментира характеристиката г-н Кишкин.
l Текущи разходи за ремонт и сервиз. При мазута разходите за резервни части са много по-високи в сравнение с природния газ и доста поголеми спрямо нафтата, поради значително по-тежките условия за експлоатация. Разходите за отстраняване на текущите повреди са много
по-високи при мазута в сравнение с
инсталации, работещи с природен
газ и нафта. Установено е, че при
мазута разходите за режимно-технологични настройки са около три
пъти по-големи от тези на природния газ и около два пъти повече от
тези на нафтата", заявяват от
МЕЕР.
l Разходи за екологичност. Според
експертите от МЕЕР, трудно би
могло да се направи стойностно
сравнение по този критерий, но,
обективно погледнато, на базата на
различните показатели би могло да
се заключи, че природният газ е екологически най-чистият топлоносител. В състава му почти липсват
серни диоксиди. При горенето на
мазута количествата свързан азот
(NOx) в емисиите са почти два пъти
по-големи в сравнение с природния
газ. Въглеродните оксиди (CO) в еми-
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Таблица 1

Åäèíèöà ãîðèâî çà

1 kg ìàçóò 1 l íàôòà

1 kg LPG
60-40

1 nm3
ïðèðîäåí ãàç

1
1
1
1

1
0,875
1,16
0,89

0,86
0,75
1
0,77

1,12
0,98
1,30
1

kg ìàçóò ïðè 20° C
l íàôòà ïðè 20° C
kg LPG 60-40 ïðè 0° C
nm3 ïðèðîäåí ãàç ïðè 0° C

1,14
1
1,33
1,02

сиите на природния газ са много пониски от тези на мазута, а сажди при
работа с природен газ не се образуват. Количеството образуван въглероден диоксид (CO2) е по-ниско в димните газове на природния газ. Също
така е известно, че природният газ
не замърсява почвата, изгарянето му
е свързано с много по-малко отделяне на вредни вещества. "При настоящите цени на горивата, стойностите за добиване на 1 Gcal/h от различните горива са приблизително
следните: за нафта - 96 лв., мазут 54 лв., природен газ - 37 лв., и въглища - 30 лв. Видно е, че икономията на
природен газ е повече от 35-50%
спрямо мазута. Сравнението спрямо
нафтата показва стойности от
около 2-3 пъти. Спрямо въглищата,
стойността е близка до тази на
газа, но комфортът е ограничен",
информират от МЕЕР.
В таблица 1 е направено сравнение между различни първични енергийни източници на основата на
следните допускания - еднакъв коефициент на полезно действие на горив-
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ната уредба и едно и също количество топлина. Таблица 2 съдържа
стандартни стойности на долната
граница на изгаряне на различните
горива. Данните са предоставени от
Овергаз.

Наличност на ресурса
природен газ
Фактор, определящ развитието
на газификацията по света, е размерът на запасите от природен газ.
Еднозначен отговор на въпроса за
колко години ще бъдат изразходвани
съществуващите в световен мащаб
залежи от природен газ при запазване на сегашното потребление, едва
ли би могъл да се даде, като се отчете отсъствието на точни данни за
количеството на залежите, развитието на добивните технологии и световните пазари. По отношение на
България е известно, че количествата реализиран природен газ в страната са се увеличили с 3% за първото тримесечие на годината, спрямо
същия период на 2004 г., а за страните от Балканския регион нараства-

Таблица 2
Ãîðèâî/Åíåðãèÿ
Íàôòà
Ïðîïàí-áóòàí
Âúãëèùà
Áðèêåòè
Åëåêòðîåíåðãèÿ
Ïðèðîäåí ãàç

Äîëíà òîïëèíà íà èçãàðÿíå
9 800 kcal/kg
10 990 kcal/kg
4 000 kcal/kg
3 500 kcal/kg
860 kcal/kWh
8 000 kcal/m3

нето е с 16.34%, което е показателно единствено за интереса към газификацията. "Данните за световните
запаси на природен газ във всички
случаи са променливи във времето,
предвид зависимостта им не само
от темповете на развитие на газовия пазар, но и много други фактори.
Запасите на природен газ, отнесени
към консумацията през 2003 г. в световен мащаб, се оценяват на около
67 години. За региона на Средния
Изток, Африка и някои държави от
Централна Америка запасите на природна газ са за над 100 години", подчертава Тони Кишкин от МЕЕР. "Според данни на Mеждународната агенция по енергетика, до момента доказаните залежи от природен газ възлизат на 150 трилиона куб.м. Вероятните запаси се оценяват на приблизително 450 трилиона куб.м. При
сегашната световна консумация от
2.4 трилиона куб.м/годишно, вероятните запасите ще бъдат изразходвани за най-малко 200 години", е мнението на Димитър Георгиев от Овергаз Инк.
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¡ËÓÏ‡Ò‡Ú‡ Í‡ÚÓ ÂÌÂ„ËÂÌ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ
Потенциал на биомасата, нормативна рамка, технически новости, пазарно развитие

—

ъвместно с останалите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), биомасата формира ново направление в
развитието на съвременната енергетика, свързано с производството на
т.нар. чиста енергия. Влошената екологична обстановка в цели региони от
света, нарушеното природно равновесие в резултат от индустриалната дейност на човечеството и осъзнатата изчерпаемост на традиционно използваните първични енергийни
ресурси са основни предпоставки за
търсенето на ефективни технологии
за оползотворяване на слънчевата,
водната, вятърната енергия и биомасата. България не е изолирана от общоевропейския процес, свързан с
въвеждане на законови механизми,
поощряващи използването на възобновяеми енергийни източници, в това
число и на биомаса. Съгласно Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент към 2001 г., Европейският
съюз трябва да достигне структура
на енергопотребление, при която 12%
от общото потребление на енергия
и 22% от общото потребление на
електроенергия са произведени от
ВЕИ. България е поела ангажимент до
2012 г. 11% от потребената електроенергия в страната да се добива
вследствие преработката на възобновяеми енергийни източници. Сред
малкото въпроси, по които съществува консенсус в средите на българските енергетици, е, че изпълнението на
поетото задължение е постижимо
единствено при изпълнението на две
условия. На първо място, е необходимо да се осигури коректна информация за потенциала на всеки от основните възобновяеми енергийни източници. Второто условие е свързано със
задълбочено познаване на съвременните технологии за енергийното им
оползотворяване. Според специалисти, работещи в областта на ВЕИ,
само чрез значително нарастване на
използването на водната, вятърната
енергия и биомасата е възможно постигането на поетия ангажимент за
дела на произведената електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
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Видове биомаса
Биомасата, във функцията й на
възобновяем енергиен източник,
включва голямо разнообразие от видове, основните от които са:
l Дървесина и дървесни отпадъци;
l Твърди селскостопански отпадъци
- слама, царевични стебла и др.;
l Течни селскостопански отпадъци фекални отпадъци от животновъдни
и птицеферми (за производство на
биогаз);
l Твърди промишлени отпадъци - хартия, естествени влакна и др.;
l Течни промишлени отпадъци - масла и мазнини от растителен и животински произход;
l Биодизел - гориво за двигатели,
произведено от маслодайни растения;
l Биоетанол - произведен от растителни продукти чрез алкохолна ферментация;
l Бързорастящи дървесни видове специално селектирани дървесни видове, предназначени за енергийна
преработка.

Потенциал на ВЕИ
Показателят потенциал на възобновяемите енергийни източници, в
това число и на биомасата, се дефинира в четири основни вида.
Теоретичен потенциал - обхваща
целия физически наличен ресурс. Например, теоретичният потенциал
на биомасата от дървесина представлява цялото количество стояща
на корен дървесна маса. Теоретичният потенциал е основа за оценката
на техническия потенциал.
Технически потенциал - определя
се като частта от теоретичния
потенциал, чието използване е ограничено от технически и нетехнически условия, възпрепятстващи използването на цялото количество
дървесна маса. Пример за нетехническо условие, ограничаващо оползотворяването на ресурса на биомасата, са защитените от закона
територии, където е забранено извършването на стопанска дейност.
Пазарен потенциал - дефинира се
като налични и прогнозни потребности от енергия (електрическа и
топлинна). Показателят няма връзка

с предишните (теоретичен и технически) и се определя независимо от
тях.
Пазарно проникване. Представлява част от пазарния потенциал,
съответстващ на реалната пазарна
ниша за съответната технология.
Показателят е пряко свързан със себестойността на произвежданата
(предлаганата) енергия. Например, използването на дървесни отпадъци
от дървопреработвателната индустрия с цел производство на топлинна енергия за собствени нужди е икономически изгодно и инвестициите
са оправдани, защото себестойността на енергията е по-ниска в сравнение с технологии, използващи други енергоносители. На практика пазарното проникване се основава на
т.нар. принцип "cost benefit analysis",
а именно конкурентна цена за конкретния случай.

Потенциал на биомасата
в България
Счита се, че биомасата е един от
най-мащабните и най-достъпни възобновяеми енергийни ресурси на територията на България. "В периода 1995
- 1998 г. бе направено проучване на
ВЕИ в страната, в рамките на проекта Техническа и икономическа оценка
на потенциала на възобновяемите
енергийни източници в България. Проектът бе финансиран по линия на
програмата PHARE и изпълнен от
британската фирма ESD в партньорство с Екотерминженеринг. Изводите от направения анализ еднозначно
показват, че от ВЕИ най-голям потенциал в страната има биомасата", подчертава Александър Пенчев, експерт
в областта на възобновяемите енергийни източници.
Относно теоретичния и техническия потенциал на биомасата като
енергиен източник, съществуват
различни мнения и данни. Приблизителна оценка на теоретичния потенциал на някои източници на биомаса
в страната е показана в табл. 1.
Данните са предоставени от Агенцията по енергийна ефективност
(АЕЕ) към Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
(МЕЕР).
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Таблица 1.
Åíåðãèéíè
ê óë ò ó ð è
840

Таблица 2
Òå î ð å ò è ÷ å í ï î ò å í ö è à ë í à á è î ì à ñ à ò à â Á ú ë ã à ð è ÿ , k t o e
Ñ åëñêî ñò î ï àí ñêè
Ãð à ä ñ ê è ò â ú ð ä è
Ä úðâ à çà
Ä ðóãè
ò âúðäè îò ïàäúöè
îò ïàäúöè
îãðåâ
1 880

310

550

35

ÎÁÙ Î

ÊÅ Ï , 2 0 0 2 ã î ä è í à ,
k to e

3 615

8517

Таблица 3
No

Ñåêò îð

Ï îò åíöèàë

1

Áèîì àñà îò ñàíèò àðíà ñå÷.
Ñ úù åñò âóâàù åíåðãèåí ïîò åíöèàë.

68610000 Ì Â ÷/ãî ä .

2

Á è î ì à ñ à î ò ï ð î ì è ø ëå í è î ò ï à ä ú ö è îò äúðâîïðåðàáîò âàù àò à èíäóñò ðèÿ.
Ñ úù åñò âóâàù åíåðãèåí ïîò åíöèàë.
È ç ï îë ç â à í å í å ð ã è å í ï î ò å í ö è à ë .

3

Áèîì àñà îò æ èâîò èíñêè îò ïàäúöè.
Ñ úù åñò âóâàù åíåðãèåí ïîò åíöèàë.

1100000 Ì Â ÷/ãî ä .
9 6 0 0 0 0 Ì Â ÷ /ã î ä .
Å ëå ê ò ð è ÷ å ñ ê à å í å ð ã è ÿ 1587000 Ì Â ÷/ãî ä .
Òî ïëèííà åíåð ãèÿ
- 2268100 Ì Â ÷/ãî ä .

Ç àá åëå æ ê à
Î ö å í å í î í à á à ç à ò à í à : 3 3 2 9 0 0 0 õå ê ò à ð à .ã î ð è ;
èçñå÷åíè 1% /ãî ä ; ÊÏ Ä íà ãî ð èâ íèò å
óñò ðîéñò âà 75% .
Î öåíêàò à å íàïðàâåíà íà áàçà:
Ä î á è ò à ä ú ð â å ñ è í à ; Ï ð î è ç â å ä å í è è ç ä åë è ÿ
ä ú ð â åñèíà; Êîëè÷åñò â î â íåñåíà ä ú ð â åñèíà;
Êîëè÷åñò â î èçíåñåíà ä ú ð â åñèíà.
Î öåíêàò à å íàïðàâåíà íà áàçà:
- Á èî ãàçî â è èíñò àëàö èè 3-10% ñú ä ú ð æ àíèå íà
ò âúðäîò î âåù åñò âî;
- Âêëþ ÷âàù î æ èâîò íè â ÷àñò íèò å ô åðì è.

Таблица 4
¹
1
2
3
4
5
6

Âèä
ñåëñêî ñò î ï àí ñêè
ñò ðàíè÷åí
ïðîäóêò
Ñ ëàì à
Ö àðåâè÷íè ñò úáëà
è êî ÷ à í è
Ñ ëú í ÷ î ã ë å ä î â è
ñò úáëà è ïèò è
Ëîçîâè ïðú÷êè
Êëî íè î ò î â î ù íè
äúðâåò à
Òþ ò þ íåâè ñò úáëà

Ñâîáîäíè
êîëè ÷ åñò â à

Òî ï ë è í à í à
èçãàðÿíå

ò /ã î ä .
1 697 468

ê ê à ë /ê ã .
3 400

1 0 6 Ã ê à ë /ã .
5 ,7 7

ò /ã . ò å ÷ í î ã î ð è â î
577 000

Ï îò åíöèàë çà
í à ì à ëå í è å í à
åì èñèèò å íà ÑÎ2
ò /ã . Ñ Î 2
1 788 700

1 973 323

1 800

3 ,5 5

355 000

1 100 500

947 462

2 200

2,14

214 000

663 400

176 922

2 200

0 ,3 9

39 000

120 900

98 003

2 000

0 ,2 0

20 000

62 000

26 047

2 000

0 ,0 5

5 000

15 500

В таблица 2 са представени данни от проучването, финансирано от
програмата PHARE. Оценката е направена на базата на модела SAFIRE
(Strategic Assessment for Implementation of Rational Energy).
В проучване, изготвено по поръчка
на Европейската банка за възстановяване и развитие през 2003 г., BLACK
& VEATCH (белгийска консултантска
фирма), се посочват доста по-различни данни за потенциала на биомасата в България. Теоретичният потенциал е оценен на 3 608 000 тона нефтен еквивалент, техническият потенциал на 380 000 тона нефтен еквивалент. В таблица 3 се съдържат
данни за потенциала на биомасата по
сектори в България, според проучването на BLACK & VEATCH.
Резултати от специализирана
оценка на потенциала на биомасата
в раздела "твърди селскостопански
отпадъци" и енергийния им еквивалент, направена от фирма И Ес Ди България през 2002 г. са представени в таблица 4.

