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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÕÓ‚Ó ·Â·Â ‚˙Á‡‰‚‡ “Ë ≈Î ≈Î ÃÂ‰Ë‡
На 26 май т.г. екипът на "утрешната" смяна в Ти Ел Ел Медиа се увеличи
с още един член. Колежката ни Галина Петкова от рекламния отдел на издателството и съпругът й Камен се сдобиха с първата си рожба. За гордост
на щастливия татко, малкият Константин постави рекорд сред потомството във фирмата с внушителното си тегло от 4.3 кг. и ръст от 52 см.
Целият екип на Ти Ел Ел Медия се присъединява към радостта на младите
родители, като им желае здраве и много щастливи семейни мигове!

ÓÏËÍÓÌ Ò ÓÚÎË˜ËÂ Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Българският производител на средства и системи за автоматизация Комикон бе отличен с приз за "Производство с европейско качество" за разработената от фирмата система за безжично събиране на данни от отдалечени обекти в неелектрифицирани райони. Наградата, присъдена от неправителствената организация Български енергиен форум, бе връчена на управителя на Комикон
инж. Александър Савов в рамките на Експо Енергетика (31.05-03.06.2005). Системата за безжично събиране на данни се състои от оборудване за отдалечените обекти, оборудване за централен диспечерски пункт и програмно осигуряване. "В отдалечения обект данните се събират и архивират от специализиран
програмируем логически контролер с ниска консумация, работещ в режим "sleep
mode" и поддържащ функции на "data logger". Освен данните за наблюдавания
обект, се събират и сведения за статуса на самото оборудване, охранителни
аларми, аварийни и експлоатационни събития", поясни г-н Савов. "Контролерът
също така управлява захранващите го акумулаторни батерии и малък соларен
панел, радиомодем и останалото измервателно оборудване", допълва той.

–ÓÏË-“Âı ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 5 „Ó‰ËÌË ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡
С "горещо" парти, организирано на 2 юни т.г. в Международния търговски
център Интерпред в столицата, екипът на Роми-Тех отбеляза тържествено
петгодишното активно участие на фирмата в индустриалния живот на страната. Празникът бе уважен от многобройни гости, сред които клиенти, партньори и приятели на домакините, които не пропуснаха възможността да се
забавляват, насърчавани от неуморимия в танците екип на Роми-тех. Събитието бе открито от Чавдар Косев, управител на фирмата, който заяви, че
поводът за тържеството е двоен, припомняйки на присъстващите гости, че
Роми-Тех е дъщерна фирма на основаната през 1990 г. Роми-90, която през
настоящата година отбелязва 15-годишен юбилей. "Ще продължим да влагаме
усилията си в предлагането на висококачествени, енергийноефективни, надеждни и ценово атрактивни апарати и консумативи за химически и биотехонологичен анализ на клиентите ни в страната", подчерта при откриването на
празненството г-н Косев.

“Œ“≈Ã¿ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ VOITH Ë FIREYE
Отскоро, специализираната в изпълнението на проекти за реконструкция и
модернизация на топлоелектрически централи фирма ТОТЕМА Инженеринг е
представител за страната на две водещи в международен мащаб компании VOITH Turbo Couplings и FIREYE, сподели за сп. Инженеринг ревю Валерий Хаджийски, маркетинг мениджър на ТОТЕМА Инженеринг. Американската компания
FIREYЕ е специализирана в производството на скенери за мониторинг на горивни процеси. VOITH Turbo Couplings е австрийски производител на хидравлични
съединители. "Високата енергийна ефективност на изпълняваните от ТОТЕМА Инженеринг проекти има приоритетно място в стратегията за развитие
на фирмата. По тази причина считаме, че високотехнологичните и енергийноефективни технически решения на VOITH Turbo Couplings и FIREYE ще допринесат за развитието на ТОТЕМА Инженеринг", допълва г-н Хаджийски.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ÔÂ˜ÂÎÂÚÂ ÒÚ‡ÚÓ‚ ÍËÚ Microchip PICkit 1
Инженеринг Ревю дава шанс на всеки свой читател да спечели Microchip
PICkit 1 - лесен за използване кит за програмиране и разработка на проекти с
8- и 16-изводните Flash микроконтролери PIC12F629, PIC12F675, PIC16F630 и
PIC16F676. Комплектът включва платка с USB интерфейс за връзка с PC-базирана среда за програмиране, 8 светодиода, потенциометър и 8-изводен Flash
микроконтролер PIC12F675. Развойната част осигурява отделяема платка,
позволяваща бързо реализиране на прототипни решения чрез свързване на
външни схеми към микроконтролера, като програмирането му се извършва
чрез графичен интерфейс. Китът съдържа CD-ROM с ръководство за потребителя, примерни програмни кодове, интегрирана развойна среда MPLAB с HITECH PICC Lite C компилатор, USB кабел и събрани хардуерни/софтуерни „tips
and tricks“ за 8-изводни микроконтролери. В MPLAB са включени MPASM макроасемблер, софтуерен симулатор, дебъгер и редактор на сорс код.
Всеки читател на Инженеринг ревю има шанс да спечели един от тези
китове, ако посети страницата www.microchip-comp.com/er-pickit и въведе
своите данни в електронния формуляр.

¡ÓËÒÎ‡‚ ÃÎ‡‰ÂÌÓ‚ Ó„Î‡‚Ë ÓÙËÒ‡ Ì‡ Emerson Process Management

инж. Борислав
Младенов

Отскоро представителството на водещата американска компания в областта на промишлената автоматизация в България има нов регионален мениджър продажби. Дейността на офиса в страната ще ръководи инж. Борислав
Младенов, дългогодишен служител на компанията в страната. "Политиката
на Емерсон Процес Мениджмънт винаги е била и ще бъде ориентирана към
предлагане на най-добрите решения за автоматизация. Екипът ни в България
е съставен от високомотивирани специалисти и представлява неразделна част
от организацията на Emerson в Централна и Източна Европа с достъп до всички
международни ресурси", коментира специално за сп. Инженеринг ревю г-н Младенов. "Една от основните ни цели се състои в популяризирането на PlantWeb
архитектурата на Емерсон и запознаване на клиентите ни с предимствата
от използването й. Естествено, сред основните ни приоритети е също така
осигуряване на необходимия ръст на продажбите в България, което ще помогне
за разширяване на пазарния дял на фирмата в в страната", допълва той.

∆Ó Ë ¬ÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ¿¬¬
От пролетта на тази година фирма Жо и Вен разшири кръга от технически
средства за електропромишлеността, които предлага на българския пазар,
придобивайки статут на официален дистрибутор на водещия производител
ABB, съобщи инж. Георги Щърбов, управител на Жо и Вен. "Разглеждаме партньорството си с АВВ като следващ етап от развитието на фирмата. От
продуктовото портфолио на АВВ ще предлагаме частта ниско напрежение.
Дистрибутор сме и на друга водеща международна компания - Schneider Electric.
Ще се постараем да изградим и затвърдим коректните взаимоотношения с
постоянните си клиенти. Разполагаме с квалифициран персонал, който е запознат с последните новости в продуктовите гами на производителите, които
дистрибутираме, и може да предложи най-доброто клиентско решение", коментира г-н Щърбов. "Същевременно удовлетворяването на всички клиентски
поръчки и запитвания ще бъде предпоставка за конкурентноспособността ни
на българския пазар. Фирма Жо и Вен има утвърдени доставчици, чиито изделия ще продължим да предлагаме и поддържаме на склад. Сред критериите ни
да предлагаме електроапаратурата на даден производител е надеждността
на продукцията. Във връзка с разрастването на дейността и оборота на Жо
и Вен, възнамеряваме да разширим още кръга от производители, с които си
партнираме", допълва г-н Щърбов.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
»‚Ó …ÓÌ˜Â‚ ÓÒÌÓ‚‡ ÙËÏ‡ √ÂËÓÌ

инж. Иво Йончев

От пролетта на настоящата година на българския пазар на инженерингови
услуги в областта на автоматизацията работи нова фирма - Герион, чийто
основател и управляващ директор е доскорошният ръководител на българския
филиал на Emerson Process Management инж. Иво Йончев. "Фирмата има за цел
да предложи на клиентите си в страната цялостни решения за процесна автоматизация. От май 2005 г. Герион е оторизиран дистрибутор и единствен
за момента в България системен интегратор на направлението за промишлена автоматизация на Honeywell. Предлагаме пълен набор от инженерингови
услуги, необходими за успешно, качествено и в срок изпълнение на проекти за
автоматизация", заяви специално за сп. Инженеринг ревю г-н Йончев. "Освен с
Honeywell, която е основен партньор на нашата фирма, и Flowserve, водеща в
производството на регулиращи и спирателни клапани, партньори на Герион са
компаниите FMC Technologies, лидер в технологиите за добив, пренос и съхранение на петролни продукти; Enraf, специализирана в предлагането на цялостни решения за наличности в резервоарни паркове; и Velan, производител на
спирателна и запорна арматура", допълва той.

ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ ISO:14000
От май т.г. към неголемия брой фирми в страната, сертифицирани в съответствие с изискванията на международния стандарт за управление на околната среда ISO:14000, се присъедини и българският филиал на водещата френска компания Schneider Electric, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Сокол Николов, директор отдел "Обслужване на клиенти". Сертифицираща организация
е AFAQ. "Внедряването на системата за управление на околната среда следва
да се разглежда като резултат от ориентацията на процесите и фирмената
култура на Шнайдер Електрик България в съответствие със съвременните
изисквания за опазване на екологичното равновесие в природата. Системата
е важен елемент от мениджмънт стратегията на Schneider Electric в град
Перущица и на търговската структура в София", заяви г-н Николов. "Вярвам, че
на читателите на сп. Инженеринг ревю е известно, че Шнайдер Електрик
България беше една от първите фирми в бранша, сертифицирани в съответствие с изискванията на ISO:9000", допълва Сокол Николов.

œËÃ

ÓÌÒÛÎÚËÌ„ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ISO 9001:2000
С парти, организирано в рамките на международното специализирано изложение БУЛТЕРМ, фирма П и М Консултинг официално отбеляза успешното
финализиране на процеса по внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Сертификатът бе връчен на Владимир Петков, изпълнителен директор на П и М Консултинг от капитан Динчев, представител за България на сертифициращата
организация Germanischer Lloyd Certification. Полученият сертификат се отнася
за проектиране, инженеринг, доставка, монтаж и сервиз на комплексни водоснабдителни, канализационни и отоплителни станции; инсталации и системи;
изработване на системи за повишаване на налягането. "Получаването на сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO
9001:2000 е стъпка, продиктувана от непрекъснато нарастващите изисквания към нас - българските фирми, с оглед предстоящото влизане на България в
Европейския съюз. Очакваме внедряването на системата да допринесе за подобряване ефективността на управление на П и М Консултинг; увеличаване на
възможностите за партньорство с фирми, работещи вече в условията на
система за управление на качеството; сигурност, че предлаганите от нас
продукти се произвеждат в контролирани условия и, разбира се, укрепване на
спечеленото доверие", коментира г-н Петков.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÎÂÍÚÓÚÂÈ‰

ÓÌÒÛÎÚ Ò ÌÓ‚ ÓÙËÒ Ë Ï‡„‡ÁËÌ
От май т.г. фирма Електротрейд Консулт, позната в страната като дистрибутор на GE Power Controls, Phoenix Contact, Lapp Kabel, Klauke-Textron, Efen
и други водещи производители, се премести в нов офис. Новооткритият
търговски обект, намиращ се на ул. Георги Бенковски в столицата, включва
магазин, офис и мострена зала, в която клиентите на фирмата могат нагледно да се запознаят с предлаганите от фирмата електрооборудване и електроматериали, съобщи за сп. Инженеринг ревю Боряна Ставрева, организатор търговска дейност на Електротрейд Консулт. "Новият офис предоставя по-големи възможности на клиентите ни да направят оптимален избор сред
многообразието от технически продукти, както и да се убедят в коректната
ценова политика, провеждана от фирмата на българския пазар. Поддържаме на
склад значителни количества от стандартните типове изделия, благодарение на което работим с кратки срокове на доставка", допълва г-ца Ставрева.

»Ì‚ÂÒÚ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
Отскоро специализираната в инженеринга на системи за превенция на експлозии и пожари и в производството на газсигнализиращи системи пловдивска
фирма Инвест Електроникс се премести в нов, много по-просторен офис. В
сградата, намираща се в индустриалната зона на града на тепетата, освен
административните помещения се намират производствената база на фирмата и обширен шоу-рум, в който клиентите на Инвест Електроникс могат
практически да се запознаят с модели от произвежданите и внасяните от
фирмата в страната технически средства и системи. "Преместването ни в
новата сграда е логично следствие от развитието на Инвест Електроникс
през годините. Основната ни цел е да разширим площта и производствения
капацитет на фирмата", коментира за сп. Инженеринг ревю Янко Христов,
управител на Инвест Електроникс.

‡ÒÔ‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ ËÏ‡ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От началото на юни т.г. специализираната в областта на цялостни инженерингови решения за газификация (битова и индустриална), отопление и вентилация фирма Каспар Инженеринг има нов офис, съобщи за списанието инж.
Росен Стоянов, управител на Каспар Инженеринг. Новите офисни и складови
помещения на фирмата се намират на столичния бул. България. "Предприехме
тази стъпка с цел осигуряване на по-големи складови площи и с оглед на съществуващата тенденция към увеличаване на екипа от специалисти, работещи
във фирмата. Считаме, че предимствата на новия офис са по-представителната сграда, по-голямата площ и несъмнено фактът, че сградата е лесно достъпна за клиентите ни - разполага с паркинг и се намира в близост до околовръстното шосе", заяви г-н Стоянов.

ŒÒÌÓ‚‡Ì‡ ·Â ÙËÏ‡ ◊ÛÍ‡eˆ-99
От пролетта на настоящата година към производителите на електрооборудване в страната се присъедини основаната в град Видин фирма Чукарец-99.
Специализацията на фирмата е в областта на развоя, производството, сервиза и търговията с автоматични преобразуватели на напрежение за захранване на помпи за отопление, зарядностартерни устройства, релерегулатори на
ток и напрежение, токоизправители за зареждане на акумулатори, заяви за сп.
Инженеринг ревю инж. Иван Чукарски, управител и основател на фирмата.
Офисните и производствените помещения на фирма Чукарец-99 се намират в
жилищния комплекс "Крум Бъчваров" на Видин. "Надявам се, че икономическият
климат в страната ще създаде благоприятни възможности за успешно развитие на българското производство в областта на електрооборудването, включително и на фирма Чукарец-99", коментира г-н Чукарски.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
WIKA ÓÚÍË ÙËÎË‡Î ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ

инж. Цветан
Антонов

След десетгодишно присъствие на българския пазар, през пролетта на тази
година водещият австрийски производител на средства и системи за измерване на налягане и температура WIKA откри собствен офис в страната. Търговската дейност на ВИКА България ще се ръководи от инж. Цветан Антонов,
съобщиха за сп. Инженеринг ревю Михаел Гавронски и Кристоф Майкснер от
централата на WIKA в Австрия. "Вика България е търговска фирма, през която
ще минава целият внос от продукти на WIKA в страната. През есента на 2005
г. планираме да открием склад в София, с помощта на който се надяваме да
съкратим значително сроковете на доставка. Предвиждаме, също така, изграждането и на малка лаборатория, предназначена за ремонт и калибриране на
манометри, с цел развитие на сервизната ни дейност в България", заяви г-н
Антонов. "Ще концентрираме усилията си и в оптимизиране работата на дистрибуторската структура в страната, като планираме провеждането на периодични семинари с цел обучение и запознаване на клиентите ни с новите
разработки на WIKA", допълва търговският представител на WIKA за България.

ƒÂÍ‡ÏÂÍÒ ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ISO 9001:2000
В края на май т.г. фирма Декамекс завърши успешно процеса по внедряване
на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на
международния стандарт ISO 9001:2000, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж.
Марин Рамълчанов, управител на Декамекс. Връченият на 1 юни на г-н Рамълчанов сертификат от представител на сертифициращата организация AEROCERT
- Германия, се отнася за всички дейности, извършвани от Декамекс в процеса
на проектиране, производство, монтаж и сервиз на бойлери, котли и други
съдове под налягане, а така също и на резервоари, соларни и газови съоръжения.
"Необходимостта от сертифициране произтича главно от предстоящото
членство на България в Европейския съюз, което ще доведе не само до отваряне на вратите на България за европейските производители, но и на европейските пазари за българските производители. Надяваме се, че сертификатът
ще ни осигури по-добър прием и по-голямо доверие от страна на западните ни
партньори и ще представлява гаранция за всички наши клиенти, че фирмата
се развива успешно", коментира Марин Рамълчанов. "Въвеждането на системата за управление на качеството е и необходимо условие за разширяване на
продуктовата гама на фирмата в посока развой на нови модели промишлени
бойлери, котли и газови съоръжения и инсталации", допълва той.