Добивът на дървесина би
могъл да се удвои
Енергийният потенциал на дървата за огрев се оценява на 15% от
общия потенциал на биомасата в
страната. "Въпреки множеството
изследвания и разработки с цел оползотворяване на селскостопанските
и градските отпадъци, както и за
отглеждане и оползотворяване на
енергийни култури, все още мащабни проекти не са реализирани. Основната причина е, че при действащи-
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те досега цени на конвенционалните
горива и енергии, те са нерентабилни. На практика, ресурсът от селскостопански отпадъци е разпределен
на малки части в голям брой стопанства и макар за някои по-големи стопанства да е възможно разработването на проекти за собствени нужди, транспортните разходи и трудната организация са причина да не се
предприема изграждането на централизирани инсталации. Тъй като към
днешна дата ситуацията не е
претърпяла радикална промяна, в
близките няколко години очакваме
единствено дървата за огрев да запазят значителен дял в КЕП (Крайното енергийно потребление)", заявяват от АЕЕ.
Специалистите от Агенцията по
енергийна ефективност считат, че
усилията за преодоляване на съществуващото положение трябва да се
насочат в посока - по-точна оценка
на възможностите за увеличаване на
добива на дървесина и по-специално
дребноразмерна дървесина и сечи в
издънкови гори; изграждане на нови
модерни съоръжения за изгаряне на
дървесина; замяна на съществуващи
съоръжения, базирани на други енергоресурси; повишаване на ЕЕ на използваните съоръжения.
Годишният прираст на горите в
България е 12.3 млн.m 3 или 8.1
млн.тона с общ енергиен еквивалент
около 2 200 ktoe. Към края на 2003 г.
Държавният горски фонд притежава
около 80% от горите в страната.
По данни от Национално управление
на горите (НУГ) само 70% от плани-
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раните количества дървесина се добиват реално. От тях 31% се предоставят на населението като дърва
за огрев. За добив на дърва за отопление се използват широколистните нискостеблени и издънкови гори
(предимно дъбови и букови), а също и
част от широколистните високостеблени (общо 28% от горите в
страната). Общият годишен прираст на широколистните нискостеблени и издънкови гори е 3,5
млн.m3 . Ако се вземе под внимание и
необходимостта от подмладяване
на тези гори, свързано с чувствително завишаване на добива от тях през
следващите 10 години, съвместно с
другите възможности, общият добив може да достигне 8.7 млн.m3.
"Това означава, че сегашният добив
може да се удвои без особени проблеми. При това не само ще се подобри
състоянието на горите, но ще се постигнат и определени положителни
социални и икономически ефекти.
Естествено процесът на увеличаване употребата на дървесина не трябва да се разглежда отделно от процеса на възстановяване на горите,
т.е. отглеждането на подходящи
дървесни или растителни видове,
където също възникват въпроси от
икономически и екологичен характер", коментират от АЕЕ.
Към изчисленото количество
дървесина трябва да добавят и около 0,5.млн.m3 неизползвани отпадъци
от дървопреработването, които
могат да се усвоят само след преработването й в дървесни брикети или
пелети. "За производството на брикети и пелети особен интерес представляват дървесните стърготини,
имащи потенциал от около 25 kt (10
ktoe) годишно. Чрез подходящи технологии могат да се усвоят и част
от растителните отпадъци, например сламата, която самостоятелно
не представлява интерес поради високите транспортни разходи и има
енергиен еквивалент около 1575 ktoe
(4,5 млн.тона) годишно", категорични са от АЕЕ.
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Тенденции в оползотворяването на
биомасата
Като цяло, тенденциите в развитието на технологиите за енергийно оползотворяване на биомасата са насочени към подобряване КПД на енергийното преобразуване. "Преди 20 г. котлите за изгаряне на слама имаха
КПД от порядъка на 30-35%. Съвременните конструкции
котли вече работят с коефициент на полезно действие,
по-висок от 70%. Произвеждат се и горивни устройства
за пелети, при които контролът и управлението на горивния процес е напълно автоматизиран", коментира
техническите новости в областта на биомасата Александър Пенчев.
През последните години все по-широко се използват
пиролизните водогрейни котли (с мощности до 100 kWh).
"И докато от техническа гледна точка посоката в развитието на производствените мощности е доста ясна,
търговската приложимост на енергопреобразуващите
технологии зависи от много фактори, специфични за всяка отделна страна. Определяща роля играе себестойността на произвежданата енергия. Освен това, при замяна
на горивната база, за един консуматор, енергийното оползотворяване на биомаса с определена технология би могло да бъде икономически изгодно, макар че същата технология няма да е ценово ефективна за друг консуматор. По
отношение на търговската приложимост на съответната технология влияят още местното законодателството, цената и достъпът до ресурса, пазарният потенциал
и пазарното проникване", подчертава г-н Пенчев.
Друга тенденция, която е характерна за последните
4-5 години у нас, е насочена към оползотворяване на
дървесните отпадъци от дървопреработката. "Започна
инсталирането на котли за производство на топла вода
и пара с различни мощности, предназначени за задоволяване на собствените нужди на предприятията от
дървопреботвателната промишленост. "Сред причините за интереса към технологиите за оползотворяване
на отпадъците от дървопреработката е наличността
на ресурса в съответното предприятие. От друга страна, отпадъците са проблем за производителя, в случаите при които трябва да се депонират. И не на последно
място, вече реално съществува възможност за изпълнение на т.нар. проекти за съвместно изпълнение по линия
на протокола от Киото, което превръща отпадъка, респективно технологията, в допълнителен финансов източник", допълва г-н Пенчев.
Съвременна техническа тенденция включва използването на биомасата като енергиен източник в системи
за комбинирано топло- и електропроизводство. Световната практика познава и използва такива съоръжения,
както с малки, така и с големи мощности. У нас, когенератори, захранвани с дървесина, все още не намират
приложение, тъй като първоначалната инвестиция е значителна, което повишава и себестойността на произведената електроенергия. "Би могло да се очаква, че интересът към технологията ще се повиши след практическото прилагане на т.нар. търгуеми зелени сертификати. Най-вероятно, първоначалното приложение на подобни системи ще бъде при оползотворяването на биогаза, отделян от градските сметища", коментира Александър Пенчев.
От началото на новото хилядолетие в страната се
наблюдава засилен интерес към производството на брикети от дървесни отпадъци. "Независимо от сравнително високата им цена, за момента брикетите се продават успешно на пазара", допълва г-н Пенчев. Нова тенденция не само в страната, но и в Европа, е свързана с
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производството на пелети от
дървесни отпадъци и слама. "Съществуват всички основания тенденцията да се разглежда като качествена стъпка в оползотворяването на
отпадъчната биомаса", категоричен
е г-н Пенчев.

Възможности за енергийно
оползотворяване на
дървесината
Очаква се, че енергийното оползотворяване на дървесината в бъдеще ще се използва с приоритет в
целия свят. За момента, дървесината има най-голям дял в първичното и
крайното енергийно потребление на
всички ВЕИ в страната. "Както бе
подчертано, България не използва
напълно годишния прираст от дървесина. Увеличаването на добива, както и подобряване на ефективността в използването на дървесината,
ще окаже голям икономически, социален, екологичен и политически ефект,
както вътре в страната, така и от
гледна точка изпълнение на изискванията на ЕС за повишаване на дела
на ВЕИ", заявяват от АЕЕ. "По-широкото използване на дървесината за
енергийни цели ще доведе до икономия на електроенергия и течни горива и ще увеличи възможностите за
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износа им, който е традиционен за
България", категорични са от АЕЕ.
Друга базова възможност е използването на биомасата във функцията на заместващ енергиен източник
за захранване на съществуващи
съоръжения за отопление, работещи
с течни горива и електроенергия.
Имайки предвид повишаващите се
цени на течните горива и електроенергията, би могло да се предположи, че това е естествен процес в
развитието на индустрията. Заедно със съществуващата тенденция
към увеличаване употребата на
дървесина за отопление, обект на все
по-голям интерес са по-мащабни проекти, свързани с добива, преработката и употребата на дървесина.
"Много изгодно е заместването на
течни горива, захранващи малки районни отоплителни централи (РОЦ) с
дървесина, особено в обекти, намиращи се в близост до горски масиви.
През 2002 г. потреблението на течни горива в РОЦ на страната възлиза на 202 ktoe, над 70% от които са
употребени за отопление. Цитираното количество течни горива не е
достатъчно за рационално отопление на обектите. Въвеждането на
дървесината като по-евтино гориво
ще доведе до икономия на средства,

които могат да бъдат използвани за
изплащане на направените инвестиции в необходими съоръжения, както
и за възстановяване на топлинния
комфорт в сградите", коментират
от АЕЕ.
Не бива да се подценява и възможността за използване на дървесината за комбинирано производство на
топлина и електрическа енергия. В
много случаи, особено при наличие на
консуматори на постоянен топлинен товар, подобно производство
би било изгодно, според специалисти, работещи в областта. Дървесината представлява ефективен
енергиен източник, както за топлофикационните предприятия, така и
за газоразпределителните дружества. "Очаква се сериозна конкуренция между дървесината и природния
газ, който е в основата не само на
разрастващата се битова газификация, но и на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. Освен че ще има положителен ефект върху околната среда,
намаляването на употребените количества природен газ ще се отрази положително и върху енергийната независимост и външнотърговския баланс на страната", заявяват
от АЕЕ.

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

83

ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Друга възможност е използване на биомасата като инструмент за намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата. В периода 2006 - 2008 г. се очаква увеличаване на емисиите на СО2, вследствие от затварянето
на блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй, което вероятно ще доведе
до допълнително натоварване на топлоелектрическите
централи на въглища. По мнението на специалисти, увеличаването на вредните емисии би могло да бъде намалено чрез
нарастване на дела на ВЕИ, в частност и на дървесината, в
енергийното потребление на страната. Увеличеното потребление на дървесина би било за сметка основно за намаляване потреблението на въглища и природен газ. По данни
на АЕЕ, при нарастване на енергията, добита от дървесина
с 1000 ktoe, намалените емисии на CO2 ще възлязат на 4200
хиляди тона. Количеството е съпоставимо с увеличението
на емисиите на въглероден диоксид от очакваното допълнително натоварване на топлоелектрическите централи на
въглища, вследствие затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ
Козлодуй. "Също така не трябва да се забравя, че при обработването/добива на дървесина остава остатъчна/отпадъчна маса, която участва в процеси на гниене с отделяне на
метан, натоварва допълнително сметищата и пречи на оптималното израстване на млада растителност. Следователно, не само от икономическа, но и от екологична гледна
точка по-рационалното използване на дървесината е желателно", е мнението на АЕЕ.

Механизмът за търговия със зелени
сертификати
През миналата година бе приета Наредба за издаване
на сертификати за произход на електрическа енергия
(изготвена на основание чл. 161, ал. 4 от Закона за енергетиката), произведена от възобновяеми енергийни източници и/или по комбиниран начин. С документа се
уреждат условията и редът за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от
ВЕИ и/или по комбиниран начин; издаването на зелени
сертификати и търговията с тях; отчитането и контрола за изпълнение на задължението за производство на
електрическа енергия от ВЕИ и по комбиниран начин.
В действащата законова и нормативна база в страната, производството на електрическа енергия от производители, използващи възобновяеми източници с мощност
под 10 MW се извършва на преференциални цени - 60.00 лв.
за MW (без ДДС), при следните технически условия:
l централата да разполага с горен изравнител, който
позволява непрекъсната й работа при номинална мощност за повече от 2 часа в денонощието;
l централата да разполага с горен изравнител, който
позволява непрекъсната й работа с номинална мощност
повече от 2 часа в денонощието и с долен изравнител
на тези ВЕЦ, които работят по зададени от министъра
на околната среда и водите месечен график.
Задължителното изкупуване на електроенергия по преференциални цени се прилага до момента на влизането
в сила на системата за издаване и търговия със зелени
сертификати, подчертават от АЕЕ.

Реализирани проекти в страната
Използването на биомасата в България до момента се
свежда най-вече до употребата на дървесина във вид на
дърва за огрев. Основен консуматор на енергийната дървесина е битовият сектор. Делът й във формирането на
крайното енергийно потребление на страната през 2003
г. е 7.7 %. "Процентът е сравним с дяловете на природния
газ и топлинната енергия и влиянието й върху енергийния
баланс е значително. Получената енергия от останалите
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видове ВЕИ (слънчева енергия, геотермална енергия, вятърна енергия и биогорива) е пренебрежимо малка и без
реален принос в енергийния баланс на
страната", заявяват от АЕЕ.
У нас в промишлеността отдавна
се използват отпадъци от биомаса
за производство на топлинна енергия
с топлоносител - гореща вода и пара.
В рамките на цитирания в материала проект по PHARE, отнасящ се за
периода 1995 - 1998 г., инсталираните мощности в страната, по непълни
данни, са оценени на 46 MW. "В момента отново по приблизителни
оценки, инсталираните мощности
възлизат на 90-110 MW. Предвид
продължаващата тенденция към увеличаване на потреблението на основните горива и енергия се очаква да
нараснат и инсталираните мощности, оползотворяващи биомаса", заявява в подкрепа на твърдението на АЕЕ
Александър Пенчев.
Инсталация, захранвана с биомаса,
е инсталирана в мебелната фабрика
"Средна гора" в Стара Загора, където работят два котела за производство на пара, използващи висококачествена отпадъчна дървесина от
основното производство. Също така
в Свилоза е въведен в експлоатация
котел за производство на пара. Като
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енергиен източник се използва отпадъчната дървесина от технологичния процес. Във фабриката за дървесни плочи Фазерлес в Силистра работи котел за производство на пара
от отпадъчна дървесина. Друг проект в страната, в който предстои
внедряването на инсталация, захранвана с биомаса, ще бъде изпълнен във
фабриката за хартия в Стамболийски, където ще бъде инсталиран котел за пара, оползотворяващ дървесния технологичен отпадък.

Икономическа ефективност
на инсталациите
Зависи от комплекс фактори, сред
които цена на биомасата, годна за
енергийна преработка; вид на генерираната енергия (гореща вода, пара
или комбинирано производство на
топло- и електроенергия). "Данните
от изследвания в областта са
твърде ограничени. Резултатите
от проучване на икономическата
ефективност на инсталациите, работещи с биомаса, са показани на
фиг. 1 (б.ред. според "Проучване
възможности за енергийно оползотворяване на биомаса и приложение на
биогорива в района на Асарел-Медет", извършено от И Ес Ди - България).

Основни пречки пред
използването на биомасата
По-масовото използване на биомасата във функцията на енергиен източник се възпрепятства от отсъствието на лесен достъп до обективни изходни данни за оценка на
ресурса. "Основните данни се намират в Министерството на земеделието и горите. Достъпът до тях,
както и информацията, която се намира в Държавните лесничейства, е
труден, още повече, когато се отнася до информация, свързана с лесоустройствените планове. Сред косвените причини за създалото се положение е липсата на синхрон между законовата база в областта - Закона за
енергетиката и енергийните ресурси и Закона за горите", коментира
Александър Пенчев. Друг фактор, затрудняващ използването на биомасата, е отсъствието на информация за
резултатите от проекти, финансирани по линия на външни организации.
"Масова практика е резултатите от
подобни проекти да остават в съответните държавни институции, без
да достигат до заинтересованите
лица - инвеститори, проектанти и
др.", заявява г-н Пенчев. "Други фактори, които имат отношение по проблема, са отсъствието на умения и
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Фигура 1

познания за оценка на енергийния потенциал на съответния тип биомаса; ограничени познания по отношение на технологиите за енергийно
преобразуване на биомасата; недостатъчна информация за оценка на
страничните ползи и допълнителните финансови механизми, подпомагащи инвестиционния процес. Рационалното използване на възможностите,
които предлага биомасата, се спира
още от недостатъчно изяснената национална стратегия за оползотворяване на ресурса от биомаса като
цяло", допълва г-н Пенчев.

Нормативна база в
областта на биомасата
Преференциите за производството на електрическа енергия от ВЕИ,
в това число от биомаса, са регламентирани в Закона за енергетиката,
глава 11. Законът регламентира националните индикативни цели за
насърчаване потреблението на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници,
които се определят като процент от
годишното брутно потребление на
електрическа енергия за следващите
десет години в страната. Въведено
е задължително изкупуване на цялото
количество произведена електрическа енергия от централа, използваща
възобновяеми енергийни източници.
Също така общественият доставчик
и/или обществените снабдители са
длъжни да изкупуват електрическата
енергия, произведена от централи,
използващи възобновяеми енергийни
източници, в т.ч. и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, по преференциални
цени. Законът за енергетиката регламентира приоритетно присъединяване на централи, работещи с ВЕИ.
Преносното предприятие и разпреде-
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лителните предприятия са длъжни
приоритетно да присъединяват всички централи, произвеждащи енергия
от възобновяеми енергийни източници, в т.ч. и от водноелектрически
централи с инсталирана мощност до
10 MW, към преносната и съответно към разпределителната мрежа.

Няма клаузи, отнасящи се
до биомасата
В момента в законодателството
ни липсват специализирани клаузи,
насочени специално към използването на биомасата. "Необходимо е да
се помисли в посока въвеждане на
етикетиране на предлаганите на
пазара съоръжения за изгаряне на
дървесина (б.ред. по подобие на влезлите вече в сила Наредба за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на електроенергия и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието
на котли за гореща вода, работещи
с течни и газообразни горива по
отношение на КПД)", заявяват от
АЕЕ. "Също така би било добре да се
създаде специална информационна
рубрика в сайта на АЕЕ, предоставяща информация относно възможностите за реализиране на икономии,
чрез заместване на съществуващите съоръжения с по-ефективни (пиролизни котли, печки и камини с водна
риза, камини с утилизатори и т.н.),
както и за допълнителни технически устройства, повишаващи КПД на
печки, камини, котлета и т.н. (утилизатори на топлината на изходящите газове, системи с принудителна
конвекция, водни ризи и др.)", предлагат мероприятия в посока подобряване на информираността сред обществото по въпроси, свързани с
оползотворяване на биомасата, от
АЕЕ.
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ŒÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË
Технически новости, нормативна база, критерии за проектиране

Œ

Ò‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ ÒÂ‰ Ù‡ÍÚÓËÚÂ,
ËÏ‡˘Ë Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. ŒÒ‚ÂÌ Í‡ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ, ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ
‡Á„ÎÂÊ‰‡ Ë Í‡ÚÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÚÛ‰‡. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚Ó‰Â˘Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ËÌÒÚËÚÛÚË
‚Î‡„‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË
ÁËÚÂÎÌ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. œÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚÌË Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÌÂ Â ÔÓÒÚÓ ıÛÏ‡ÌÂÌ ÓÚ
„ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ Á‰‡‚Â
Ù‡ÍÚÓ, ÌÓ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÓÔ‡‚‰‡Ì‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ÚÛ‰Ó‚‡Ú‡ ‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· Â
‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌË-
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ÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË, Â„ÛÎË‡˘‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Í‡ÚÓ
ˆˇÎÓ. »Á‡Á Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Á‡
ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, ÔË ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÁËÚÂÎÂÌ ÍÓÏÙÓÚ
Ë ÁËÚÂÎÌ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, Â
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ ÔÓ‰ÍÂÔÂÌÓÚÓ ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ.