ŒÚÍËÚ‡ ·Â „‡ÁÓ‚‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‡ “‡ÍËˇ „Î‡Ò ¡˙Î„‡Ëˇ
На 15 юни т.г. Булгаргаз официално откри изградената и въведена в експлоатация газова инфраструктура за присъединяване на завода за стъкло Тракия
глас България, в близост до Търговище, към националната газопреносна мрежа.
Заводът е сред мащабните проекти на турския холдинг Шишеджам у нас. На
откриването присъстваха министърът на енергетиката и енергийните ресурси Мирослав Севлиевски, представители на ръководствата на Булгаргаз, НЕК,
Шишеджам, подизпълнителските фирми и др. Проектът включва изграждане на
автоматизирана газоразпределителна станция (АГРС), газопроводно отклонение до завода за стъкло и газоизмервателна станция (ГИС). АГРС е с капацитет
10 000 sm3/h. ГИС е разположена на площадката на завода. Характеризира се с
работно налягане 25 бара, входен диаметър на тръбата 100 mm, основна и
резервна измервателни линии за измерване на разход 10 000 sm3/h. Газопроводът високо налягане, свързващ двете станции, е с дължина 4200 м, диаметър
200 mm и работно налягане 25 бара. Основен инвеститор на проекта е Булгаргаз. Инсталациите на АГРС и ГИС са проектирани от Базата за техническо
развитие и внедряване към Булгаргаз, а газопроводното отклонение е разработено от Химремонтсрой - Враца, който е и главен изпълнител на проекта. Изграждането на съоръженията е финансирано изцяло със средства на националния
газопреносен оператор в размер на 1 343 800 лв., съобщиха от Булгаргаз.

«‡‰‚ËÊÍË Ì‡ LENZE Á‡ Ô‡ÍÂÚË‡˘‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ
Нова сервоуправляваща система ECS, разработена специално за приложение
в областта на пакетиращата индустрия, манипулационната техника и роботизацията, пусна на пазара водещата австрийска компания LENZE. Системата се изгражда на модулен принцип. Стандартната й конфигурация включва
осови модули с предварително въведени функции, осигуряващи опростеното
им програмиране и пуск. Системата се предлага с приложен софтуер "Posi and
Shaft", в който могат да се въведат до 15 позициониращи контура. Пакетът
разполага и с библиотека от разнообразни като форма контактни позиционери. Допълнителни функционални възможности на системата са управление на
скоростта и въртящия момент, реализирани от приложния софтуер "Speed
and Torque". Зададената стойност се въвежда чрез аналогов входен сигнал,
интегрирана CAN мрежа или Fieldbus система. Сред възможностите на софтуера са предварително въвеждане на до 15 стойности на скоростта, както и
на функционалното изменение на ускорението. Друг опционален приложен софтуерен пакет - "Motion", е предназначен за централно управление на координирано многоосово преместване. Сервоуправляващата система ECS работи с
отделен централен електрозахранващ модул за всички осови контролери.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
»Á‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó “Ë ≈Î ≈Î ÃÂ‰Ë‡ ‚ ÁÂÎË˘ÂÌ ÙÛÚ·ÓÎÂÌ ‰‚Û·ÓÈ
На 4-ти юни т.г. екипът на издателската къща, разделен по жребий на два
отбора, премери сили в оспорван футболен мач. Въпреки безспорното желание
за игра на всеки от участниците в двубоя, несъмнено тактическо и игрово
предимство показа тимът на червените. Под вещото ръководство на опитния си капитан Иво Бояджиев, шеф на маркетинговия отдел на издателството, отборът на червените откри резултата още в третата минута на мача.
В интерес на обективността е нужно да се отбележи, че сините показаха
истинска жертвоготовност в защита, благодарение на която мачът завърши
само с 5:2 за червените. В пълно съответствие с българската футболна действителност, към съдията - Бисер Кътев, ръководител на международния отдел
на издателството, имаше претенции за обективност и от двата отбора.
Като цяло двубоят премина под знака на толерантността, въпреки моментните прояви на твърда игра и дузината травми, забелязани от играчите едва
след мача. По всеобщо мнение на рефера, играчите и агитките на двата отбора,
мачът се нарежда сред най-емоционалните прояви във фирмения живот на
издателството. По традиция проявата завърши успешно с тежка софра, в
рамките на която всички противоречия бяха напълно изгладени!

≈ÌÂ„ËÈÌÓ ≈ÙÂÍÚË‚ÌË —ËÒÚÂÏË Ò 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 30 май т.г. в присъствието на отбрани гости - клиенти, партньори,
приятели и специализираната преса, екипът на фирма Енергийно Ефективни
Системи отбеляза тържествено десетгодишнината от основаването си.
Събитието се проведе в зала Мати на Националния дворец на културата в
столицата. На вниманието на гостите на партито бе предложен филм с
реализации на Енергийно Ефективни Системи в различни предприятия от българската индустрия.
Домакините на събитието, начело с господата Димитър Баев и Никола
Зикатанов, заявиха увереността си да запазят и разширят извоюваните до
момента позиции в областта на инженеринга на цялостни решения за повишаване на енергийната ефективност. Господин Баев подчерта актуалността на
темата за енергийната ефективност, заявявайки, че занапред необходимостта от реализацията на мерки, целящи подобряване на енергийната ефективност, ще става все по-ясно изразена във всички области на икономиката.

ÓÌÚÓÎÂË Ì‡ VIPA ‚ÌÂ‰ÂÌË ‚ ŒÔËˆ‚ÂÚ
Система, базирана на мрежа от контролери VIPA 200 на немския производител VIPA, операторски панели ОР77В и PC с инсталиран софтуерен пакет за
визуализация WinCC flexible на фирма Siemens, бе внедрена във фабриката за
преработка на мляко в Опицвет, съобщи инж. Крум Павлов, управител на фирма
Логисофт, реализирала внедряването. Проектът е финансиран по линия на
програмата САПАРД. Главен изпълнител на проекта е фирма СИД-97. Внедрената система управлява процесите на пастьоризация в два пастьоризатора,
както и процеса по измиване и плакнене (CIP). "Прецизното регулиране на температурата в пастьоризаторите се гарантира от използването на софтуерни PID регулатори, както и от заложените бързи пневматични вентили. Процесите на пастьоризация се визуализират и архивират чрез WinCC flexible",
коментира г-н Павлов. "Сред най-характерните специфики на контролерите на
фирма VIPA е, че са софтуерно, а някои модели и 100% хардуерно съвместими
с контролерите SIMATIC S7-300 на Siemens", допълва г-н Павлов. "Наскоро бе
сключена и първата сделка за доставка на най-бързият в света, програмируем
със STEP7 на Siemens програмируем контролер - SPEED 7 на VIPA", уверяват от
фирма АТИКС, официален дистрибутор на VIPA за България.

LENZE ‡Á¯ËË ÔÓÚÙÓÎËÓÚÓ ÒË ÓÚ ÏÓÚÓÂ‰ÛÍÚÓË
Нова серия моторредуктори бе сред хитовите продукти, представени от
LENZE на тазгодишния хановерски индустриален панаир. С разработването на
серията австрийският производител разшири гамата от досега предлагани
взривозащитени зъбни редуктори. Новите модели с температурен клас Т3 се
отличават с по-малки присъединителни размери в сравнение със съпоставимите моторредуктори с IEC адаптери. Подходящи са за използване в работна среда
със степен на взривозащита от категориите 2GD и 3GD. Избраната схема на
присъединяване на двигателя прави възела по-компактен, в по-висока степен
устойчив срещу превъртане на вала и ценово по-ефективен. Новата серия моторредуктори включва модели със зъбни колела с наклонени зъби, червячни редуктори, редуктори с конусни зъбни колела и др., които се използват успешно в
различни стандартни приложения. Серията включва модели с изходна мощност
на двигателя от 0.12 до 22 kW. Двигателите разполагат с вградени термодвойки и терморезистори за мониторинг на състоянието им. Моторредукторите
от категория 2GD са изпълнени със стъклени маслени тапи, с което сериозно се
съкращава времето за пуска и поддръжката им, уверяват от LENZE.
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Внос/износ на уреди и инструменти за претегляне за периода 1996 - 2005 г.