Нормативна база и ЕЕ на
осветлението
Õ‡ ‚˙ÔÓÒ‡ ÒÚËÏÛÎË‡ ÎË
·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Á‡ÍÓÌÓ‚‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
(≈≈) ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ
ÓÚ ¿„ÂÌˆËˇÚ‡ ÔÓ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ (¿≈≈) Í˙Ï ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ë ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ÂÒÛÒË (Ã≈≈–) Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú,
˜Â ‚ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
Ò‡ ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌË Ë ‚˙‚Â‰ÂÌË ≈‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ‰ËÂÍÚË‚Ë, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡˘Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ≈≈ ‚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë. ƒÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡
‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á
ƒËÂÍÚË‚‡ 98/11/≈— Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ
Ì‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 92/75/≈≈—, ‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ ÂÚËÍÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ·ËÚÓ‚ËÚÂ
Î‡ÏÔË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÓÚ Úˇı ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Â ÔËÂÚ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ˜ÂÁ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì‡ Í‡ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ë Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡Â‰·‡ (œÃ— 224 ÓÚ
09.10.2003 „.). ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ Â ‚ÎˇÁ˙Î ‚
ÒËÎ‡ ÔÂÁ ÒÂÔÚÂÏ‚Ë 2004 „. Ì‡ ÓÒ-

ÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î.7 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ë Ô‡‚ËÎ‡Ú‡ Á‡
Ú˙„Ó‚Ëˇ Ë ˜Î.5 (2) Ú.7 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
ƒÛ„ ÌÓÏ‡ÚË‚ÂÌ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Â ƒËÂÍÚË‚‡ 2000/55/EC, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡˘‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ≈≈ Í˙Ï ·‡Î‡ÒÚËÚÂ Á‡ ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌË Î‡ÏÔË. ƒÓÍÛÏÂÌÚ˙Ú Â ‚˙‚Â‰ÂÌ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ˜ÂÁ
ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Õ‡Â‰·‡ Á‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ·‡Î‡ÒÚË Á‡
ÎÛÏËÌÂÒˆÂÌÚÌË Î‡ÏÔË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ (œÃ— π223 ÓÚ
25.08.2004 „.). ¬ÎËÁ‡ ‚ ÒËÎ‡ ÓÚ Ô˙‚Ë
ÙÂ‚Û‡Ë Ú‡ÁË „Ó‰ËÌ‡, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ ˜Î. 7, ‡Î. 2, Ú. 2, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ‚ ÍÓËÚÓ ˘Â ‚‡Ê‡Ú ÒÎÂ‰
21.11.2005 „. Õ‡Â‰·‡Ú‡ Â ÔËÂÚ‡
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ˜Î. 7, ‡Î. 1 ÓÚ «‡ÍÓÌ‡
Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ.
’‡ÏÓÌËÁË‡ÌË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
Ò‡ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ ¡ƒ— ≈N 12464-1,
¡ƒ— ≈N-1838/2005 Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ë ¡ƒ— ≈N 12 464-2 Á‡
‚˙Ì¯ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚Â‰ÂÌ ÔÂÁ ÌÓÂÏ‚Ë
2005 „. "ƒÛ„Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ‰ÓÍÛÏÂÌÚË, ‚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÓÚ‡ÁÂÌË Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ≈≈ ‚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Ò‡ Õ‡Â‰·‡ 3/
2004 „. Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÛÂ‰·Ë Ë ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÌËÚÂ ÎËÌËË; Õ‡Â‰·‡ 4/2003 „.,
‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ
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Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÂ‰·Ë ‚ Ò„‡‰Ë Ë
Õ‡Â‰·‡ -18/2004 „. Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ",
Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ ¿≈≈.

Изисквания към
осветлението на
работните места
ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ı‡ÏÓÌËÁË‡˘ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈—, Â ÔËÂÚËˇÚ ÔÂÁ 2003 „. ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡Ú "—‚ÂÚÎËÌ‡ Ë
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ" ¡ƒ— EN 12464-1:2002 „.
ŒÚ ·ÓÂÌË ‰ÌË (·.Â‰. Í˙Ï Á‡Ú‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ 4.05.05 „.) Â „ÓÚÓ‚ Ë ÔÂ‚Ó‰˙Ú Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡,
Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ (Õ Œ). —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú EN 12464-1 ÓÔÂ‰ÂÎˇ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Á‡
„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ.
—ÔÓÂ‰ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÛÂ‰·‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡
Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Á‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ·ÂÁ ÔÂ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Í‡ÚÓ ÌÂ ÒÂ ÍÓÏÔÓÏÂÚË‡Ú ÁËÚÂÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡-
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ÌËˇ Í˙Ï ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ò‡ÏÓ Ò ˆÂÎ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
ÂÌÂ„Ëˇ (Ú. 4.9). —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú Ó·˙˘‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡ ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡, Í‡ÚÓ ·‡ÁÓ‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
ËÎË ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂˇ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡
ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÁËÚÂÎÌ‡ Á‡‰‡˜‡.
œÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ Â, ˜Â ‰ÌÂ‚Ì‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ‚‡Ë‡ ÔÓ ÌË‚Ó Ë ÒÔÂÍÚ‡ÎÂÌ
Ò˙ÒÚ‡‚ Ò ‚ÂÏÂÚÓ, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÈÍË
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ, ÒÔÓÂ‰ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, Ì‡Î‡„‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë,
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë
‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÎË˜Ì‡Ú‡ ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.

Съвременна терминология
— ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
EN 12464-1, ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡,
ÍÓˇÚÓ ÓÚ „Ó‰ËÌË ËÏ‡ Ë Ò‚ÓË,
·˙Î„‡ÒÍË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÓÚ Õ Œ. ƒÓÍÛÏÂÌÚ˙Ú ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÚÂÏËÌËÚÂ - ÁËÚÂÎÌ‡ Á‡‰‡˜‡,

‡·ÓÚÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, Á‡˘ËÚÂÌ ˙„˙Î, ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡. ŒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ÁËÚÂÎÌ‡ Á‡‰‡˜‡ Â ‰ÂÙËÌË‡ÌÂ Ì‡ ÁËÚÂÎÌÓ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË
Ì‡ ËÁ‚˙¯‚‡Ì‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡. –‡·ÓÚÌ‡, ÔÓ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡, Â
˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡. œÓ ‰ÂÙËÌËˆËˇ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÓÍÓÎÌ‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ Ë‚Ëˆ‡ Ò ¯ËËÌ‡ ÌÂ ÔÓÏ‡ÎÍ‡ ÓÚ 0.5 m, Ó·„‡Ê‰‡˘‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ‚ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡
ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡. ≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ (≈m ) e ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡, ÔÓ‰ ÍÓˇÚÓ ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ô‡‰‡.
ÃËÌËÏ‡ÎÌËˇÚ ˙„˙Î ÏÂÊ‰Û ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÌËÌ‡ Ë ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÓÒ, ÔÓ‰ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡ Ò‚ÂÚÂ˘‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ Î‡ÏÔ‡Ú‡ ‚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎˇ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡ Á‡˘ËÚÂÌ ˙„˙Î. œÓ
ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ Í˙Ï ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ ‚˙ıÛ ‰‡‰ÂÌ‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡.
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ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Критерии за
светлотехническо
проектиране
¡‡ÁÓ‚ ÍËÚÂËÈ ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë Â
Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Ò‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡
ˇÍÓÒÚÚ‡, ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂ, Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡,
ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ë ˆ‚ˇÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡, ÔÛÎÒ‡ˆËË Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ë
‰ÌÂ‚Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.
–‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˇÍÓÒÚÚ‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Ó˜ËÚÂ,
ÍÓÂÚÓ ‚ÎËˇÂ Ì‡ ‚Ë‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÔË
‡·ÓÚ‡. ƒÓ·Â ·‡Î‡ÌÒË‡Ì‡Ú‡
‡‰‡ÔÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ˇÍÓÒÚ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
ÓÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÁÂÌËÂÚÓ, ÍÓÌÚ‡ÒÚÌ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÁËÚÂÎÌËÚÂ ÙÛÌÍˆËË. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡
Ú‚˙‰Â ‚ËÒÓÍ‡ ˇÍÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÔË˜ËÌË Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ì‡
Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂÚÓ; Ú‚˙‰Â „ÓÎˇÏ ˇÍÓÒÚÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ, ‚Ó‰Â˘ ‰Ó ÛÏÓ‡
ÔÓ‡‰Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓ ÔÂ‡‰‡ÔÚË‡ÌÂ Ì‡ Ó˜ËÚÂ.
ŒÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚÚ‡ ‚˙ıÛ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ Ë ÓÍÓÎÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ·˙ÁËÌ‡Ú‡ Ë ·Â-
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ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂ Ë
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÁËÚÂÎÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡.
—Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË
Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌË ÁËÚÂÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ≈ÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Á‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‡·ÓÚÌ‡
‰ÂÈÌÓÒÚ, ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÓÚ 200 lx.
«‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡
Í‡ÚÓ ÛÒÂ˘‡ÌÂ, ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ ÓÚ ˇÍË
ÔÎÓ˘Ë, ÔÓÎÛ˜ÂÌË ‚ ÁËÚÂÎÌÓÚÓ
ÔÓÎÂ. ¬˙ÁÔËÂÏ‡ ÒÂ Í‡ÚÓ ˇÍÓÒÚÂÌ
‰ËÒÍÓÏÙÓÚ ËÎË Í‡ÚÓ ÙËÁËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂ. ¬ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Â
ÔÓ‰˜ÂÚ‡Ì‡ ‚‡ÊÌÓÒÚÚ‡, ÍÓˇÚÓ
ËÏ‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò ˆÂÎ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍË,
ÛÏÓ‡ Ë ÁÎÓÔÓÎÛÍË. —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
ˇÍÓÒÚÌÓÚÓ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂ, Ë‰‚‡˘‡
‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ Ì‡
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ ÛÂ‰·Ë, ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Ú‡·ÎË˜ÂÌ ÏÂÚÓ‰, Ì‡Â˜ÂÌ UGR (Unified Glare
Rating) ËÎË Œ·Ó·˘ÂÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡
Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂ.
Õ‡ÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÒÂ ÓÔËÒ‚‡ Ò ÚÂÏËÌ‡ ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ
‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ·‡Î‡ÌÒ ÏÂÊ‰Û ‰ËÙÛÁÌ‡Ú‡ Ë ‰ËÂÍÚÌ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.

ÃÓ‰ÂÎË‡ÌÂÚÓ Â ‚‡ÊÂÌ ÍËÚÂËÈ,
ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.
÷‚ÂÚ˙Ú Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ Ë ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ÓÚ Î‡ÏÔ‡, Ò‚ÂÚÂ˘‡ ‚
ÒÔÂÍÚ˙, ·ÎËÁ˙Í ‰Ó ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡. —ÔÓÂ‰ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ. ‡ÍÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Ò‚ÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ˆ‚ˇÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ˜ÂÁ ÍÓÂÎË‡Ì‡Ú‡ ˆ‚ÂÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (Tcp) Ì‡
Î‡ÏÔ‡Ú‡. — ˆÂÎ Ó·ÂÍÚË‚ÌÓ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û
Â‡ÎÌËÚÂ ˆ‚ÂÚÓ‚Â Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë ÚˇıÌÓÚÓ ‚˙ÁÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
ÓÚ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Â ‚˙‚Â‰ÂÌ ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ra .
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ËÌ‰ÂÍÒ‡ Â 100 Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ò Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ. ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡ÏÔË Ò ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡
ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ-ÌËÒ˙Í ÓÚ 80 Á‡
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‡·ÓÚˇÚ ËÎË
ÔÂÒÚÓˇ‚‡Ú Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ
ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ ıÓ‡.
œÛÎÒ‡ˆËËÚÂ Ë ÒÚÓ·ÓÒÍÓÔË˜ÌËÚÂ ÂÙÂÍÚË Ò‡ ‚Â‰ÌË ÂÙÂÍÚË, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÓÚ‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡
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ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ. —ÚÓ·ÓÒÍÓÔË˜ÌËÚÂ
ÂÙÂÍÚË Ò‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ÓÔ‡ÒÌË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÓÏÂÌˇÚ ‚˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ Ï‡¯ËÌË. »Á·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÛÎÒ‡ˆËËÚÂ Ë ÒÚÓ·ÓÒÍÓÔË˜ÌËÚÂ ÂÙÂÍÚË ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‡Áˇ‰ÌËÚÂ Î‡ÏÔË ÔË ‚ËÒÓÍË ˜ÂÒÚÓÚË (ÓÍÓÎÓ 30 kHz).

Осветлението в
областта на
промишлеността
ƒÂÈÒÚ‚‡˘ËˇÚ Ë ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡Ú EN 12464-1 Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ·‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚË. œ‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
·‡Á‡Ú‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓˆÂÌˇ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ÍÓÌÍÂÚÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ò‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ (≈m), „‡ÌËˆ‡
Ì‡ Ó·Ó·˘ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂ (UGRL) Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌË ‰ÓÔÛÒÚËÏË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ËÌ‰ÂÍÒ‡ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‚‡ÌÂ (Ra). ¬ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ Ú‡·ÎËˆ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Ò‡ ‰‡‰ÂÌË ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ ‚ ˆËÏÂÌÚÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ,
ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÏÂ-

96

Ú‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÂÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËËÚÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ë
ÔÂ‡·ÓÚÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÂÍÒÚËÎ, ‰˙‚ÓÓ·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰.

Технически тенденции в
осветлението на сгради
Õ‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò„‡‰Ë Ò‡
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍ‡Ú‡
‡·ÓÚ‡ ‚ ‰‚Â „Î‡‚ÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ò ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ë ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÊË‚ÓÚ ‚
Ò„‡‰ËÚÂ. "œ˙‚ÓÚÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡ ÓÚ ‰˙Î„Ë „Ó‰ËÌË Â Ó·ÂÍÚ
Ì‡ Ô‡Á‡ÂÌ, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë Ì‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÂÌ ËÌÚÂÂÒ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÛÍÚË. ¿ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ë
‚˙ÔÓÒËÚÂ Á‡ Á‰‡‚ÂÚÓ Ë ÍÓÏÙÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÒÂ ÔÂ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Ì‡

ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÁÌ‡ÌËˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡", ÍÓÏÂÌÚË‡ ËÌÊ. ÃÓÌË
ÃÓÌÂ‚, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÍÓÏËÚÂÚ ÔÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. "–ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÌÓ‚Ëˇ ÔÓ‰ıÓ‰ ÔË ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÔÓÒËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú ¡ƒ—
EN 12464-1 "—‚ÂÚÎËÌ‡ Ë ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. ŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡.". Î‡ÛÁËÚÂ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Í˙Ï ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌË
ÏÂÒÚ‡ ‚ Á‡ÍËÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò Ó„ÎÂ‰ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÁËÚÂÎÂÌ ÍÓÏÙÓÚ Ë
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡.", ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Ó·ÂÍÚ
Ì‡ Á‡ÒËÎÂÌ ËÁÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÒÍË ËÌÚÂÂÒ Â ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÓÍ‡Á‚‡
Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ (‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌÓÚÓ Ë ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚ÓÚÓ
Î˙˜ÂÌËÂ) ‚˙ıÛ ˜Ó‚ÂÍ‡. "≈ÊÂ„Ó‰ÌË
ÙÓÛÏË Ì‡ ÚÂÏ‡ "—‚ÂÚÎËÌ‡ Ë Á‰‡‚Â" Ò˙·Ë‡Ú ‚ „ÂÏ‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÒÚÓÎËˆ‡ ¡ÂÎËÌ ·ËÓÙËÁËˆË, ÙÓÚÓ‰ÂÏ‡ÚÓÎÓÁË, ÓÙÚ‡ÎÏÓÎÓÁË, ·‡ÎÌÂÓÎÓÁË,
Â„ÓÌÓÏË, ÍÎËÏ‡ÚÓÎÓÁË Ë Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌËˆË, ÍÓÂÚÓ Â ‰ÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó
Á‡ ÌÓ‚ÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Í‡ÚÓ Ù‡ÍÚÓ, ÓÍ‡Á‚‡˘
ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ˜Ó‚Â¯ÍÓÚÓ

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

97

ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Á‰‡‚Â", Á‡ˇ‚ˇ‚‡ „-Ì ÃÓÌÂ‚. "ŒÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò„‡‰Ë Ò ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ‡ Ë
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ‚ ·ÎËÁÍÓ
·˙‰Â˘Â ˘Â Ì‡‚ÎÂÁÂ ‚ ÌÓ‚‡ Ù‡Á‡ Ì‡
‡Á‚ËÚËÂ, ÍÓˇÚÓ ˘Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡
ÔÓ-‰Ó·Â Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡. –‡·ÓÚË ÒÂ ‚˙ıÛ
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ·ËÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ò‚ÂÚÎËÌÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓÏÂÌˇ˘Ó ÒÂ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌÓ
‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡
(·ÎËÁÍÓ ‰Ó ÒÔÂÍÚ‡ÎÌÓÚÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡).
ƒÛ„‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÌÓ‚ÓÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Â ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÔÛÒÍ‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓÁÓˆËÚÂ ‚ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ ‰Ó 290 nm", ‰ÓÔ˙Î‚‡
ÃÓÌË ÃÓÌÂ‚.