Фиг. 1а. Внос на уреди и инструменти за претегляне за периода 1996 - 2005 г.

Фиг. 1б. Износ на уреди и инструменти за претегляне за периода 1996 - 2005 г.
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Публикуваните данни представляват официална информация за
мащабите на пазара на уреди и инструменти за претегляне в България, предоставена от Националния статистически институт. Данните се отнасят за периода 1996 - 2005 г. Публикуваната информация за вноса/износа на електромери за 2004 г. и 2005 г. е предварителна. Данните за вноса на кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за 1996 г., 1997 г., 1998 г., 2001 г., както
и за вноса на кантари за претегляне на постоянни тегловни маси
и кантари и везни за дозиране за 1997 г., 2003 и 2004 г., и за вноса
на апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от 30
кг. за 1997 г. не са показани на фиг. 1а, тъй като представляват
конфиденциална информация. Данните за износа на кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за периода 1996 - 2004
г., не фигурират на фиг. 1б, тъй като позицията е въведена в Митническата тарифа през настоящата година. В графиките отсъстват и данни за износа на кантари за претегляне на постоянни
тегловни маси и кантари и везни за дозиране за 1996, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 г., както и за апарати и инструменти за претегляне, измерващи не повече от 30 кг. за 1996 г.,
кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори за 2005
г. и апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от
30 кг., но не повече от 5000 kg за 2005 г., 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 уреди и инструменти за претегляне са килограм и лева.
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»Ï‡ÚÂ Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚ËÒÓÍËÚÂ
ÔÓÚÂÌˆË‡ÎË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ Â„ËÓÌ‡
Ернст Янкулик, регионален мениджър на
направление Siemens Building Technologies (SBT),
пред сп. Инженеринг ревю
Господин Янкулик, бихте ли се
представили на читателите
на сп. Инженеринг ревю?
Роден съм в Австрия през 1957 г.,
семеен съм, имам син и дъщеря. Завършил съм "Бизнес Съвършенство" в Дунавския университет в Кремс и "Мениджмънт проекти" в Университета
по бизнес и икономика във Виена. През
следващите четири години ще водя,
развивам и усъвършенствам учебна
програма по "Комплексност и динамика на проектите", от курса за докторска образователна степен, в Дунавския
университет в Кремс и в Университета в Лийдс, Великобритания. Опитът
ми до момента включва професионална изява на позициите генерален мениджър, мениджър проекти и програми.
Освен това, повече от 20 години съм
работил в различни международни компании. В момента съм в Siemens. От
всичко казано дотук се вижда, че аз съм
много проектно ориентирана личност.
Винаги предпочитам да решавам всички по-големи задачи на базата на философията за проектното управление.
Да очакват ли клиентите ви в
страната промени в провежданата до момента от направлението SBT на Siemens в България търговска политика?
Да - клиентите ни в България би
следвало да очакват промени. Занапред
ще присъстваме, ще се развиваме и ще
утвърждаваме позициите си на пазара
в страната като единен Siemens.
Бързото ни бизнес развитие ще бъде
основано на т.нар. проектен бизнес,
включващ предлагането на комплексни
технически решения. Надяваме се да
ангажираме вниманието на клиентите
си тук с пазарните дебюти на иновативната сградна управляваща система "DESIGO", на най-новата пожароалармена система на Siemens SBT SYNTESO,
най-ефикасния пожарогасим газ NOVEC
1230 от 3M, както и други системи
от последно техническо поколение,
които скоро ще бъдат представени на
пазара. Също така, ще съсредоточим
вниманието си върху управлението на
качеството и ориентацията в посока
пълно удовлетворяване на клиентските изисквания. С оглед изпълнение на
посочените бизнес приоритети на на-
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правлението SBT на Siemens, през
лятото на настоящата година
работещите в компанията
български специалисти ще преминат специален курс на обучение.
Какви са бизнес приоритетите на направлението
SBT на Siemens в България
към настоящия момент?
Наш основен приоритет е да
локализираме бизнеса на направлението SBT на Siemens на българския пазар, което означава да
предадем във възможно найкратък срок целия опит и всички
знания, усвоени и натрупани от
инженерите на Siemens в
продължение на десетилетия.
Също така, специфичното управленско ноу-хау на Siemens следва
да бъде предадено и усвоено от българските мениджъри, работещи в Сименс,
през следващите една до две години.
Вие разбирате, че след изпълнението
на амбициозната ни бизнес програма,
аз най-вероятно ще остана без работа, но именно в това се състои задачата ми!
Как бихте оценили възможностите за развитие на успешен
бизнес в България в сравнение
с останалите страни от региона на Югоизточна Европа?
България има един от най-високите
потенциали за развитие в региона на
Югоизточна Европа. Страната ви разполага с много добра образователна
система, общество с образно казано
"отворено" мислене и сериозно икономическо развитие в правилната посока. Това са основните принципи, необходими за постигане на успешно бизнес развитие.
Върху кои дялове от продуктовата гама на направлението
SBT на Siemens ще концентрирате усилията си за пазарното
им налагане в страната?
Ще съсредоточим усилията си в посока повишаване на търговския интерес от страна на клиентите ни в страната към интегрираните управляващи
системи за сградна автоматизация,
както и към контролерите, полевата
автоматика и регулиращите прибори
за отоплителни, вентилационни и кли-

матични инсталации на компанията.
Също така с висока степен на пазарен
приоритет са произвежданите от компанията топломери, пожароизвестителни системи, системи за пожаробезопасност, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа. Направлението SBT на Siemens ще извършва и пряко свързаните с търговската дейност
консултантско-проектни услуги.
Какви са плановете ви за развитие на структурата на направлението SBT на Siemens в
България?
Като част от Сименс, структурата на направлението SBT ще включва
четири отдела - сградна автоматизация, продукти за отопление и вентилация, системи за пожаробезопасност и
системи за сигурност. Управленското
ниво на направлението SBT на Siemens
в България обхваща мениджъри на съответните отдели и един регионален
мениджър. Отделни звена от структурата на Сименс отговарят за маркетинговия и продуктов мениджмънт, мениджмънта на решения и услуги, и, не
на последно място, за управлението на
качеството.
Какво ще бъде мястото на
България в региона на Югоизточна Европа за направлението SBT на Siemens през следващите години?
Основната ни цел е да станем номер едно до три години!

юни-юли 2005
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ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ÔÂÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï Ó‰ÌÓÚÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Георги Георгиев, управител на Електрогец
пред читателите на сп. Инженеринг ревю
Господин Георгиев, каква стратегия на развитие трябва да
поддържа един български производител на електрооборудване, за да бъде конкурентноспособен в днешните пазарни
условия?
Стратегията на развитие, която
следва да поддържа един български
производител на електрооборудване
в днешните пазарни условия, се изразява в създаването на технологични
условия за производство (сграда,
съвременно оборудване), поддържане
на висококвалифициран персонал, наличие на внедрена система за управление на качеството ISO:9000, както и
провеждане на иновационна продуктова политика. Друго важно условие е
коректно и лоялно отношение към
клиента, отразяващо постоянството
в качеството на произвежданите
изделия, спазване на поетите срокове и ангажименти и, не на последно
място, предлагането на изделията на
разумна цена.
Как според вас - позитивно или
негативно, ще се отрази приемането на България за член на
Европейския съюз върху родното производство на електрооборудване?
Приемането на България за равноправен член на Европейския съюз ще
се отрази позитивно върху родното
производство на електрооборудване
при условие, че българските изделия
отговарят на европейските норми и
стандарти. Препоръчително е да се
потърси сътрудничество с европейски фирми на браншово ниво. Нещо
повече, изискването за привеждане
на българските предприятия в съответствие с европейските стандарти би следвало да бъде подпомогнато чрез финансиране от страна на
предприсъединителните фондове на
проекти, имащи за цел закупуване на
машини и съоръжения, както и внедряване на нови производствени технологии.
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Поощрява ли родното законодателство развитието на българските производители от вашата област?
В известен смисъл, да - например, намаляването на данък печалба. Все пак, за да има видим
резултат в ръста на производството, е необходимо средствата, отделяни за инвестиции в
производствени сгради, машини
и нови технологии реално да се
освободят от данък печалба. За
момента тази стъпка остава
само в сферата на добрите намерения.
Какви мерки следва да бъдат
предприети, от една страна, за
да се защити българското производство на електрооборудване, и от друга, за да се стимулира инициативността на
родните предприемачи?
Сред мерките, които биха могли да
се предприемат, е преференциално
отношение към изделията на български производители, разбира се, когато
качеството им е съпоставимо с европейските норми.
Има ли място за социална политика в днешната бизнес
реалност в страната? Работите ли в тази посока?
Определено считам, че има място
за социална политика в страната.
Положителното отношение към служителите се изразява в създаване и
поддържане на нормални и здравословни условия на труд. Във фирма
Електрогец от голяма важност е осигуряването на работно и защитно облекло, безплатна храна, безплатен
транспорт до предприятието, редовно и навременно изплащане на работните заплати, социални и здравни осигуровки на служителите и работниците, заети във фирмата, както и въвеждане на система на заплащане, включваща премиални възнаграждения.