Продуктови иновации в
областта на
осветлението
»ÌÚÂÂÒ˙Ú Á‡ ÓÚ‚Ó˛‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„ÓÎÂÏË Ô‡Á‡ÌË ‰ˇÎÓ‚Â ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ ÔÎ‡Ì ÍÓÏÔ‡ÌËË
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌËÚÂ
ÚÂıÌËÍ‡ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ ÒÚËÏÛÎ Á‡ ‡Á‚ÓÈ Ì‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË. ¡ÂÁ ‰‡ ÔÂÚÂÌ‰Ë‡ÏÂ Á‡
ËÁ˜ÂÔ‡ÚÂÎÌÓÒÚ, ‚Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ
ÌˇÍÓË ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÌÓ‚‡ˆËË
‚ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò„‡‰Ë, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ‰ÌÂ¯ÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡.
l UXP ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Á‡ Ì‡Ì‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÔÓÍËÚËˇ ‚˙ıÛ ÓÚ‡Ê‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ ÂÙÎÂÍÚÓË,
˜ÂÁ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
Ì‡ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 98%.

98

UXP ÔÓÍËÚËˇÚ‡ ‰ÓÔËÌ‡ÒˇÚ Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ Ò˙Ò 7% ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ
Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÔÓÁÌ‡ÚË ‰ÓÒÂ„‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË;
l flÍÓÏÂ Ò ‰ËÒÍÂÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÔÓÎÂ;
l ÕÓ‚ ÚËÔ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ Ì‡ÒÓ˜‚‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡
Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÏËÍÓÒÚÛÍÚÛË;
l —ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒÎ˙ÌˆÂÁ‡˘ËÚ‡,
ÍÓˇÚÓ ·ÂÁ ‰‡ ÒÍË‚‡ Ù‡Ò‡‰‡Ú‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÔˇÍ‡ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡˘‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ Ë ‰ËÂÍÚÌÓ ÚÓÔÎËÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. ¡‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ Î‡ÏÂÎ‡ Genius, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÍÓÏÙÓÚ (‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ ˆ‚ÂÚÓ‚Ë ÍÎËÏ‡Ú ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚ËÁÛ‡ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
Á‡Ú˙ÏÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ,
Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡ÒÎÂÔˇ‚‡ÌÂ,
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰ÌÂ‚Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡) Ë ÚÓÔÎËÌÂÌ ÍÓÏÙÓÚ
(ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ q-ÒÚÓÈÌÓÒÚ);
l ÕÓ‚ Ï‡ÚÂË‡Î Ò Î‡ÚÂÌÚÌÓ
‡ÍÛÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ PCM, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ÒÎ˙ÌˆÂÁ‡˘ËÚÌË ÂÍ‡ÌË;
l “ÂıÌË˜ÂÒÍÓ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë OLEDs.
"œÓ‚Â˜ÂÚÓ Ó„‡ÌË˜ÌË Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ë ÒÂ
ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ˇÍÓÒÚ - Ì‡‰
106 cd/m 2. œË ÁÂÎÂÌËÚÂ OLEDs
Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇÚ ‰Ó·Ë‚ Â Ì‡‰ 80 lm/W.
“ÂıÌË˜ÂÒÍË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÂÍÒ Ì‡ ˆ‚ÂÚÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÔÓ-

„ÓÎˇÏ ÓÚ 80, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ RGB. √ÓÎˇÏÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó Ó·‡˜Â ·Ë ·ËÎÓ
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÁË Ô‡‡ÏÂÚË ‚
Â‰ËÌ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ. »Ï‡ÏÂ
‚ÒË˜ÍË ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ Ó˜‡Í‚‡ÏÂ, ˜Â ‚
·ÎËÁÍËÚÂ „Ó‰ËÌË ˘Â ·˙‰Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÌÓ‚ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, ÔÓ‰Ó·˙ Í‡ÚÓ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÁÌ‡ÚË ‰Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÔÎÓÒÍÓÒÚÌË Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ",
Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ Õ Œ.
‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Â ‰ÂÙËÌË‡Ì‡
ÌÓ‚‡ Ò‚ÂÚÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡ (SLQ=Eh
Ô/Ev Ù‡Ò‡‰‡), ÍÓˇÚÓ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ‚
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎ˙ÌˆÂÁ‡˘ËÚÌË
ÒËÒÚÂÏË. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË
‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÒÓÙÚÛÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË
‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌË
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÛÂ‰·Ë. —˙˘Ó Ú‡Í‡,
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÌÓ‚‡ˆËË ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ ‡Á‚ÓÈÌË ÔÓˆÂÒË, ˆÂÎˇ˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌË Ó·ÂÍÚË Ë ˆÂÎË. Õ‡ÔËÏÂ, Á‡
Á‡‚Ó‰ËÚÂ Ì‡ ‘ÓÎÍÒ‚‡„ÂÌ ‚˙‚ ¬ÓÎÙÒ·Û„ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÔÓÏË¯ÎÂÌ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ, Ò ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ ÓÚ 2000 lx ÔË ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ. –ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ
ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‡·ÓÚÂ˘ËÚÂ ÓÚ ÌÓ˘Ì‡Ú‡ ÒÏˇÌ‡ ËÏ‡Ú ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ Á‡ ‡·ÓÚ‡.
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¬ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡
Част II - видове вентилационни системи, специфики в поддръжката
им и тенденции в развитието

Œ

ÒÌÓ‚Ì‡ Á‡‰‡˜‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Â ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÊ Ë ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı
Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ë ÊËÎË˘ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÊË‚ÓÚ, ‚ÂÌÚÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò ˆÂÎ
ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰ Ë Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Òı‚‡˘‡ÌËˇ Á‡ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ È
ÓÚÂÊ‰‡Ú ÏˇÒÚÓ Ì‡ ‚‡ÊÂÌ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰‡ Ù‡ÍÚÓ. ¬ÒÂ ÔÓ-Ì‡Î‡„‡˘‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡, ˜Â ‰Ó·‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Â
ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ. Œ˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡,
˜Â ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˘Â ÒÂ
‡Á¯ËË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ‚ ·ËÚÓ‚Ëˇ
ÒÂÍÚÓ.
¬ÒÂÓ·˘Ó Â ÏÌÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÓÚ
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌË - ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË.
ŒÚ Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡

106

ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ì‡ Â‰Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â
‡‰‡ÔÚË‡ÌÂÚÓ È Í˙Ï ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ
Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ Ò„‡‰‡ - ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ È, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ
Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ·Óˇ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÔÂ·Ë‚‡‚‡˘Ë ‚ ÌÂˇ, „ÂÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ Â„ËÓÌ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓÒÚÓÂÌ‡ Ë ‰. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ó˘Â Ì‡ ÔÓÂÍÚÌËˇ ÂÚ‡Ô Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡. —˜ËÚ‡ ÒÂ,
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ÚË
ÓÒÌÓ‚ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË - Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ë ÌËÒÍ‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚ. ŒÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡
Â ‡‰‡ÔÚË‡Ì‡ Í˙Ï ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ È Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡. Õ‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡,
ÍÓˇÚÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ËÁ·‡ÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
‚ÂÏÂ. ÕËÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚ ˘Â
ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚˙‚ ‚ÒÂ ÔÓ-‚‡ÊÂÌ Ù‡Í-

ÚÓ, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·˘ËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â Á‡ ‰‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓË
ÚËÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËˇ Í˙Ï
Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ‡ ËÏÂÌÌÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, ÌËÒÍ‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ÍÓÎÍÓÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓ Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ‚ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ ≈‚ÓÔ‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÚÂ ÒÚ‡ÌË,
‚Â˜Â ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ‡ ÌÂ
Ò‡ÏÓ Í˙Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÏÛ Ë ˆÂÌÓ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. ¬‡ÊÌ‡ ÓÎˇ ‚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÍËÚÂËËÚÂ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ËÏ‡
ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ÓÂÍÚÌÓ
ÔÓÂÍÚË‡Ì‡Ú‡ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌ‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡
‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ, ÔË
Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ë ‰ÓË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡ÂÎËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ. ¬‡ÊÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÔÂˆËÁË‡ÌÂ Ì‡
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ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ë ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

Изисквания към вентилационните
системи
“‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ÔÓ‰ÏÂÌˇ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò ˜ËÒÚ
‚˙Á‰Ûı ÓÚ‚˙Ì, ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÒÂ ‡Á¯ËË ‚
ÔÓÒÓÍ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ
‚˙‚ Ò‚ÂÊ‡Ú‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÚÛˇ, ÔÓ‰‡‚‡Ì‡ ‚˙‚ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Â ‰‡ ËÁı‚˙Îˇ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡
‰ËÂÍÚÌÓ ËÎË ÒÎÂ‰ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÓÚÌÓ‚Ó ‰‡
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ë ÊËÎË˘ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Í‡ÚÓ ‚‡ÊÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ˘Â ÒÂ Ì‡Î‡„‡Ú ÒËÒÚÂÏË, ÙËÎÚË‡˘Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı Ë/ËÎË
ÛÎ‡‚ˇ˘Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ ‚˙‚ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÚÛˇ, ËÁı‚˙ÎˇÌ‡ ÓÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ËÎË ÊËÎË˘ÌËÚÂ ÁÓÌË, ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÂ‰Ë ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ È ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡.
œÓ ÔËÌˆËÔ ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ Ò„‡‰ËÚÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë ÚÓÔÎËÌÌË. ¬ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡
ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ô‡ı, ‚Ó‰Ì‡ Ô‡‡, ‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â Ë ‰Û„Ë, ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌË ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡. “ÓÔÎËÌÌÓÚÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Â
‚ÚÓË˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ, Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ¯ËÓÍ
Í˙„ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÔÓˆÂÒË.
—˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Í˙Ï ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍË ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡. ‡ÚÓ ÌÂÍÓÂÍÚÌ‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò˙Á‰‡‚‡˘‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ (ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 10 ∞—) ÏÂÊ‰Û
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌËˇ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı, ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚÛ‰ÌË Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ.

Чия е отговорността на осигуряване
на свеж въздух?
œÂ‰‚Ë‰ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÊËÎË˘ÌËˇÚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÒÂÍÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‚ÒÂ Ó˘Â ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ì‡
ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ÒË, ‚ ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Â ‰‡ÎÂ˜ ÔÓ-Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á (≈—), ‚˙ÔÓÒ˙Ú ˜Ëˇ Â ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ë ÊËÎË˘ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÌÂ Â ‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. «‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‰˙Ê‡‚Ë ÓÚ ≈—,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Ë ¡˙Î„‡Ëˇ, Ì‡Î‡„‡ Ó˘Â ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Ò„‡‰‡, Ì‡Â‰ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡. ¬ ÒÚ‡ÌËÚÂ ÓÚ ≈— Í‡ÈÌ‡Ú‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÙÓÚÌË Ë Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ÊËÎË˘ÌËÚÂ Ò„‡‰Ë ËÏ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ˙Ú Ì‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Ò„‡‰‡. ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÒÂÍÚÓ Â
Ì‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÏÂÒÚÌË ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚Î‡ÒÚË ‚ ≈‚ÓÔ‡ Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË Ë ÙÛÌ-
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ÍˆËÓÌË‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÓÚ‰ÂÎË, ÒÎÂ‰ˇ˘Ë Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰. œÂ‰‚Ë‰
Ó˜‡Í‚‡ÌÓÚÓ ˜ÎÂÌÒÚ‚Ó Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡, ˜Â Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡, Ì‡ Ô˙‚Ó ‚ÂÏÂ, ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ ˘Â ·˙‰Â ÔÓ‰ÍÂÔÂÌÓ ÔÓÒÂËÓÁÌÓ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ.

Естествена и
принудителна вентилация
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡
‡·ÓÚ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË
ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË - Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ë ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. –‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚË ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ - ÒËÒÚÂÏË Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Úˇ„‡;
ÒËÒÚÂÏË, Â‡ÎËÁË‡ÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ, Ë Ú.Ì‡.
·‡Î‡ÌÒË‡ÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ Ë
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ. —Â‰
Ì‡ÒÓÍËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ Â Ò˙Ó˙Ê‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏË Á‡ Â„ÂÌÂ‡-
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ˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡.
¬ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡
Úˇ„‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓÁÌ‡Ú‡ Ó˘Â
Í‡ÚÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, Â
Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇÚ ‰Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. ŒÒÌÓ‚‡‚‡ ÒÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡,
˜Â Á‡Ï˙ÒÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı Â ÔÓ-ÚÓÔ˙Î
Ë ÒÂ ËÁ‰Ë„‡ Ì‡„ÓÂ, Ì‡ÔÛÒÍ‡ÈÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÔÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Í‡Ì‡ÎË
ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÒË ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚÛ‰ÂÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÊ
‚˙Á‰Ûı ÓÚ‚˙Ì ÔÂÁ ÍÎ‡Ô‡ÌË, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÁÓˆË Ë ‰Û„Ë ÌÂÔÎ˙ÚÌÓÒÚË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Í‡ÚÓ
ÓÚ‚ÓË ‚ ‰ÓÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ ‚‡ÚË,
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÓÚ‚ÓË, ÌÂ‰Ó·Â ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË ÔÓÁÓˆË Ë ‰. ¬ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Úˇ„‡ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‰Ó·‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ Ò„‡‰Ë Ò ÌÂ‰Ó·‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë „ÓÎˇÏÓ„‡·‡ËÚÌË
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‰ËÏÂÌ
Í‡Ì‡Î ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
Úˇ„‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ‚
ÌÓ‚ÓÒÚÓˇ˘Ë ÒÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ë
ÊËÎË˘ÌË Ò„‡‰Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡

Фиг. 1. Схема на система с
естествена тяга на въздуха

ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ÌÂ Â ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò‡
‰Ó·Â ËÁÓÎË‡ÌË Ò ˆÂÎ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â, ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò„‡‰Ë, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ Â Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡
Úˇ„‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓÛ˜‡Ú ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‚ÒË˜ÍË
‚˙ÁÏÓÊÌË ÔÓ·ÎÂÏË, Ò ÍÓËÚÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ È. ¬
Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ıË·Ë‰ÌË Â¯ÂÌËˇ, ÍÓÏ·ËÌË‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Úˇ„‡, Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ, Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡˘ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı ‚
ÔÂËÓ‰ËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ
Ì‡˜ËÌ Â ÌËÒ˙Í. œÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡
¯ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Â¯ÂÌËˇÚ‡ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ò‡
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Œ¬
Â‰Ëˆ‡ ÔÓ·ÎÂÏË, Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘Ë
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ‚ ÒÚ‡Ë Ò„‡‰Ë.
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡
ÔÂ‰Ë¯ÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏË Ò
ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ÔÂ‰ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò‡ ‚ËÒÓÍËÚÂ ÌË‚‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ
¯ÛÏ Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, Ó·‡˜Â, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı.
œË ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ‚ Ì‡È-Ó·˘Ëˇ ÒÎÛ˜‡È,
Á‡Ï˙ÒÂÌËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ
Ë ÊËÎË˘ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ. —Ú‡ËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ Á‡ÏÂÒÚ‚‡
Ò ÌÓ‚, Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ‚˙Ì ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Úˇ„‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. “ÓÁË ÚËÔ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ò˙˘Ó ÌÂ ‰‡‚‡Ú ÒÂËÓÁÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ
Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ò‚ÂÊ
‚˙Á‰Ûı. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ Ò‡
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌËÒÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏË Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡-
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Фиг. 2. Схема на система с
принудителна тяга на въздуха

ˆËˇ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚˙Ì¯ÂÌ ‚˙Á‰Ûı
ÔÂÁ ÁËÏÌËÚÂ ÏÂÒÂˆË ˜ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‰„Â‚‡ÚÂÎË.
¡‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Í‡ÚÓ Ì‡ÈÒ˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ˜ËÒÚ Ë Ò‚ÂÊ. ÃÓ„‡Ú
‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡
ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ. —ÔÓÂ‰ ‚Ó‰Â˘Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÌËÒÍË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ‚ËÒÓÍ‡
ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÍÎËÏ‡Ú. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË Í‡ÚÓ ËÁ-

Фиг. 3. Балансирана вентилационна
система

Ô˙ÎÌÂÌËÂ, ÒÚ‡·ËÎÌË Í‡ÚÓ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ë „˙‚Í‡‚Ë
Í‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ
Ì‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ÌÂ ÒÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ÓÚ ÔÓÏˇÌ‡
‚ ·‡ÁÓ‚ËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Ì‡ÔËÏÂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ‚‡ˇÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÁÓˆË. √˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡, Ú.Â. ‰Â-
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Œ¬
Â„ÂÌÂË‡Ú ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡
Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ
‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚˙Á‰Ûı.

а

Местна и топлообменна
вентилация
б

в

Фиг. 4. Общообменна (а), местна
(б) и смесена (с) вентилация на
производствено помещение

·ËÚ˙Ú Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı, ÒÂ Â„ÛÎË‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÌÛÊ‰‡ ÓÚ ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı, Ú.Â.
ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡
‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ Ë ‰. ‡ÍÚÓ
‚Â˜Â ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ·‡Î‡ÌÒË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË

114

¬ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡
˜ÂÒÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌÓ
‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÁÓÌË
ÓÚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ËÎË ËÁÒÏÛÍ‚‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÚ
ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ. ¬ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Í‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÚ
ÏÂı‡ÌË˜ÌË Ë ÚÓÔÎËÌÌË Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌË, ÏÂÒÚÌË Ë ÒÏÂÒÂÌË. œË Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ ‚ÂÌÚËÎË‡
‚˙Á‰Ûı˙Ú ‚ ˆˇÎÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Â ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ë ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ò‡ÏÓ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‡·ÓÚÌË ÁÓÌË.

—ÏÂÒÂÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ıË·Ë‰ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÒ‚ÂÌ
Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÓÍÓÎÓ
ÁÓÌËÚÂ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ Ë ÏÂÒÚÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.

Поддръжка на
вентилационните
системи
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ˜ËÒÚ Ë
Ò‚ÂÊ, ‚‡ÊÌ‡ ÓÎˇ ËÏ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÌÓ Ë
ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ È ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÍÓÂÍÚÌÓ Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ. ÕÂ Ò‡ Ï‡ÎÍÓ
ÒÎÛ˜‡ËÚÂ ÓÚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ÓÚ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò ÌËÒÍÓÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚ ÌÂ„Ó‚
ËÁÚÓ˜ÌËÍ. «‡ÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌË ‡Ì‡ÎËÁË ÔÓ˜ÚË ‚ËÌ‡„Ë ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Í‡ÚÓ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡
ÌÂÔ‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ ËÌ‡˜Â
ÍÓÂÍÚÌÓ ËÁ·‡Ì‡ Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. —Â‰ Ì‡È˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡ ÌËÒÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı,

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

115

Œ¬
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÌÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔË ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ò‡:
l «‡Ï˙ÒÂÌË ËÎË ÓÒÚ‡ÂÎË ÙËÎÚË,
ÌÂÛÎ‡‚ˇ˘Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ ‚ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ ‚˙Á‰Ûı;
l »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙËÎÚË Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂı‡ÌË˜ÌË
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË Ë ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË ‰‡
ÔÓÔ‡‰Ì‡Ú ‚˙‚ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓ‰‡‚‡Ì
ÔÂÁ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡;
l Õ‡ÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ‚
Í‡Ì‡ÎËÚÂ, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡
ÓÒÚ‡ÂÎËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. œÓ·ÎÂÏ˙Ú ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â, ‚ ÔÓ-‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì, ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ËÁÒÏÛÍ‚‡ÌËˇ
‚˙Á‰Ûı;
l —ÔË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓËÚÂ
ÔÂÁ ÌÓ˘ÌËÚÂ ˜‡ÒÓ‚Â ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÔÓ‰ˆÂÌˇ‚‡ Í‡ÚÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË, ÌÓ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÂÁÛÎÚË‡ ‚ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡;
l œÓ·ÎÂÏË Ò ‚Î‡„‡Ú‡. —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ò‡ ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙Ê‰
‚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌËÚÂ ÓÚ‚ÓË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ ‚ Í‡Ì‡ÎËÚÂ
ÔÓ‡‰Ë ÌÂÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ ËÎË
ÌÂÍÓÂÍÚÂÌ ËÁ·Ó Ë/ËÎË ‡·ÓÚ‡ Ì‡
Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡˘ËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË.
«‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Â Ì‡ÎÂÊ‡˘Ó Â„ÛÎˇÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚Âˇ‚‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÏ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.

Проблемът с шума от
вентилационните
системи
¬ËÒÓÍÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ¯ÛÏ‡,
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Â-
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ÎË Í‡ÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌË‚Ó ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, Â Ò˙ÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ò˙Ò
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ËÎË ÌÂÍÓÏÙÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú
Ò ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ¯ÛÏ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË
˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡„ÎÛ¯ËÚÂÎË Ì‡ ¯ÛÏ‡, ·ÂÁ
‰‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ÃˇÍ‡
Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ¯ÛÏ Â ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌËÒÍÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ú.Â. Ï‡ÎÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË. œÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓÎÂÏË
‚˙Á‰Û¯ÌË ‰Â·ËÚË ÔÂÁ Í‡Ì‡ÎË Ò
Ï‡ÎÍÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ ÂÁÛÎÚË‡
‚˙‚ ‚ËÒÓÍË ÌË‚‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËˇ ¯ÛÏ.
¿ÍÓ Ò˙˘ËˇÚ ‰Â·ËÚ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÁ
ÔÓ-¯ËÓÍË ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË Í‡Ì‡ÎË,
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ¯ÛÏ‡ ˘Â ·˙‰Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍÓ. — ˆÂÎ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò ¯ÛÏ‡, ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË ‚˙‚ Ò„‡‰Ë Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË, ‚˙‚ ‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ ·ÂÁ¯ÛÏÌË, ÌÓ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
ÔÓ-ÒÍ˙ÔË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË.

Определяне на
качеството на въздуха
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÏÂÚÓ‰ËÍË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ÍÓËÚÓ ‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú
Ò‡ÏÓ ÓÚ ÎËˆÂÌÁË‡ÌË Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ÙËÏË. ‡ÍÚÓ ·Â
ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ‚ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡Ì‡Ú‡ ‚
ÏËÌ‡ÎËˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„
Â‚˛ ÒÚ‡ÚËˇ "¬ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ -

˜‡ÒÚ I", ÒËÏÔÚÓÏË Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÔÂ·Ë‚‡‚‡ÌÂ ‚ ÒÂ‰‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘‡ ÒÂ Ò ÌËÒÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ Ò‡ ˜ÂÒÚÓ „Î‡‚Ó·ÓÎËÂ, ÔÓˇ‚‡
Ì‡ ‡ÎÂ„ËË, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ÛÏÓ‡ Ë
‰. ¬ÒË˜ÍË ËÁ·ÓÂÌË ÒËÏÔÚÓÏË,
‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÌˇÏ‡Ú ÌË˘Ó
Ó·˘Ó Ò˙Ò Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ ÌÂ Á‡
Â‰ËÌË˜ÌÓ, ‡ Á‡ Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡. »ÁıÓ‰ÌË ‰‡ÌÌË Á‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ò‡ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ, Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‚Ë‰‡ Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÚÓ È ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ, ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂ.

Енергийна ефективност
на вентилацията
—‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÍËÁ‡
ÔÂÁ ÒÂ‰ÂÏ‰ÂÒÂÚÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ ‚ÂÍ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‚Ó ÔÓ‰ÍÂÔÂÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
‚ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡ÌË,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÓÚÒÍÓÓ Ë ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ì‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ò„‡‰ËÚÂ ÒÂ ÚÓÔÎÓ- Ë ıË‰ÓËÁÓÎË‡Ú, ÍÓÂÚÓ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÒÔË‡ ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÔÂÁ
ÒÚÂÌËÚÂ, ‚‡ÚËÚÂ Ë ÔÓÁÓˆËÚÂ.
¡˙Î„‡Ëˇ ÌÂ Â ËÁÓÎË‡Ì‡ ÓÚ Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ ËÁÓÎË‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ÓÒÚÓˇ˘Ë
ÒÂ Ë Ò‡ÌË‡ÌÂ Ì‡ ‚Â˜Â ËÁ„‡‰ÂÌË
Ò„‡‰Ë. «‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ
ÔÓˆÂÒ‡ Â Ë ˇÁÍÓ ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÍÎËÏ‡Ú‡ ‚˙‚
‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÂÙÎÂÍÚË‡˘ ‚ ˇÁÍÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·Óˇ
Ì‡ ‡ÎÂ„Ë˜ÌËÚÂ Á‡·ÓÎˇ‚‡ÌËˇ. œË˜ËÌ‡ Á‡ ‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ë ÔÓ·ÎÂÏË Ò ‚Î‡„‡Ú‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Â, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡-
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ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇÚ‡ ËÁÓÒÚ‡‚‡ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÓˆÂÒ‡ ÔÓ ËÁÓÎË‡ÌÂ
Ì‡ Ò„‡‰ËÚÂ. Õ‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÔË˜ËÌ‡
Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, ÒÂ ‰˙ÎÊË
Ì‡ ‚ÒÂÓ·˘ÓÚÓ ‡Á·Ë‡ÌÂ, ˜Â ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò˙Ò ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ ÔÓÚË‚Ó‚ÂÒ Ò Ó·˘ÓÔËÂÚËÚÂ Òı‚‡˘‡ÌËˇ, ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Û‚Âˇ‚‡Ú,
˜Â Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ ËÏ‡Ú ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ Úˇ„‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.
ÃÓ‰ÂÌËÚÂ, ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÒÍ˙ÔË ÓÚ ÏÓ‡ÎÌÓ ÓÒÚ‡ÂÎË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ÌÓ Ò‡ÏÓ
Í‡ÚÓ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ.
œË ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ÔÂÓÚÓ ÓÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ ‡·ÓÚ‡, ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ë
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ÒÂ‚ËÁË‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÔÂÁ
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ È ÊË‚ÓÚ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ. “ÂÍÛ˘ËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ÙÓÏË‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ Ò„‡‰‡.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË Â ÔÓËÁ„Ó‰ÌÓ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË
Í‡ÚÓ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ, ÌÓ
ÔÓ-ÌËÒÍÓ ÂÌÂ„ÓÂÏÍË ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ò Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.

Нискоенергоемка ли е
естествената
вентилация?
ÕÂÓÒÔÓËÏ Ù‡ÍÚ Â, ˜Â ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÔË ÍÓˇÚÓ ˜ËÒÚËˇÚ ‚˙Á‰Ûı ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÍˆËˇÚ‡, ËÁËÒÍ‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË Í‡ÔËÚ‡ÎÌË ‚ÎÓÊÂÌËˇ Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÔË‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ ‡·ÓÚÂÌ ÂÊËÏ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. œÓ ‚˙ÔÓÒ‡ ÍÓˇ ÒıÂÏ‡
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ - ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ËÎË ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Â ‚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë‚Ë ÏÌÂ-

ÌËˇ. –Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ, ˜Â ÔÓ‡‰Ë
ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁı‚˙ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËˇ Á‡Ï˙ÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡, ÚÂÁË ÒËÒÚÂÏË Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÍÓÌÒÛÏË‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ÏÂÒÚÓ „ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Úˇ ÒÂ
‡ÁÒÂÈ‚‡ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÍÓÎÓ
Ò„‡‰‡Ú‡. ƒÛ„‡ „ÛÔ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ‰ÍÂÔˇÚ ÚÂÁ‡Ú‡, ˜Â Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı Ë ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÌÓ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÔÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌÓ Â
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Ò ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. œÓ‡‰Ë Ó·ˇÒÌËÏË ÔË˜ËÌË, ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡· ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ Ë
ËÁÒÏÛÍ‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ, ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡˘Ë „ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ò‡ ‚˙‚ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌË.

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

119

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

—ËÒÚÂÏË Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂÚÓ
Коментари на специалисти от КОМИКОН, Мултипроцесорни системи, Л и С, Семо,
Сензомат и Уником Микросистеми
В материала публикуваме мненията на специалисти, работещи в областта на системите за дистанционно отчитане, контрол и управление на електропотреблението относно техническите тенденции в
развитието им, спецификите в приложението на системите, разширяването на функционалните им възможности, както и съществуващите пречки пред по-масовото използване на системите в страната.

Използват се
стандартни промишлени
протоколи
На базата на натрупания от фирма КОМИКОН практически опит считам, че към основните, все повече
се появяват и специфични клиентски
изисквания, които могат да се групират по следния начин:
l гарантирана невъзможност за
смяна на данни или програмно осигуряване в електромерите;
l въвеждане на данни от електромерите в индустриални мрежи,
SCADA и системи за енергиен мениджмънт, в които са въведени разходи от различни флуиди;
l мониторинг на измервателните
токове и напреженията към електромерите;
l следене за правилната работа
на електромерите;
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ват ограничено) комуникационните
интерфейси на електромерите;
l контролерите регистрират и
определени особени събития, свързани с изменения на ток, напрежение,
мощност, и измерват енергията паралелно с електромерите.

инж. Александър Савов,

l независимост

на системата от
управител на КОМИКОН
ограниченията към комуникационните интерфейси и
протоколи на различните производители на електромери.
Изпълнението на
изброените изисквания налага да се
прилагат следните
специфични решения в системите за
дистанционно отчитане:
l използват се
стандартни промишлени протоколи и устройства
като Modbus и PLC;
l не се използСтруктура на система за мониторинг и дистанционно
ват (или се използ- отчитане на електромери на КОМИКОН
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Инвестицията за
закупуването им е бързо
възвращаема
Стратегически, от гледна точка
развитието на системите за дистанционно отчитане и контрол, са
три основни фактора - цената, функционалността и универсалността
им. Практическата реализация на поставените въпроси далеч не е лесна.
По принцип, съвременните технологии позволяват без особено голям
труд да се създаде система на управление с развита функционалност. Посложно е постигането на икономически изгодна цена на системата и намаляване на разходите при експлоатацията й. Естествено, нито един сериозен производител няма да реши
проблема с цената за сметка на ограничаване на базовата функционалност или намаляване на надеждността на системата. Пазарен успех могат да постигнат само добре обмислени комплексни решения.
Тенденции в развитието на системите. Съвременните системи за дистанционно отчитане и контрол
представляват интегрирани технически решения, осигуряващи събиране и анализ на отчетената информация за различни ресурси, като електроенергия, газ, парно и вода. Този
подход ще позволи в бъдеще време
съществено да се намалят разходи-
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те, вързани с отчета на всеки от
изброените енергийни ресурси. Редица водещи в областта компании,
сред които и ADD Grup, вече имат
достатъчно голям опит в създаването и експлоатацията на подобни системи. Очакванията ми са, в пълен
обем интегрираният подход да бъде
реализиран в системите от следващото поколение. Все по-широкото
използване на интегрирани системи
за дистанционно отчитане на използваните енергийни източници е пазарно обусловено.
Друга тенденция в развитието на
системите е в посока опростяване
на структурата им. Съвременните
системи се конфигурират така, че
между всяка точка на отчитане и
диспечерския център се монтират
само уреди за измерване (електромер, водомер, газомер или топломер)
и концентратор, обслужващ множество от точките на отчитане. Налице е стремеж да се сведат до
минимум разходите за апаратура, а
следователно и за понижаване цената на системата като цяло.
За да се избере оптимална като
структура и възможности система,
отговаряща на изискванията на конкретното приложение, водещите
производители предлагат широка
гама от средства за реализацията
им. Колкото по-широка е гамата от

средства, произвеждани от един производител, толкова по-лесно е да се
конфигурира системата и толкова
по-лесна е експлоатацията и поддръжката й. Сериозните фирми в
бранша предлагат гама от електромери, концентратори и дисплеи, различаващи се в големи граници по своите функционални възможности и
стойностни характеристики.
Световна тенденция в развитието на системите за дистанционно
отчитане, контрол и управление на
електропотреблението е обменът
на данни между електромерите и
диспечерския център да се извършва
по вече съществуващи канали на
връзка - кабели (PLC 0.4 kV , 20 kV) и
Ethernet мрежи. Дори и в България
вече трудно би могло да се намери
сериозно предприятие, което не разполага с изградена Ethernet мрежа.
Основно предимство на описаната
тенденция е, че при инсталирането
или разширението на системата не
е необходимо изграждането на други канали за връзка.
Съвременните системи се разработват по начин, осигуряващ свеждане на монтажните работи до минимум. По принцип, системите се реализират в следната последователност - първо се изгражда центърът
за управление, а след това се монтират електромерите и концентрато-
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рите в точките на отчитане и в
трафопоста или подстанцията. По
този начин се пести време и системата е отворена от гледна точка на
възможности за бъдещо разширение.
Счита се, че инвестицията за закупуване, инсталиране и поддръжка
на системите е бързо възвращаема,
което се дължи основно на понижените загуби на електроенергия,
свързани с:
l точност на измерванe и дисциплина на отчитане;
l техническите проблеми (утечки)
или кражби на електроенергия;
l несвоевременното и/или непълно
разплащане с потребителите.
Също така съвременните системи
поддържат механизми на многотарифен отчет и гъвкаво управление на
потреблението на електроенергия.