Приемствеността в инженерните среди е много важна с
оглед запазване на натрупаните практически опит и умения? Заслужават ли доверие
днешните млади инженери?
Доказателство за гласуваното
доверие на днешните млади инженери и специалисти в Електрогец е
фактът, че на отговорни и възлови
позиции във фирмата са назначени
млади кадри. Освен това, във фирмата работят и бъдещи инженери, завършващи в момента висшето си инженерно образование, част от които
са преминали през целия производствен цикъл във фирмата.
Електрогец е известна в бранша с усилията, които влага в
развоя на нови изделия. В какво сте концентрирали усилията си в момента?
В момента работим върху проектирането и внедряването на най-новото
изделие на Електрогец - МТТ 100, т.е.
метални табла-трансформатори с
мощност до 100 кVA. Усилията ни са
концентрирани също така в подобряване качеството на произвежданите
от фирмата изделия. Инвестирахме
значителни средства за закупуване на
нови машини (гилотина, абкант, лазер).
За да удовлетвори в максимална степен изискванията на клиентите си,
фирма Електрогец откри и нова офис
база в град Банско.

юни-юли 2005
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”ÒÔÂı˙Ú Â Ò˙‚ÍÛÔÌÓÒÚ ÓÚ ÏÂÌË‰ÊÏ˙ÌÚ,
ÏÓÚË‚Ë‡ÌÓÒÚ Ë ÎÓˇÎÌÓÒÚ
инж. Дичко Прокопиев,
главен изпълнителен директор на
Енемона пред сп. Инженеринг ревю
Господин Прокопиев, петнадесет години успешно развитие е сериозен стаж за български бизнес и сравнително кратък период от гледна
точка на европейските традиции. В каква посока ще продължите напред?
Ще продължим да развиваме и усъвършенстваме дейностите, с които се занимава Енемона. Работим в посока непрекъснато повишаване квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри на фирмата. Приоритет
за нас е внедряването на съвременни технологии със
съответната екипировка и оборудване. И за в бъдеще
ще продължаваме последователно да търсим резерви за
увеличаване на ефективността и качеството си.
"Трънлив" ли бе досегашният път на Енемона,
г-н Прокопиев?
Пътят на всички български фирми, които правят реален и съзидателен бизнес в България, не е лесен, но това
е въпрос на личен избор. Когато има екип от съмишленици, посветени на достойна цел, трудностите, които
трябва да се преодоляват, са предвидими и няма място

Èçáèðàòå åäíî

Ñïå÷åëåòå îñöèëîñêîï OX 7042-M íà METRIX îò
òîìáîëàòà çà êëèåíòè íà Óíèòåõ!

Òî ùå Âè
ñúïúòñòâóâà íàâñÿêúäå
...îñèíîâÿâàòå îùå ïåò

Ñåðèÿòà ÎÕ 7000 íà METRIX
В лабораторията или на обекта, за техници и специалисти
ПЕТ ИНСТРУМЕНТА В ЕДИН ОСЦИЛОСКОП
стационарно и преносимо, удобно и компактно.
•Осцилоскоп: 40 или 100 MHz; 12 битов
бърз АЦП; 1 GS/s за единични и 25 GB/s
за периодични сигнали; 2 или 4
изолирани канала, защитени до 600V,
кат.III; цветен, допирно управляем
екран, ETHERNET, RS232, USB; Windows
тип менюта; Патентована система
на сондите - PROBIX „Plug And Play“.
•Мултимер: 2 или 4 бр., TRMS, 8000 dig.
•FFT Анализатор и изчислителни
функции в реално време.
•Хармоничен Анализатор • Регистратор

София 1000, ул. “Гурко“ 48, тел./факс: 02/981 01 64, e-mail: unitech@online.bg
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за оплакване. Постиженията и успехите се извоюват с
много труд, себеотдаване и предприемчивост.
Как възприемате конкуренцията от страна на
големите западни инженерингови фирми, на
която скоро ще бъдем свидетели - като стимул или заплаха?
Енемона и в момента поддържа изключително добри
партньорски взаимоотношения с редица западни инженерингови компании. Стабилните позиции на компанията на българския пазар, както и добрата репутация, с
която се ползваме, ни правят желан бизнес партньор за
български и чужди инженерингови фирми.
Къде е мястото на българския инженерингов
бизнес - само в страната или и в други региони
от света? Как бихте оценили качеството на
българския инженерен труд?
Това е въпрос на индивидуална бизнес преценка и
възможности на всяка организация. Мисля, че има достатъчно примери за успешно реализирани проекти от
български инженерингови компании в чужбина, което е
доказателство не само за наличието на висок професионализъм от страна на българския инженерингов бизнес,
но и на факта, че българските инженерингови фирми са
високо ценени от страна на чуждите инвеститори.
Каква според вас е формулата на успеха във
вашия бранш - като търговска политика, маркетингова стратегия, човешки ресурси...?
Успехът на една фирма е по-скоро съвкупност от добър
мениджмънт, добра квалификация и мотивираност на служителите, съобразяване с конюнктурата на пазара, поддържане на коректни и лоялни отношения с партньорите.
Разкажете за най-голямата си професионална
гордост от изминалите петнадесет години?
Гордост е много силна дума, която аз не използвам.
Мога да кажа, че съм удовлетворен от успешната реализация на редица мащабни и отговорни проекти в ядрената и конвенционалната енергетика, тежката промишленост и гражданското строителство. Удовлетворен съм
и от стотиците млади кадри, които израснаха в нашите
редици и вече успешно работят като специалисти или
ръководят поделения и обекти на компанията.
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œ‡Á‡ÂÌ ‰Â·˛Ú Á‡ PCS 7 - V6.1
Ì‡ Siemens
Siemens разработи нова версия на платформата си за индустриална автоматизация PCS 7

Õ

ай-новата версия на популярната
и в България платформа за контрол и
управление на Siemens - PCS 7, бе представена в рамките на еднодневен семинар, организиран от направлението
Индустрия на българския филиал на водещата мултинационална компания.
Събитието, провело се на 26 април т.г.
в хотел ЕКСПО в столицата, бе открито от инж. Констанца Бойкова, отговаряща за системите за автоматизация в Сименс, направление Индустрия. Новите възможности на системата PCS 7, залегнали във версията PCS
7 - V6.1, бяха представени от Жан-Лук
Гумерсбах от Siemens AG - Карлсруе,
където се намира развойното звено на
компанията за PCS 7. Сред многобройните гости на презентацията бяха
представители на инженерингови фирми, с които Сименс си партнира в
страната, включително специалисти
от АСИ Инженеринг, Кибернетика,
ЛогиСофт, САТ, Сигма, Сиконт, Симлоджик, Симатех, Симплекс и Старт
Инженеринг. Специалисти от индустриалния сектор на икономиката също
уважиха събитието. Представители
на Юмикор Мед, ОЦК Кърджали, Балканфарма Дупница, Полихром ПОАП, Биовет, ТИТАН- Златна Панега и Крафт
Фуудс България бяха сред участниците в първото събитие в страната,
отбелязало пазарния дебют на PCS 7 V6.1. Представянето на PCS 7 - V6.1 в
България бе само с десет дни по-късно
от световния й пазарен дебют по
време на тазгодишното издание на Хановерския индустриален панаир, където управляващите функции и възможностите на системата бяха демонстрирани на базата на изградена на самия щанд технологична линия за производство на напитки.
"Siemens има над 3 250 референтни обекта на платформата за индустриална автоматизация PCS 7 по света. Единадесет са успешно изпълнените проекти за внедряване на системи
PCS 7 в България, като най-голям е
броят на реализациите в ЮМИКОР
МЕД. С чувство на задоволство бих
искала да споделя, че през миналата година завърши интегрирането на PCS
7 в цинковото производство на ОЦККърджали, а в момента се реализира
модернизация в цех Сярна киселина.
През настоящата година ще бъдат изпълнени два проекта, свързани с интегриране на системи PCS 7 в ТИТАН Златна Панега, вторият от които ще
бъде реализиран на базата на най-но-
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вата версия на
платформата
V6.1", коментира
за сп. Инженеринг
ревю Констанца
Бойкова.