инж. Стефан Дикарло,
управител на Л и С, генерален
представител на ADD-Grup
Moldova за България

Балансното мерене
решава проблема с
кражбите
Кражбите на електроенергия са
голям пазарен проблем не само за
България, но и за много страни в
света, както в Европа, така и в Азия,
Африка или Латинска Америка. В зависимост от държавата и стадия на
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развитие, в който тя се намира,
тези кражби се колебаят обикновено между 20 и 30% от общата консумация на електроенергия. Публична истина е, че огромната част от
днешните "нови" електромери, закупени във връзка с изнасянето им на
границата на собствеността в
страната, нямат възможности за комуникация и дистанционен достъп.
Нито пък позволяват динамично управление на многотарифни режими.
А пък за отчитане при дерегулиран
пазар на енергопроизводителите, не
може да се мисли въобще. Методът
с изнасянето навън предотвратява
(или поне силно затруднява) само
стария вид кражби чрез включване
извън товарната верига на електромера, но срещу кражби чрез отваряне и манипулация на самия електромер отвътре, той е напълно безпомощен. Освен това - изнасянето на
електромерите на улицата без охрана е силен мотивационен стимул за
вътрешна манипулация на електромерите, не само за потребителите,
предразположени към извършване на
кражби и нарушения, но, също така, и
за податливите към лична печалба
от това служители. Правилото, че
"удобният случай създава престъпника" е добре известно и работи още
от римско време.
Кражбите на ток се третират

като загуби. Битовите и промишлените кражби на електроенергия още
много дълго ще останат болезнен
проблем и поради взимането на друго решение, не по-малко вредно от
това за изнасянето на електромерите на границата на собственост.
Прието е, кражбите на ток да се
третират като загуби и следователно да се признават като разход
от органите за енергийна регулация.
По този начин техният пълен размер
се стоварва изцяло върху "гърбовете"
на напълно невинните редовни платци, а българските електроразпределители се оказват практически лишени от какъвто и да било реален
стимул и мотивация да се справят
бързо и ефикасно с огромните щети
от нарастващите кражби. Като резултат от това цената на тока в
българската държава, която
продължава и ще продължава да расте, неявно започва да съдържа, в качеството на постоянна своя
съставка, един уникален огромен резерв за бъдещи допълнителни приходи, който би представлявал изключителен интерес за новите приватизатори на електроразпределителната мрежа за ниско напрежение.
Да се осигури защита срещу неправилно мерене. Преди да подходи към
откриването на каквито и да било
кражби на електроенергия, електро-
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енергийната измервателна система трябва да си осигури защита срещу
неправилното мерене.
Това може
да се направи, като се
използва
добре известният
и
много полезен в изчислителната
техника
принцип на
контролните точки.
При
контролното
мерене в определени, наречени конт р о л н и , Структурна схема на балансно мерене,
точки (на- предложено от MPS
пример - на всяко отделно разклонение на мрежата или
в основата на всяка група от разклонения на мрежата)
се поставят контролни или балансни електромери.
Смисълът на това е чрез сравняване на показанията да
се открият грешно работещите измервателни уреди в
отделните разклонения на мрежата.
На фигурата е показана структурната схема на балансното мерене, която може да се приложи в мрежовата клетка на всеки един нисковолтов понижаващ трансформатор - балансните електромери се слагат на всеки извод на трансформатора, както, разбира се, и на
неговия вход. Сумата от показанията на електромерите на изводите трябва да е винаги равна на показанията на електромера на входа на трансформатора. Както и сумата от показанията на електромерите на
отделните индивидуални потребители във всеки от
изводите на трансформатора трябва да бъде равна на
показанията на електромера, поставен в началото на
този извод.
Поставянето на балансни електромери, освен проверката на точността на меренето, позволява още и откриването на кражбите на електроенергия, свързани с
отварянето и манипулациите на измервателната или
регистриращата част на електромерите. Защото, при
верни измервателни уреди и верни часовници в тези
измервателни уреди, всяка разлика в показанията на
балансния електромер и сумата от показанията на електромерите в неговия възел означава кражба на електроенергия. При това, което е много важно и заслужава
специално отбелязване:
l първо, балансното откриване на кражби не се интересува дали потребителският електромер е изнесен или
не е изнесен навън на улицата или на границата на собственост;
l второ, балансното откриване на кражби не се влияе
от това дали кражбата е извършена чрез манипулация
на потребителския електромер.
l и трето - всяка кражба на електроенергия се открива
и се регистрира веднага в момента на нейното възникване.

инж. Пламен Даскалов,
управител на MPS
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Съвременните системи
съвместяват все повече
функции
Приложението и използването на системи за дистанционно отчитане на електропотреблението все повече се превръща от пожелание в необходимост. Увеличаването на цената на електроенергията, от една страна, и повишаването на изискванията към качеството
на електроенергията, от друга страна, са фактори, формиращи тенденцията към широко използване на системи за дистанционно отчитане, контрол и управление
на електропотреблението, както от страна на електроразпределителните дружества, така и в промишлените предприятия. Вследствие на редица фактори темата е актуална както за потребителите, така и за
производителите на подобни системи.
В момента се наблюдава процес, свързан с интеграцията на множество функции в системите за дистанционно отчитане. В единни, общи системи се обединява функционално трансфер на количествени и качествени параметри на енергията, паралелно със записи
на събития и управление в реално време. Това позволява впоследствие да се анализира подробно както работата на системата, така и на електропотреблението.
Съвременните системи за дистанционно отчитане разполагат с вградени функции, предпазващи системата от погрешно или ненужно голямо натоварване. Също така системите позволяват оптимизиране
с течение на времето на токовото натоварване,
минимизиране на загубите на напрежение или постигането на по-голяма ефективност на вложените инвестиции. Не на последно място, системите правят
диагностика и анализ с цел установяване на точния
причинител на нежелани смущения и пропадания в електрозахранването, генериране на хармоници или поддържане на нисък фактор на мощността. На базата
на техническите решения на партьорската ни фирма
SATEC, Семо се занимава с изграждането на подобни
системи в България. Друга съвременна тенденция в
техническото развитие на системите е реализацията на решения, изцяло отворени в Internet, предназначени както за мониторинг, така и за управление на
електропотреблението.

инж. Петър Христов,
търговски директор на Семо

При определени условия
е възможно използването
на bus-системи
Във функцията на системи за дистанционно отчитане и контрол на потреблението на електроенергия,
по принцип, биха могли да се използват bus-системи на
различни производители, които служат за пренос на
сигнали - аналогови и цифрови, между отдалечени входове/изходи и централен контролен пункт с персонален компютър или програмируем логически контролер.
Все пак ми е трудно да си представя широко приложение по темата. Възможно е използването на подобни
мрежови решения за отчитане на импулсите на броячите на електромерите и пренос на тези импулси до
отдалечен контролен пункт. По този начин практически се реализира контрол на показанията на всеки един
електромер.
Описаното техническо решение е приложимо в случаи, при които броят на електромерите, включени в
системата, е доста голям и контролът на всеки един
от тях - много важен. Основната причина се състои
във факта, че bus-системите са доста скъпи и при решения с малък брой входове/изходи не е икономически
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целесъобразна употребата им. Ако
мога да се изразя образно, използването на bus-системи в ограничени
като мащабност приложения,
свързани с дистанционно отчитане
и контрол на потреблението на
електроенергия, би представлявало
нещо като да се монтира двигател
на BMW в Трабант.

инж. Румен Иванов,
управител на Сензомат

Съвременните решения
са мащабируеми,
отворени, с широки
възможности
Практическата реализация на система за дистанционно отчитане и
контрол представлява сложна задача, изискваща задълбочени познания
в областта на измерванията, мрежите за управление, телекомуникациите, обработката и съхранението на
данни и т.н.
Друг фактор, който не трябва да
се подценява, е необходимият опит
в системотехниката с цел оптимално структуриране, за да се постигане устойчивост в работата на системата, осигуряване на възможности за разширение и добавяне на
нови функции. Също така е наложително влагането на значителни ресурси за обезпечаване на процесите
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по изграждането и пуска на системата.
Изборът на технологична платформа, която да служи като фундамент на системата за дистанционно отчитане и контрол, е от първостепенна важност. Тази платформа
трябва да удовлетворява редица
изисквания, по-важните от които
са:
l да се базира на отворени, международно признати и утвърдени в
практиката стандарти;
l да се развива в съответствие
с най-новите технологични достижения в областта на мрежите за управление;
l да дава свобода при избора на
технически решения и програмнотехнически средства;
l да допуска безпроблемно разширение на системата чрез добавяне
на нови точки за измерване и/или управление;
l да дава възможност за развитие на системата чрез добавяне на
нови функционални възможности;
l да позволява работа със средства за измерване на различни производители.
По принцип внедряването на системите за дистанционно отчитане
и контрол протича на етапи и изисква много добра координация между

изпълнители и възложители. Само
така могат да се избегнат аварии и
продължителни прекъсвания в електроснабдяването на клиентите.
В дейността си, сериозните
български и чуждестранни производители на системи за дистанционно отчитане и контрол на електропотреблението, сред които е и Уником Микросистеми, се придържат
стриктно към казаното дотук. Това
е гаранция, че направените инвестиции за закупуване и внедряване на системата ще съхранят стойността
си, а вече създадената инфраструктура ще може да се използва и за
отчитане на вода, газ, топлинна
енергия, предлагане на услуги с добавена стойност и др.
Безспорно е, че системите за дистанционно отчитане и управление
на консумацията на електроенергия
ще се прилагат все по-широко в
практиката и от техническо средство за гарантиране на събираемостта в проблемни жилищни райони
ще се превърнат в масово използван инструмент за подобряване качеството на услугите, предлагани
от електроразпределителните
компании.

инж. Орлин Кишкилов,
управител на
Уником Микросистеми
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¬ ÒËÎ‡ Ò‡ ÌÓ‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
Наредба регламентира устройството, монтажа и експлоатацията на системи за
защита от електрохимична корозия

¬

Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·˘‡Ú‡ ı‡ÏÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡, ‚ Í‡ˇ
Ì‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ·Â
ÔËÂÚ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ Ì‡Â‰·‡, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡˘‡ ÌÓ‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ Ì‡‰ÁÓ Ì‡
„‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Á‡ ‚ÚÂ˜ÌÂÌË ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰ÌË
„‡ÁÓ‚Â (·.Â‰. œËÂÚ‡ ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÍËˇ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ 10.09.2004 „.)
Õ‡Â‰·‡Ú‡ ÒÔÂˆËÙËˆË‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ‡ÏÍ‡, ‚˙‚ÂÊ‰‡˘‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÓÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ ÍÓÓÁËˇ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ·˙Î„‡-
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ÒÍËˇ Ô‡Á‡. «‡ÎÂ„Ì‡ÎËÚÂ ‚ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÍÎ‡ÛÁË Ò‡ ‚ÎÂÁÎË
‚ ÒËÎ‡ ÓÚ 21 ÓÍÚÓÏ‚Ë 2004 „. —ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡
Á‡˘ËÚ‡, ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇÚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡
Ë Í‡ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ Ì‡Î‡„‡ÌÂ Ì‡
ÌÓ‚Ë ·ËÁÌÂÒ Ô‡‚ËÎ‡ ‚ ÚÓÁË ÒÂ„ÏÂÌÚ ÓÚ Ô‡Á‡‡. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ì‡
ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ú‚˙‰ÂÌËÂ, ÒÔÓÂ‰ ÙËÏË,
ÔÓÂÍÚË‡˘Ë Ë ËÁ„‡Ê‰‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ ÍÓÓÁËˇ, ‰‡‚‡ Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡
Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÌÂ
ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÍÎ‡ÛÁËÚÂ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË
‚ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. –Â‰‡Í-

ˆËˇÚ‡ Ó˜‡Í‚‡ ÍÓÏÂÌÚ‡ËÚÂ ‚Ë
ÓÚÌÓÒÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙‚Â‰ÂÌËÚÂ Ò Ì‡Â‰·‡Ú‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡, ‚ÎËˇÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ
˘Â ÓÍ‡Ê‡Ú ‚˙ıÛ Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ‚
‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á
‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÌË ÌÓÏË.

Нормативният документ
задължава
‰ÂÌ‡ÊÌËÚÂ Ë ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ Í‡·ÂÎË
Ë ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
Í‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ, ‰‡ ÒÂ
ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡Ú Í˙Ï ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÂÍÁÓÚÂÏË˜Ì‡ ÒÔÓÈÍ‡ (˜Î. 8, Ú. 6). ƒÛ„Ó
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ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎÓ ‚ „Î‡‚‡ ‚ÚÓ‡
Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËˇ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÓÚÌ‡Òˇ˘ ÒÂ ‰Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ô‡‚ËÎ‡ Ë ÌÓÏË Á‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Â ÙÎ‡ÌˆÓ‚ËÚÂ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ Ì‡ Í‡ÚÓ‰Ì‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÍÓÓÁËˇ, ‰‡ Ò‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË Ò „‡ÌËÚÛË ·ÂÁ ÏÂÚ‡ÎÌÓ Ó·ÚÓ˜‚‡ÌÂ (˜Î. 9,
Ú. 3). —˙˘Ó Ú‡Í‡ Ì‡Â‰·‡Ú‡ ‚˙‚ÂÊ‰‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ Ë/ËÎË ÂÎÂÍÚÓÍÓÓÁËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌËÚÂ Ë Ì‡ÏË‡˘ËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰ ‚Ó‰‡ ˜‡ÒÚË Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ˜ÂÁ ‰ËÂÎÂÍÚË˜ÌÓ ÔÓÍËÚËÂ Ë ‡ÍÚË‚Ì‡ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ (˜Î. 15, Ú. 1). œÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌËÚÂ
ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌËÚÂ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÙËÁËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
l ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ˇÍÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÍËÚËÂÚÓ ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ˜‚‡Ú‡ ÔË
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
l ÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ, Ò ˆÂÎ ÔÓÂÏ‡ÌÂ Ì‡
‰ÂÙÓÏ‡ˆËËÚÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÌËÒÍË ËÎË ‚ËÒÓÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡ ËÎË
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‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ;
l ‰Ó·‡ ‡‰ıÂÁËˇ Í˙Ï ÏÂÚ‡Î‡;
l ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÒÂ˘Û ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡

ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ Ë
l ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ

‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
œË Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Í‡·ÂÎË,
Ì‡ ÂÒÚ‡Í‡‰‡ ËÎË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÓ‰ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Í‡·ÂÎË (˜Î. 16, Ú. 2). —ÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÎ‡ÛÁ‡ ‚
Ì‡Â‰·‡Ú‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡, ˜Â ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ Í‡·ÂÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡
·ÓÌË‡ÌË ËÎË ‰‡ Ò‡ ÔÓÎÓÊÂÌË ‚
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë ‚˙‚ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ Õ‡Â‰·‡ -2 Á‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌËÚÂ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÌÓÏË.

Изпитването на газови
съоръжения и
инсталации
Â ‡Á„ÎÂ‰‡ÌÓ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ‡Á‰ÂÎ Ì‡
Ì‡Â‰·‡Ú‡. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â ËÁÓÎË‡˘ËÚÂ ÙÎ‡ÌˆË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ˇÍÓÒÚ.
Õ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÔË ËÁÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡

ˇÍÓÒÚ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
ÓÚ 1.5 Ô˙ÚË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÔË
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÚÂÒÚ‡, ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ÓÚ 5 ÏËÌÛÚË (˜Î. 109, Ú.1).
ƒÓÍÛÏÂÌÚ˙Ú ‚˙‚ÂÊ‰‡ Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÓÎË‡˘ËÚÂ ÙÎ‡ÌˆË Ì‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‡‚ÌÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
œÓ‚ÂÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò ÔÂÌÓÓ·‡ÁÛ‚‡˘Ó ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó. –Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ Â ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ 10
ÏËÌÛÚË. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ı‡‡ÍÚÂ
ËÏ‡ Ò˙˘Ó ËÁÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ ÚÓÍ Ò ˜ÂÒÚÓÚ‡ 50 Hz Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 5000 V. ¬ÂÏÂÚ‡ÂÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÒÚ‡ Â 1 ÏËÌÛÚ‡ ÔË
ÒÛıÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÙÎ‡ÌˆËÚÂ. —
ËÁÔËÚ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‚Âˇ‚‡ ‰‡ÎË ÌÂ
ÒÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÍÓÓÌ‡-ÂÙÂÍÚË
ÔË ÒË‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ (˜Î. 109,
‡Î 3). »ÁÓÎË‡˘ËÚÂ ÙÎ‡ÌˆË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ë Ì‡
ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ò Ô‡‚ ÚÓÍ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ 500 V ÔË ÒÛıÓ
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÙÎ‡ÌˆËÚÂ. œÓÒÚ‡‚ÂÌÓ Â ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÙÎ‡ÌˆËÚÂ ‰‡ ÌÂ ·˙‰Â ÔÓ‰ 0.1
MΩ.
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—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ë ÍÓÌÚÓÎ ‚ “≈÷ ¬‡Ì‡
Извършва непрекъснато измерване, следене и регистриране на вредните
газови емисии

—

Амелия Стоименова

истема за непрекъснат мониторинг и контрол на емисиите от
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, е внедрена в ТЕЦ
Варна. Договорът за изпълнение на
проекта, включващ проектиране,
монтаж и внедряване на апаратура
за непрекъснато измерване, следене
и регистриране на изпусканите
вредни емисии от котлите, е подписан през септември 2003 г. Системата е пусната в експлоатация
през май 2004 г. Проектирането,
монтажът и пусковоналадъчните
работи при внедряването на системата е извършено от Старт Инженеринг. Системата, измерваща и ре-
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гистрираща емисиите, изпускани
от котлите на парогенераторни
блокове от 1 до 6, е реализирана на
база техника на АВВ и DURAG. Основания за внедряването на системата за непрекъснат мониторинг на
вредните газови емисии са изискванията, заложени в действащата
нормативна уредба за опазване на
околната среда (б.ред. широко дискутираните наредби на МОСВ - -6
(ДВ, бр.31/1999 г.) и -2 (ДВ, бр.51/
1998г.)). Друга предпоставка за внедряване на системата е необходимостта от предприемане на мерки,
подобряващи работата на електрофилтрите и повишаващи ефективността на горивните процеси с цел
намаляване на вредните емисии,

Фиг. 1 ТЕЦ Варна

съгласно изискванията на европейските норми и директиви, обоснова-
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ват от ТЕЦ Варна необходимостта от изграждане на
системата.

Етапи на реализация на проекта
Изпълнението на проекта е реализирано на два етапа, заявяват от централата. Първоначално, на базата
на данните от предварителни проучвания, е избрано базово техническо решение на структурата на системата. Резултатите от предварителните проучвания и проведените контролни измервания са анализирани, разгледани са съществуващите варианти за изпълнение на
проекта и е избрано решение, при което се измерват
параметрите на димните газове във всеки един от двата димохода на шестте парогенератора.
"Освен че изцяло удовлетворява изискванията на нормативните документи и на РИОСВ Варна, избраният
технически вариант осигурява допълнителни възможности за използване на данните за анализ и оценка на състоянието на всеки парогенератор; диагностика на работата на основни съоръжения, оптимизация на горивния
процес и други", заявяват от централата. "Сред изискванията, които поставихме към системата още на проектния етап, бяха осигуряване на надеждна и безотказна
работа, минимално време и средства за поддръжката й,
достоверност на измерванията и, както вече бе подчертано, съответствие с изискванията за такъв тип системи, поставени от Министерството на околната
среда и водите", категоричен е инж. Йордан Енев, началник цех КИП и А на ТЕЦ Варна.
На втория етап от реализацията на системата е
изготвено техническо задание, проведена е открита
процедура за избор на изпълнител на цялата инженерингова дейност, свързана с работно проектиране, монтажни работи, пуск и настройка на системата, както и
обучение на персонала. За главен изпълнител на проекта
е избран Старт Инженеринг.

Описание на системата
"При разработването на системата бяха отчетени
световните тенденции в пробовземането, обработването на информацията и експлоатацията на системите за собствени измервания", коментира избраната
структура и реализираните възможности на системата инж. Методи Николов, началник клон Автоматизация в Старт Инженеринг. Внедрената в централата
система за непрекъснат мониторинг на димните газове представлява интегрална част от общата информационно-управляваща система на съоръженията в ТЕЦ
Варна.
Измерванията на емисиите на вредните вещества в
централата се извършват на всеки димоход след димните вентилатори. "При избора на пробовземните точки
бяха спазени изискванията на Глава трета "Процедури
за пробовземане и измерване" на Наредба -6. Монтажът
бе извършен съгласно изискванията на производителите на апаратурата и конкретните условия и изисквания
на ТЕЦ Варна", заявява г-н Николов.
Като йерархия внедрената система представлява
йерархична структура, тип SCADA. Високото ниво е
реализирано на базата на операторска станция, в която
се извършват всички корекции, изчисления, нормализации
и усреднявания, след което натрупаните данни се архивират от системата и от SQL сървър. Използваният
софтуерен пакет осигурява възможност да бъдат наблюдавани тенденциите в изменението на следените пара-
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метри в реално време, както и да се
генерират различни типове отчети
и доклади. "Сред възможностите на
системата са натрупване на база
данни от средните половинчасови
нормирани стойности на контролираните параметри и изработване на
месечните и годишните официални
доклади за РИОСВ Варна, съгласно
действащата нормативна база",
допълва Йордан Енев.
Измерването на контролираните
параметри се реализира на базата на
две многокомпонентни, модулно изградени газанализаторни системи
Advance Optima, производство на ABB
Аutomation Products. Всяка от системите е предназначена за отчет на
SO2, NO, CO, CO2 и O2. Първата система се използва за измерване и регистриране на емисиите, изпускани
от котлите на блокове 1, 2 и 3, а
втората съответно за котлите на
блокове 4, 5 и 6. На всеки от дванадесетте димохода е монтирана пробоотборна част със съответстващите й обгреваеми линии за пренос на
взетата проба до газанализаторния
модул, датчици за измерване на прах
и ултразвукови датчици за измерване на разход, производство на DURAG
GROUP, както и датчици за темпера-
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Фиг. 2 Принципна схема на системата за събиране и обработка на данни за
емисиите от вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от
парогенератори на блокове от 1 до 6.

тура и термосъпротивления Pt 100
на ABB Automation Products. Всяка от
газанализаторните системи, включително вторичните прибори, са монтирани в специално изградени за целта климатизирани помещения.
Всички различни типове отчети
и доклади от системата са изготвени в съответствие с Инструкция
-1 от 03.7.2003 г. (ДВ, бр. 69/2003
г.), при съблюдаване на приложенията към нея. Данните в тях са защи-

тени на различни нива с помощта на
криптиращи алгоритми и пароли,
съгласно изискванията на чл. 33 и чл.
34 от Инструкция -1", категоричен
е Методи Николов.

Техническо оборудване
Измерването, следенето и регистрирането на текущите концентрации на вредните емисии се извършва
от многокомпонентната система
Advance Optima на АВВ. "Системата
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е разработена на базата на високотехнологични материали, преминали
през проверката на дългогодишен
опит в областта на газовия анализ.
Използвани са най-новите за момента техники за калибриране", коментира избора на техническо оборудване г-н Николов. Като структура газанализаторната система Advance
Optima е модулна. Изградена е от
следните функционални групи:
l Advance Cemas-NDUV, оборудвана с
модули Limas 11-UV (ултравиолетов
промишлен фотометър) и електрохимичен сензор за О2, предназначена
за измерване на серен диоксид, азотни оксиди и съдържание на кислород
в изсушените димни газове.
l Advance Cemas-NDIR с модули URAS
14 (инфрачервен промишлен фотометър), която се използва за измерване на серен оксид и серен диоксид.
"Специфика на изброените газанализаторни системи е, че за калибриране на анализаторните модули не
са необходими нулев газ или газ за
калибриране на крайната точка. Калибрирането на нулата се извършва
с околен въздух, а за калибриране на
крайните точки се използват интегрирани, изпълнени с газ калибриращи
кювети", допълва г-н Николов. Кому-
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никацията на анализаторните модули с други устройства се осъществява
по Modbus или Profibus, a за
отдалечено свързване или
поддръжка е предвидена
Ethernet връзка и поддръжка
на TCP/IP протокол.
"В структурата на системата за мониторинг и
контрол на вредните газови емисии, внедрена в ТЕЦ
Варна, са включени и при- Фиг. 3 Техническо оборудване, включено в
бори за измерване на не- системата.
прозрачност и концентрация на прах, пературата на димните газове в
тип D-R290, и прибори за измерване димоходите, тип SensyTemp WT R на
на обемен поток тип D-FL 200, про- АВВ Automation Products.
изводство на фирма DURAG. Като
Съдържанието на влага се опредетехнически параметри, конструкция ля чрез измерване кислорода на влажи специфики приборите са съобразе- ните димни газове (с циркониеви
ни с конкретните данни и условия на сонди) и на сухите газове в газаналиработа на съоръженията", обоснова- заторната система Advance Cemasва избора на техническото оборуд- NDUV. С помощта на специализиран
ване ръководителят на направление софтуер SEHTS се пресмята обемнаАвтоматизация в Старт Инжене- та влажност на основата на нормаринг. С цел изпълнение на норматив- тивно регламентиран метод. "Всеки
но регламентираните изисквания, си- от използваните прибори се харакстемата е оборудвана с прибори за теризира с точност и надеждност
измерване на налягането на димни- при измерванията и има всички серте газове в димоходите и на баро- тификационни документи, гарантиметричното налягане, AMD220/230, ращи истинността на получените
както и с прибори за измерване тем- данни", заявява г-н Николов.
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Система за събиране и
обработка на
информацията
"Реализираната система за събиране и обработка на информацията
е изцяло съобразена с нормативните
документи на МОСВ и основно с
Инструкция -1 от 03.7.2003 г. за
изискванията към процедурите за
регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, на МОСВ", категоричен е Методи Николов.
Системата е базирана на контролер AC800C на фирма ABB, във функцията на хардуерна платформа, в
която са интегрирани необходимите
модули и елементи за решаване на
конкретната техническа задача.
Контролерът поддържа комуникационните протоколи Ethernet, RS-232,
PROFIBUS-DP master class 1 и
FOUNDATION Fieldbus H1. Сред техническите му специфики са лесен
монтаж и поддръжка.
Операторската станция на системата работи под операционната си-
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стема Windows 2000 Professional. Хардуерът и софтуерът дават възможност за дублиране на данните и периодичното им съхраняване на външен
магнитен носител. Софтуерният пакет, предназначен да събира, анализира и визуализира данните, е съставен
от компонентите Microsoft Windows
2000 Professional; Internet Explorer; Web
Server (IIS); Microsoft SQL Server; ABB
SCADA Portal; Web-базирано приложение за генериране на отчети и експорт на данните в индустриалната
мрежа на ТЕЦ Варна.

Web-базирани приложения
на системата
Системата за непрекъснат емисионен мониторинг притежава web-базирано приложение, с помощта на
което могат да се генерират и подготвят за изпращане отчети, в съответствие с изискванията на Министерството на околната среда и
водите. С помощта на web-базираното приложение за генериране на отчети, оторизирани лица от централата могат да правят справки от
произволен компютър, свързан към локалната Internet мрежа. Различните
видове справки обхващат всички изис-

квани от МОСВ интервали и начин на
визуализиране на информацията, уверяват от ТЕЦ Варна. Системата позволява конфигурирането и наблюдението на данните във вид на схеми и
екрани с моментни стойности (цифрови и барграфи), тенденции в изменението, списъци с аларми, журнал със
събития и др. Поддържа логика за наблюдение и управление на аларми и логически съобщения. Също така е
възможно да се наблюдава изменението на процесните величини за минали периоди от време.
В база данни на SQL сървъра се
съхраняват и осредняват стойностите от различните измервания,
както и голям обем допълнителна
информация. "Данните могат да се
натрупват и съхраняват в базата за
период от 8 години, a SQL сървърът
прави лесно и удобно тяхното визуализиране и архивиране на хартиен
или магнитен носител, в съответствие с изискванията на Наредба 6",
подчертава г-н Николов.
Допълнителен web-базиран софтуер се използва за изготвяне на доклади за ден, месец или година. "За визуализацията на данните са използвани стандартни бланки, в съответ-

май 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

май 2005

147

‚ÌÂ‰ÂÌÓ
ствие приложенията към Инструкция -1. Удобството при web-базираното приложение е, че може да бъде
видяно по всяко време и от всеки
компютър, свързан в локалната мрежа на ТЕЦ Варна, и имащ необходимите права за достъп, без да е необходима инсталация на допълнителен
софтуер", допълва той.
Сред изискванията, поставени от
централата в процеса на проектиране на автоматизираната система за
непрекъснат мониторинг на димните
газове, е да се осигури висока сигурност и защитата на информацията.
Изградени са нива на защита, с право
на достъп до оторизирани потребители, имащи права за работа със системата. "От друга страна, системата осигурява неограничен достъп на
контролните органи до съхраняваната
информация", подчертава Методи
Николов. "Всички изброени програмни
продукти създават завършена, модерна система за непрекъснат емисионен
мониторинг, осигуряваща широки
възможности за бъдещо развитие",
допълва той.

Постигнати резултати
"Техническите и експлоатационните показатели на системата за не-
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прекъснат контрол на емисиите от
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от парогенераторите
на блокове от 1 до 6 в ТЕЦ Варна,
еднозначно свидетелстват, че поставените от нас изисквания са изпълнени. Реализираният вариант на
системата с измерване на емисиите
за всеки парогенератор, независимо
от по-високата си цена, създава добри предпоставки за бъдещо развитие
и усъвършенствуване", уверяват от
ТЕЦ Варна. "След пускането на системата в действие бяха направени измервания от изпитвателна акредитирана лаборатория, които потвърждават думите на колегите от
централата", подкрепя становището
на ТЕЦ Варна г-н Николов.

Възможности за
развитие и
усъвършенствуване на
системата
Насока, в която системата би
могла да се развие, включва реализацията на пакет от диагностични
функции за оценяване работата на
отделни технологични съоръжения източници на вредни емисии, както
и с цел изготвяне на препоръки за
операционни и управляващи въздей-

ствия. "Системата предлага широки възможности за многоцелево използване на направените инвестиции за екология, включително разработване и внедряване на алгоритми и системи за оптимизация на
горивния процес и подобряване на
екологичните и икономическите
показатели на базата на модерни,
съвременни технически решения и
методи", коментира Методи Николов.
"Внедряването на система за непрекъснат контрол на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферата от парогенераторите
на блокове от 1 до 6, би могло да се
разглежда като предпоставка за подобряване позициите на ТЕЦ Варна
в условията на формиращия се енергиен пазар у нас. Инвестицията е оправдана и с оглед необходимостта
от удовлетворяване на стандартите и изискванията на европейското
и българското законодателство в
областта на екологията, включително Директиви 2001/80/ЕС и
2003/87/ЕС, Наредба 10 на ЕС, протокола от Киото и др. предвид
предстоящото членство на България в Европейския съюз", заявява в
заключение г-н Николов.
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ƒÓ 2015 „. ÌˇÏ‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂÏ
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌË‚‡
Готова е националната програма по енергийна ефективност за периода 2005 - 2015 г.