Новостите
обхващат
всички нива
"SIMATIC PCS 7
е
хомогенна
платформа за индустриална автоматизация, изградена от мо- Структура на системата PCS 7 - V6.1
дулни хардуерни и
Усъвършенствани възможсофтуерни компоненти, разработени
ности за оптимизация
в съответствие с философията за
Друга новост при версия 6.1 на ситотална интеграция (Totally Integrated
стемата е включването на пакета
Automation) на Siemens, която осигуряAsset Managеment. "Макар това да е
ва пълна хоризонтална и вертикална
понятие от икономическата терминоинтеграция на производствения прология, включването на пакета Asset
цес. Системата PCS 7 е приложима във
Managеment в PCS 7 цели обхващаневсеки бранш, независимо от вида на
то на всички дейности, включващи
използваната технология, осигурявайследене и контрол на техническите
ки не само надеждно управление на
показатели на инсталацията с цел оппроизводството, но и икономическа
тимизиране на работата й. Asset
оптимизация на процеса по време на
Managеment е браншово неутрален
целия жизнен му цикъл - от етапите
продукт, неизискващ допълнително
на планиране, инженеринг, пуск, обучевключване на хардуер и софтуер, или
ние, проследяване и контрол на матесамостоятелно проектиране", подчерриалния поток, до сервизните дейноста лекторът. Пакетът Asset
ти, модернизациите и разширяването
Managеment на практика включва всична системата", заяви г-н Гумерсбах.
ки компютърни станции, мрежови ком"Подобренията в новата версия
поненти (ESM, OSM), контролери, деV6.1 обхващат всички нива в систецентрализирани периферни устроймата - клиент-сървър архитектурата;
ства, интелигентни КИП-уреди и др.
операторските и инженеринговите
елементи на системата в общ местанции; комуникациите; интегрираниджмънт. По този начин става
нето на взривозащитени периферии;
възможно следенето и диагностициравъзможностите в работен режим за
нето на всички включени в системапромени в програмата, подмяна на
та интелигентни компоненти в завимодули и включване на разширения;
симост от йерархичното им ниво.
нова функционалност за партидни проПакетът е базиран на международниизводства; архивиращата система. С
те стандарти: NE91, NA64 и EDD по
версията V6.1 обхватът на системаIEC61804-2, увери лекторът.
та сериозно се разширява - до 5000
Версията V6.1 включва и нови пакеконтролни места/сървър; до 12 редунти за партидни производства - BATCH
дантни OS-сървъра; до 32 OS-клиента",
flexible, както и технологично ориенувери в рамките на семинара лектирани йерархически структури за
торът. Разширената мащабност на
създаване на рецептури (съгласно ISA
най-новата версия на системата поS88.01). "Във връзка с голямото значезволява SIMATIC PCS 7 да контролира
ние на процесите по валидиране при
от лабораторни съоръжения с примерпартидни производства в областта
но 160 контролни точки до управлена хранително-вкусовата и фармацевние и следене на 60 000 контролни
тичната промишленост, се предлагат
точки, което по думите на г-н Гумердопълнителни функционални възможносбах е изключително предимство от
сти за валидация в съответствие с
гледна точка на гъвкавостта й, т.е.
най-новите международни изисквания",
разширението на системата на пракпоясни новостите при най-новата
тика би могло да следва разрастваневерсия на PCS 7 г-жа Бойкова.
то на съответното производство.
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—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ƒËÚÂÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË
Õ

а 12 май т.г. в Парк хотел Москва в столицата се проведе семинар, традиционно организиран от
фирма Дитек, официален вносител
за страната на водещия италиански производител Caprari. Като тематика тазгодишното събитие бе
посветено на "Решения за по-добра
околна среда и оборудване за пречиствателни станции", които Дитек
предлага в страната. Тазгодишното, четвърто поред, събитие привлече интереса на специалисти от
държавни институции, инженерингови фирми, работещи в сферата на
водопречистването, и браншови
организации от областта на водоснабдяването. Гости на семинара
бяха представители на Министерството на околната среда и водите, регионалните инспекции по околната среда и водите от Велико
Търново, Благоевград, Монтана, Пазарджик и др., Българска национална
асоциация по качество на водите,
Софийска вода, фирмите Водоканалпроект, Савекс, Турбо-Инженеринг,
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Аква Топ и др. Семинарът бе
открит от д-р инж. Неделчо Неделчев, управител на Дитек,
който поздрави присъстващите
гости и им представи предмета на дейност, структурата и
бизнес стратегията на фирмата за успешно присъствие на
българския пазар. По традиция
специално за събитието в страната ни пристигна Гуидо Джанферари, мениджър на Caprari за
Източна Европа, Африка и арабските страни, който запозна
присъстващите специалисти с нови
и традиционни решения на италианската компания с приложение в областта на водопречистването.
В рамките на семинарната програма бяха разгледани продуктите,
които CAPRARI проектира, произвежда и предлага специално за приложение в пречиствателни станции, включително високодебитни
дренажни помпи, миксери, аератори
и други съоръжения, свързани със
смесването и пренасянето на течности. "CAPRARI предлага широка

гама от изброените продукти. Известна е с първостепенното значение, което отдава на развоя на нови
изделия. Компанията непрекъснато
обновява продуктовото си портфолио, за да може да отговори на
съвременните изисквания към съоръженията, инсталирани в пречиствателните станции", коментира специално за сп. Инженеринг ревю г-н
Неделчев. "Акцент в програмата на
семинара бяха ново поколение радиални миксери на CAPRARI", допълни
г-н Неделчев.

юни-юли 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни-юли 2005

27

Ò˙·ËÚËˇ

“ÂÎÂÚÂÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Ô˙‚Ëˇ ÒË
ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„
Õ