—

ериозното изоставане на България
в сравнение с държавите от Европейския съюз (ЕС) по отношение на енергийната ефективност е факт, който
не подлежи на съмнение. Въпреки нарастващата актуалност на темата, все
още сме далече от времето, в което
енергийната ефективност ще се разглежда и като персонална отговорност. Несъмнено, за да догоним далече
изпреварилите ни в това отношение
страни от ЕС, е необходимо в обозримо бъдеще да бъде регламентиран и
въведен работещ механизъм за икономическо поощряване на инициативи,
свързани с енергийната ефективност.
Механизъм, който да е съобразен със
стратегията за общо развитие на икономиката на страната. В този смисъл,
важна стъпка по пътя на присъединяването на България към ЕС представлява разработването на национална
дългосрочна програма по енергийна
ефективност. На пресконференция,
организирана в края на април, изпълнителният директор на Агенцията по
енергийна ефективност (АЕЕ) Таско Ерменков обяви, че програмата по Енергийна ефективност на България за периода 2005 - 2015 г. вече е готова. Задвижена е процедура по съгласуването
й със заинтересованите страни преди
внасянето на програмата за одобрение
от Министерския съвет (б.ред. преди
затварянето на броя в началото на
май).

Енергийната интензивност
на БВП е висока
Програмата по енергийна ефективност е разработена от АEE на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за енергийна
ефективност и съобразена с приета-
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та през 2002 г. Енергийна стратегия
на България. Основната цел на програмата, според АЕЕ, е намаляване на енергийната интензивност на брутния
вътрешен продукт (БВП). "Първичната
енергийна ефективност е един от основните показатели за енергийната
ефективност. Представлява количество вложени първични ресурси за производството на единица БВП или килограма нефтен еквивалент/Euro00р.
Според направени анализи, за момента
енергийната интензивност на БВП на
България е около 2 пъти по-висока в
сравнение със страните от Европейския съюз. На практика това означава,
че за производството на единица БВП
българската икономика изразходва два
пъти повече първични енергийни ресурси", подчерта Таско Ерменков.
Най-голям консуматор на електрическа и топлинна енергия е битовият
сектор. Индустрията потребява около 38% от крайното енергийно потребление. През последните години е видна
тенденция към нарастване на потреблението на индустриалния сектор.

Делът на енергията от
биомаса ще се увеличи
Очакванията са след 2004 г. първичното енергийно потребление (ПЕП)
плавно да нараства. Очаква се, крайното енергийно потребление (КЕП) да се
увеличава с по-бързи темпове от ПЕП.
Дяловете на природния газ и дървесината във формирането на КЕП ще се
увеличават, докато дяловете на електроенергията и топлинната енергия
ще намаляват. По отношение на ПЕП,
прогнозата е дяловете на въглищата,
природния газ и дървесината да нарастват. Очаква се производството на
ядрена енергия и износът на електри-

ческа енергия да намаляват.
За прогнозния период 2005 - 2015 г.
показателите за крайната енергийна
интензивност (КЕИ) и първичната
енергийна интензивност (ПЕИ) на
българската икономика ще останат повисоки от осреднените европейски
нива. "Причина за ниската енергийна
ефективност на икономиката е високата енергийна интензивност основно на индустрията с около 38% от
крайното енергийно потребление,
транспорта и домакинствата. Очакваното увеличаване на потреблението
на въглища ще доведе до нарастване
на нивото на генерираните вредни
емисии, което ще резултира в натиск
за повишаване на цената на електроенергията", подчерта г-н Ерменков.
"Делът на енергията, произведена от
биомаса, през следващите години ще
се увеличи", допълва той.

ВЕИ срещу ЕЕ
Според Стоян Тодоров, главен секретар на АЕЕ, броят на реализираните до момента проекти в страната в
областта на енергийната ефективност е около 9 пъти по-голям в сравнение с проектите за енергийно оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ). "Темпът, с който използването на ВЕИ в България нараства, е много по-нисък от необходимия
с цел достигане на приетия в Енергийната стратегия на България дял на
произведената електроенергия от
ВЕИ. Данните от направени анализи
сочат, че ефектът от спестени горива и енергия от проекти по ЕЕ е шест
пъти по-голям от реализирания по линия на проекти, свързани с енергийно
оползотворяване на ВЕИ", заяви г-н
Тодоров.
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O-Ô‡Í Heavy Duty ·‡ÚÂËË Ë 1/2 h
Á‡ˇ‰ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ BOSCH
Õ

ово поколение батерии O-пак Heavy
Duty и 1/2 h зарядни устройства, модели AL1450DV и AL2450DV, разработи
BOSCH. От края на миналата година
всички Heavy Duty акумулаторни инструменти и фамилиите 14.4V&24V стандартно се оборудват с новите O-пак
Heavy Duty батерии и 1/2 h зарядни устройства AL1450DV и AL2450DV, съобщават от представителството на
BOSCH в страната. Конструктивна специфика на батериите O-пак Heavy Duty
са охлаждащите алуминиеви пръчки (радиатори), които разпределят по-добре
отделената при работата им температура. Също така заздравените връзки
между клетките от чист никел, както
и по-дебелите свързващи проводници в
конструкцията на батериите, намаляват отделянето на топлина в батериите. Батериите O-пак Heavy Duty функционират на базата на нова технология, която допринася за повишаване на
устойчивостта им на ниски температури, съдейства за повишаване на здравината на батериите и удължава експлоатационния им живот. Друго предимство на новите батерии е свързано с
решаването на съществуващия до момента проблем със съхранението на
NiMh батерии за по-дълъг период от
време. Отличителна специфика на батериите O-пак Heavy Duty е капацитетът
им от 2.6 A/h.
Със 1/2 h бързозарядни устройства
на BOSCH се окомплектоват стандартно всички Heavy Duty инструменти и
фамилии. Предлагат се в две модификации AL1450DV, предназначена за 12V и
14.4V, и AL2450DV за 18V и 24V инструменти. Техническата спецификация на
зарядните устройства включва постоянен температурен контрол върху батериите, възможност за зареждане на
NiMH и NiCd батерии, поддържане на
дълъг експлоатационен живот на батериите, възможност за зареждане на батерии от 7.2 до 24V.
NiCd срещу NiMh акумулаторна
технология
С развитието и усъвършенстването
на никел-металхидридната технология
през последните години, в традиционно запазени за никел-кадмиеви акумулатори приложения все по-широко се използват NiMh батерии. Предпоставка
за прогресивно нарастващия пазарен дял
на никел-металхидридните батерии са
два основни факта. На първо място, при
еднакви размери и приблизително еднакво тегло, никел-металхидридните акумулатори имат по-голям капацитет в
сравнение с никел-кадмиевите. Друго
предимство на NiMh батерии пред NiCd
е, че при еднакъв капацитет имат помалки габаритни размери и тегло. Раз-
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бира се, не бива да се подценява и
фактът, че за момента никел-металхидридните акумулатори са значително поскъпи от никел-кадмиевите. Според специалисти, работещи в областта на акумулаторните технологии разходите за
специалното легиране на метала в конструкцията на NiMh батерии са високи,
използваните производствени технологии са във висока степен сложни. На
фиг.1 е направено сравнение на капацитета и обема на NiCd и NiMh батерии.

Фиг.1

Съхранение на NiCd и NiMh
акумулатори
Сравнително слабо е известен
фактът, че за да запазят оптималните
си експлоатацинни характеристики за
дълъг период от време никел-металхидридните батерии трябва да се съхраняват заредени. Следователно, преди да
се оставят за съхранение, е необходимо акумулаторите да се заредят, като
на всеки 6 – 8 седмици се дозареждат.
За разлика от NiMh батерии, при никелкадмиевите акумулатори се счита, че
оптималните условия за съхранение
включват батерията да е незаредена.
Сред основанията за това е, че спецификата на протичащите в тях процеси
води до саморазреждането им след определен период от време.
Издържливост при ниски
температури
За днешния етап в развитието на
технологиите при ниски температури

никел-металхидридните акумулатори са
еднакво надеждни в сравнение с никелкадмиевите. Установено е, че при температури по-ниски от точката на замръзване NiMh акумулатори са значително по-инертни, което обаче не води до
повреждането им. Щом температурата на батерията се повиши, нормалното им експлоатационно поведение се
възстановява. От гледна точка на работата на NiCd батерии, е важно да се
знае, че при минусови температури
един зареден никел-кадмиев акумулатор
не запазва номиналната си мощност.
Причина за това е, че при температури
по-ниски от –10 °С NiCd акумулатори
също са инертни.
Живот и мемори-ефект на
батериите
При работа на никел-кадмиевите и
металхидридните батерии в съответствие с изискванията за експлоатация
продължителността на живот на двата вида акумулатори е приблизително
еднаква.
Мемори-ефектът при никел-кадмиевите батерии е резултат от многократното разреждане на акумулатора частично, последвано от пълно зареждане. Резултатът е, че частта от материала,
която винаги е оставала в заредено
състояние, вече трудно може да се разреди. Описаният ефект се проявява чрез
спадане на разрядното напрежение в случаите, когато в резултат на по-дълбокото разреждане се активира промененият материал на електродите. Реално
следствие на мемори-ефекта се наблюдава при електронните уреди – компютри, видеокамери, радиотелефони и др.,
при които малкото смущение в напрежението в редица случаи е достатъчно
да доведе до изключвне на уреда. При
никел-металхидридните акумулатори
мемори-ефектът е значително по-слабо
изразен, отколкото при никел-кадмиевите и не оказва влияние върху работата
на електроинструментите.
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ËÌÊ. œÂÚ˙
œÂÚÓ‚
˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ
Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ " ‡˜ÂÒÚ‚Ó"
‚ ¿≈÷ ÓÁÎÓ‰ÛÈ
Ръководителят на управление "Качество" в АЕЦ Козлодуй Петър Петров е от поколението инженери, обучавани, градили авторитет и продължаващи да работят в разрез със съществуващата днес тенденция към производството на
т.нар. тесни специалисти. В съответствие със съществуващата в големите ни морски градове образователна традиция,
Петър Петров завършва Техникума по корабостроене във Варна и през 1968 г. постъпва във ВМИ Варна, специалност
"Корабни машини и механизми". Но две години по-късно променя плановете си и заминава за столицата на тогавашния
Съветски съюз, за да продължи образованието си в Московския енергетически институт. През 1974 г. се дипломира като
атомен инженер, специалност атомни електроцентрали и инсталации.
Професионалното развитие на току-що завършилия млад специалист стартира през 1974 г. в атомната ни електроцентрала край Козлодуй като оператор на реактор. В периода до 1980 г. инж. Петров трупа професионални умения на
длъжностите старши оператор на реактор и енергетик в реакторен цех. Напуска АЕЦ Козлодуй през 1980 г., завръща се
в родната Варна и работи повече от десетилетие в инженеринговата организация Техенерго. От 1991 до 1993 г. се
пренасочва в сферата на частния бизнес като съдружник във фирмите Техсистем-Еко и ЕКОПЛАМ. До 1998 г. прилага и
разширява натрупания професионален опит в разработването на екологични експертизи и оценки за въздействие върху
околната среда (ОВОС) на проекти и различни промишлени обекти, включително "Корабно машиностроене" - Варна, Мелничен комбинат - Добрич, ТЕЦ Девня Цимент и др. През 1998 г. отново прави завой в професионалната си кариера и се
завръща в ядрената енергетика като специалист по ядрена и радиационна безопасност в централата на НЕК в София.
Завръща се и в АЕЦ Козлодуй през 2000 г. Първоначално е началник отдел Аварийна готовност, а от януари 2001 г. ръководител на Управление "Качество" в атомната ни централа.
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◊¿—“ Œ“ œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿À»«Ã¿.
Õ‡È-ÚÛ‰ÌÓÚÓ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Ò˙Ï
‚ÁËÏ‡Î, Â
ƒ¿ —≈ ¬⁄–Õ¿ ¬ ¿≈÷ " Œ«ÀŒƒ”…".
“‚˙‰ÂÌËÂÚÓ " ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ‚Â˜Â ‡·ÓÚË¯, ÚÓÎÍÓ‚‡
ÔÓ‚Â˜Â ·˙Í‡¯" ·Ëı ÔÓÏÂÌËÎ Ú‡Í‡:
" ŒÀ Œ“Œ œŒ¬≈◊≈ –¿¡Œ“»ÿ, “ŒÀ Œ¬¿ œŒ¬≈◊≈ —≈
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Õ¿¡⁄– ¬¿ÿ (“.≈. Õ¿¬À»«¿ÿ œŒ-Õ¿¬⁄“–≈ ¬
Õ≈Ÿ¿“¿, œŒ-ƒ⁄À¡Œ Œ)".
œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏË ÏÂ˜Ú‡:
— Œ–Œÿ≈Õ –≈Õ≈—¿Õ— Õ¿ flƒ–≈Õ¿“¿ ≈Õ≈–√≈“» ¿ ¬ ≈¬–Œœ¿ » ¬ ¡⁄À√¿–»fl.
Õ‡È-Á‡ÚÓ„‚‡˘‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ ÓÚ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËˇ
ÏË Ô˙Ú Â
«¿¬–⁄Ÿ¿Õ≈“Œ Ã» —–≈ƒ ŒÀ≈√»“≈ flƒ–≈Õ»
≈Õ≈–√≈“»÷»: ƒŒ¬≈–»≈“Œ, — Œ≈“Œ Ã≈
œŒ—–≈ŸÕ¿’¿ » «¿ Œ≈“Œ “–”ƒÕŒ ÃŒ√¿ ƒ¿
Õ¿Ã≈–fl œŒƒ’ŒƒflŸ» —ÀŒ¬¿.
ƒ‡ ÌÓÒË¯ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ ÓÁÌ‡˜‡‚‡
œŒ◊“» ¬—»◊ Œ. Ã¿À Œ“Œ, Œ≈“Œ Œ—“¿¬¿ ƒ¿ —≈
ƒŒ¡¿¬», ≈ ¬ƒ⁄’ÕŒ¬≈Õ»≈.
ÓÎÂ„Ë‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Â
¬¿∆Õ¿ œ–≈ƒœŒ—“¿¬ ¿ «¿ ”—œ≈’¿ Õ¿ ¬—≈ » ≈ »œ/
ŒÀ≈ “»¬.
œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÏË "ÒÎ‡·ÓÒÚË" Ò‡
ÃÕŒ√Œ - Œ√¿“Œ —¿ ¡≈« ¿¬»◊ », » —¿ÃŒ ≈ƒÕ¿
(œ–≈ƒœŒÀ¿√¿Ã) ¬ ¿¬»◊ » - Ã≈◊“¿Õ»≈ «¿
œ≈–‘≈ “ÕŒ »«œ⁄ÀÕ≈Õ»≈.
œËÂÏÒÚ‚ÂÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÔÓÙÂÒËˇÚ‡ Â
√¿–¿Õ“ Õ¿ –¿«¬»“»≈“Œ.
Õ‡ ÏÎ‡‰ËÚÂ ÒË ÍÓÎÂ„Ë ˇ‰ÂÌË ÂÌÂ„ÂÚËˆË
ÊÂÎ‡ˇ
ÃÕŒ√Œ «ƒ–¿¬≈ » ∆»«Õ≈Õ¿ ≈Õ≈–√»fl, ƒŒ¡–»
¬⁄«ÃŒ∆ÕŒ—“» «¿ œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿ÀÕ¿ »«fl¬¿ »
”—œ≈ÿÕ¿ –≈¿À»«¿÷»fl Õ¿ “≈’Õ»“≈ œÀ¿ÕŒ¬≈.
–ÂˆÂÔÚ‡Ú‡ ÏË ÒÂ˘Û ÒÚÂÒ Â
Œ“ƒ¿ƒ≈ÕŒ—“ - ¬ –¿¡Œ“¿“¿, ¬ —≈Ã≈…—“¬Œ“Œ »
—–≈ƒ œ–»fl“≈À»“≈.
¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î
¿“Œ ‘–. ¬»…ŒÕ ¬ ≈ƒÕ¿ Œ“ œ≈—Õ»“≈ Õ¿ ¡”À¿“
Œ ”ƒ∆¿¬¿: "√Œ—œŒƒ» ÃŒ… ¡Œ∆≈: ƒ¿… ∆≈ “¤
¬—≈Ã œŒ Õ≈ÃÕŒ√”: » Õ≈ «¿¡”ƒ‹ œ–Œ Ã≈Õfl".
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