‡ 19 Ï‡È Ú.„. ‚ ÷ÂÌÚ‡Î ’ÓÚÂÎ
‘ÓÛÏ ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡, ‚ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ÍÎËÂÌÚË Ë
Ô‡ÚÌ¸ÓË, “ÂÎÂ“ÂÍ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ
ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ‰Â·˛Ú Ì‡
Ô˙‚ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ
ÒË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„‡, Ó·ı‚‡˘‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌË
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÂÁËÍ Á‡ 1806 ÔÓ‰ÛÍÚ‡
Ì‡
“ÂÎÂ“ÂÍ
≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ,
≈lectronics Line, GE Security, Apollo,
Ramcro, Unipos, Santec, Topica, SF 2
Kaba, Legrand, Obo Bettermann,
Brilux, Philips, Elux, Beghelli, ES
Systems Ë Schreder. ≈ÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ
Í‡Ú‡ÎÓ„ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ Á‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÍÎËÂÌÚÒÍ‡ „ÛÔ‡ Ì‡ “ÂÎÂ“ÂÍ,
ÙÓÏË‡Ì‡ ÓÚ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë,
ÒÚÓËÚÂÎÌË Ë ËÌÒÚ‡Î‡ÚÓÒÍË
ÙËÏË. "¬Ó‰ÂÌ‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÒË
ˆÂÎ - ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓ ‡·ÓÚÂ˘ Ë ·˙ÁÓ ‡Á‚Ë‚‡˘ ÒÂ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ- Ë ‡Î‡ÏÂÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, “ÂÎÂÚÂÍ ÒÂ ÒÚÂÏË ‰‡ ·˙‰Â ‚ Í‡Í Ò˙Ò Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ú˙„Ó‚ÒÍË Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Ë ÚÂıÌËÍË. –‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Â ÔÓ‚ÓÍË‡ÌÓ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÍÎËÂÌÚË Ì‡ “ÂÎÂÚÂÍ ËÏ‡Ú ‡ÁÌÓÒÚ‡ÌÌË Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ·ËÁÌÂÒ ËÌÚÂÂÒË Ë ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË, ‡ ÔÓÚÙÓÎËÓÚÓ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚË‡ ‚ ‰Â‚ÂÚ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë „ÛÔË", Á‡ˇ‚Ë ÔË ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ËÌÊ. ¿ÌÚÓÌËÌ‡
ƒËÏËÚÓ‚‡, Ú˙„Ó‚ÒÍË ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ “ÂÎÂ“ÂÍ. "—ÚÂÏÂÈÍË ÒÂ ‰‡ ·˙‰Â
ÌÓ‚‡ÚÓ ‚ ·‡Ì¯‡, “ÂÎÂÚÂÍ ‡Á‡·ÓÚË Ô˙‚ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ëˇ ÒË Í‡Ú‡ÎÓ„, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â
‡ÍÚÛ‡ÎËÁË‡Ì, ‰ÓÔ˙Î‚‡Ì Ë ÔÂËÁ‰‡‚‡Ì Ì‡ ‚ÒÂÍË ¯ÂÒÚ ÏÂÒÂˆ‡, Í‡ÚÓ
‡Á˜ËÚ‡ÏÂ Ì‡ ‚‡Ò - Ì‡¯ËÚÂ ÍÎËÂÌÚË, ‰‡ ·˙‰ÂÚÂ ÍÓÂÍÚË‚ ‚ ÔÓÒÓÍ‡
·˙‰Â˘ÓÚÓ ÏÛ ‡Á‚ËÚËÂ", ‰ÓÔ˙ÎÌË „Ê‡ ƒËÏËÚÓ‚‡.

Информацията в каталога
Â ‡Á‰ÂÎÂÌ‡ ‚ ‰‚Â „ÓÎÂÏË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë „ÛÔË - ÂÎÂÍÚÓÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÒË-
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ÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ. »ÌÚÂÙÂÈÒ˙Ú Ì‡ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ Â
‡Á‡·ÓÚÂÌ Ò ˆÂÎ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ
Á‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â „Ó
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú. œÂ‰Î‡„‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜Ì‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ
Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌË „ÛÔË ÔÓ‰ÛÍÚË
ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚Ë
„ÛÔË. ¬„‡‰ÂÌËÚÂ ÙËÎÚË
Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ËÎË „ÛÔ‡ ÔÓ‰ÛÍÚË
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÛÎÂÒÌˇ‚‡Ú ‰ÓÒÚ˙Ô‡ ‰Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡
ˆÂÌË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ËÎË ÓÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓ‰ÛÍÚË", ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ ËÌÊ. ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ÚÓˇÌÓ‚, ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÏÂÌË‰Ê˙
‚ “ÂÎÂ“ÂÍ.
—ÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ Â ‰˙‚Ó‚Ë‰Ì‡, ‡Á‰ÂÎÂÌ‡ Â Ì‡ „Î‡‚ÌÓ ÏÂÌ˛ Ë ÔÓ‰ÏÂÌ˛Ú‡, ·ÛÚÓÌË Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ë ˜‡ÒÚ, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÓ·‡Áˇ‚‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ÓÚ
Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ò ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ Í‡Ú‡ Ì‡ ‡ÚËÍÛÎ‡.
"¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ˙˜Í‡ Ò˙˘Ó Ò‡ Ì‡Ô‡‚ÂÌË Ò Ó„ÎÂ‰ ÛÎÂÒÌÂÌËÂ Ì‡
ÍÎËÂÌÚËÚÂ. ‘‡ÈÎ˙Ú Ò ÊÂÎ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ˙˜Í‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔ‡ÚË ÔÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡
ÔÓ˘‡, ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ËÎË ‰‡ ÒÂ
‡ÁÔÂ˜‡Ú‡ Ë ÔÛÒÌÂ ÔÓ Ù‡ÍÒ.
œÓÒÚ‡‚ËÎË ÒÏÂ ÒË ‡Ï·ËˆËÓÁÌ‡Ú‡ ˆÂÎ ÔÓÒÚ˙ÔËÎËÚÂ
ÔÓ˙˜ÍË ‰‡ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ‚
ÒÓÍ ‰Ó 24 ˜‡Ò‡", ‰ÓÔ˙Î‚‡ „-Ì
—ÚÓˇÌÓ‚.
ƒËÒÍ˙Ú ÒÂ Ò‡ÏÓÒÚ‡ÚË‡, ·ÂÁ ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ ÏÛ. œÂ‰‚Ë‰ÂÌ‡ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ë Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÔË‡ÌÂÚÓ
ÏÛ ‚˙ıÛ Ú‚˙‰Ëˇ ‰ËÒÍ Ì‡
ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ (ÓÚÌÂÏ‡ 10
Ã¬). " ˙Ï ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
Секции
ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡ÎÌËˇ ÍÓÏÔ˛Ú˙, Ì‡ ÍÓÈÚÓ ˘Â ‡·ÓÚË ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇÚ Í‡Ú‡ÎÓ„, Ò‡
ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ 128 RAM,

от електронния каталог

200 MHz ÔÓˆÂÒÓ Ë ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ 1024ı768", ÍÓÏÂÌÚË‡
¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙ —ÚÓˇÌÓ‚.
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‘ÓÛÏ ‰ËÒÍÛÚË‡ ÔÂıÓ‰‡ Í˙Ï
·ÂÁÓÎÓ‚ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Любен Георгиев

Спецификите на
безоловните спояващи пасти

од наслов „Безоловните технологии - предизвикателства и рискове
при внедряването им в проектирането, производството и поддръжката
на електронни изделия“ на 2 юни в
Международния изложбен център в
София се проведе семинар, организиран
от българската компания Сентилион.
Събитието привлече мениджъри и инженери, специалисти по качеството
и ремонта, работещи в сферата на
SMD технологиите. Лектори бяха
представители на водещите производители на технологично оборудване и
материали за електроната индустрия
Indium Corporation of America, ERSA и
Siemens Dematic.

разгледа в презентацията си Гуидо
Ланои от Indium Corporation of America,
като изтъкна повече от 15-годишен
развоен и маркетингов опит на компанията в тази област. Основните проблеми при приложението на безоловните пасти са омокрянето (забавен процес и по-голям
ъгъл на омокряне), силно намален ефект на самонагаждане на
елементите
при спояване.
Като най-подходящи за използГуидо Ланои
ване понастоящем се утвърждават SAC (Sn, Ag, Cu)
припоите със солидус/ликвидус температурен интервал 217/220-225°C
Представена бе Indium 5.1 – най-новата безоловна no-clean спояваща паста на компанията, която според лектора осигурява разширен температурен интервал на спояване, отлично
омокряне на безоловни изводи и контактни площадки, ограничено генериране
на въздушни межурчета (voiding) и много добро нанасяне чрез стенсил принтери. Все пак бъдещето принадлежи на
бисмут-базираните (SBA) припои, които са икономически по-ефективни, но
използването им засега крие опасности, тъй като при замърсяване с олово
тяхната температура на топене значително намалява, сподели Гуидо Ланои.

œ

Директивите WEEE и RoHS
на Европейския съюз, ограничаващи
съдържанието на олово, живак, кадмий,
хром и др. съединения в произвежданите след 1 юли 2006 г. електронни изделия бяха централна тема на изложението, с което инж. Любомир Дойчев,
мениджър маркетинг и продажби в
Сентилион, откри семинарната програма. Представени бяха основните фактори, обуславящи въвеждането на директивите - изискванията за екологичност на произвежданите изделия, и повишените температури, при които
все по-често работят електронните
продукти, особено в областта на автомобилостроенето. Безоловните
технологии налагат въвеждането на
нови сплави за запояване, нови флюсиращи вещества, нови изисквания към
топлоустойчивостта на компонентите, нови диелектрични материали и покрития на платките, преконфигуриране и промяна в технологичните настройки на оборудването, преминаване към спояване в азотна атмосфера,
обясни лекторът.
Специално внимание бе отделено на
необходимостта от съществени промени в температурните профили на
спояване, стеснените допуски и процесно обусловените изисквания към точността на спазването им. В заключение инж. Дойчев представи специфичните дефекти, възникващи при новите
процеси, сподели аспекти от практическия опит на Сентилион в смесените производства (безоловни спояващи
пасти и SnPb контакти на компонентите и платките) и подчерта необходимостта от възприемане на комплексен подход, обхващащ проектирането,
подбора на материали и компоненти,
технологичното оборудване, управлението на процесите, инспекцията и обучението на персонала при прехода към
безоловно производство.
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Безоловните технологии за
ръчно спояване и контрол
в продуктовата палитра на германската компания ERSA бяха представени
от инж. Любомир Дойчев, който изтъкна, че основна цел на производителите на електронни модули при въвеждане на безоловните технологии е осигуряването на необходимото качество
на процесите при оптимизиране на разходите за постигането му. И тъй като
контролът на температурата е ключов фактор за качеството спойките,
при поялниците на ERSA са взети специални мерки за максимално топлоотдаване и динамично поддържане на зададената температура, продължи лекторът. Като особено важен елемент
от цялостния технологичен процес бе
разгледан контролът на качеството на
безоловните спойки, където новият инспекционен микроскоп Ersascope 2 може
да идентифицира проблеми, оставащи
скрити за функционалните и рентгеновите тестови методи.

Роберт Михали

Ян-Холгер Хайн

Ерих Бузек

Монтажните автомати
Siplace
ангажираха вниманието на аудиторията в последната част от семинара.
Роберт Михали, мениджър продажби в
Siemens Logistics and Assembly – Виена,
представи концептуалните особености на серията Siplace, като отдели
специално внимание на осигурената
съвместимост между различните машини, фидери, глави и софтуерни модули. Сред новостите при X-серията
той акцентира върху високопроизводителната 20-позиционна Collect and
Place глава. За софтуера, като интегрален елемент от серията Siplace говори продуктовия мениджър Ян-Холгер
Хайн. Интерес предизвикаха модулите
Siplace Management Information System
и Siplace Explorer – позволяващи интернет мониторинг на производствения
процес. Лекторът се спря и на осигурените възможности за проследяване
на влагането на всеки един компонент
– особено полезни при локализиране на
продуктови дефекти. В заключение
сервизният мениджър Ерих Бузек представи структурата на сервиза на компанията в Югоизточна Европа и програмата Siplace Premium за поддръжка
на SMT оборудване.
Семинарният ден завърши с организиран от Siemens Dematic коктейл, на
който лектори и слушатели с чаша
вино в ръка непринудено обменяха
въпроси и мнения.
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HYDAC Ó„‡ÌËÁË‡ ‡·ÓÚÌ‡
ÒÂ˘‡ ‚ ’ËÒ‡ˇ
Събитието разгледа теоретически и практически аспекти, свързани
с пречистването на маслата

Œ

т 7 до 8 юни т.г. българският
офис на водещата в областта на
хидравликата, флуидната и измервателната техника немска компания
HYDAC бе домакин на работна среща по въпроси, свързани с филтрацията и поддръжката на масла и подготовката на водата в електроцентрали. Гости на събитието, организирано в хотел Хисар на курорта Хисаря, бяха над 50 специалисти, работещи в различни предприятия от
индустриалния сектор на икономиката. Специални гости и лектори на
семинара бяха Педро Гомес, управител на HYDAC Hydraulik Австрия,
Фридел Бамбах, маркетинг мениджър на отдел Енергийна техника, Хелмут Гинтьор от отдел Филтърни системи на HYDAC
International, и Фридрих Вилхелм от
HYDAC Process Technology. "Целта на
семинара е да се дефинират основните понятия за структурата, химическия състав и анализа на маслото, както и да се представи класификация на замърсяванията, методите за филтрация и поддръжка на
маслото", коментира за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Методиев, управител на Хидак. Специална
лекция от програмата на семинара
бе посветена на съвременните методи за подготовка на вода в електроцентрали, включително филтрация на течаща и охлаждаща вода,
вода за производствени цели и пожарогасене. Инж. Виктор Стоянов,
представител на Хидак в град Варна, демонстрира пред присъстващите на семинара гости практическата работа на филтърни системи,
произвеждани от HYDAC.

Замърсяване на маслата
Напоследък маслото все повече се
отъждествява като машинна част,
на която трябва да се отдели достатъчно време за анализ и разработка, бе подчертано по време на семинара. При ремонт или профилактика
на системата, не всички замърсявания могат да бъдат отстранени от
хидравличните компоненти и
тръбопроводите. Основните видове
замърсявания в маслото са пясък, капки заварка, стружки, нагар, флюс,
сажди, парченца опаковка и частици
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боя. "Като основен
замърсител, обаче, се
разглежда свежото
масло. Затова преди
въвеждане в експлоатация на цялото
съоръжение е необходимо намиращото се
в резервоара хидравлично масло да бъде
почистено посредством филтърен агрегат; наливането на
свежо хидравлично
масло да става през
филтър или филтърен
агрегат. След предварително определено
време за промиване се взима проба
от маслото и се определя степента
на замърсеност на течността. Благодарение на този контрол може да
се установят по-нататъшните действия при почистването на съоръжението", подчерта г-н Гинтьор.

Химични и физични мерки
за контрол на маслата
"За осъществяване на контрол на
работните течности фирма HYDAC
Hydraulik предлага няколко комплекта за определяне на замърсяването
и наличното влагосъдържание в маслата. Комплектът FAS представлява анализираща минилаборатория,
чрез която се определя замърсяването на пробата, взета от маслото.
Осъществяването на снимка прави
възможно генерирането на бърза
оценка за класа на чистота. С помощта на комплекта WTK може да
бъде взета проба за определяне на
водосъдържанието в смазочната
течност", заяви Хелмут Гинтьор.
Комплектът се използва при анализ
на минерални и смазочни масла. Добавянето на два реагента в замърсеното масло води до повишаване
на налягането в съда, в който протича реакцията. Повишаването на
налягането се отчита от специално калибриран електронен манометър, който показва влагосъдържанието в проценти.
Друг прибор, разгледан по време
на семинара, е електронният уред
FCU, предназначен за определяне класа на чистота на маслото. Апаратът има възможност за принти-

ране на протоколи, както и за
свързване с компютър. Допълнително предимство е и възможността за
динамично или статично измерване.

Класове на чистота на
маслата и методи за
филтрация
Замърсяването на хидравличната
среда с твърди частици се измерва
с различни класове на чистота. Към
момента са разработени и се използват пет системи за класифициране, които показват колко частици с
определена големина се съдържат в
100 ml хидравлична течност. Установяването на класа на чистота се
базира на преброяване и съпоставяне на големината на замърсяващите частици, което би могло да се
реализира с помощта на микроскоп
или с електронен брояч на частици.
При концентрация на замърсеност
от около 10 mg на литър или при
много силна замътненост на течността, замърсяването може да се
установи само чрез установяване на
теглото на замърсителя (гравиметричен анализ). Специфика на метода
е, че отделните замърсителни частици не могат да бъдат класифицирани. Приложение намират следните системи за класифициране - код
по ISO 4406, клас по NAS 1638 и клас
на замърсяване по SAE.
Степента на филтрация (bх) се
представя като отношение на броя
на частиците във входящия поток,
по-големи от големината х към броя
на частиците в изходящия поток, поголеми от х.
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Grundfos ‚˙‚ÂÊ‰‡ ÂÌÂ„ËÂÌ
ÍÎ‡Ò Ì‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒË ÒËÒÚÂÏË
Датската компания проведе среща за журналисти от региона на
Централна и Източна Европа

¬

Амелия Стоименова

‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ‰‚Û‰ÌÂ‚Ì‡ ÒÂ˘‡
Á‡ ÊÛÌ‡ÎËÒÚË ÓÚ Â„ËÓÌ‡ Ì‡ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, Grundfos
Ó·ˇ‚Ë Ì‡ÏÂÂÌËÂÚÓ ÒË ‰‡ ‚˙‚Â‰Â
‚Â˜Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËÚÂ Ò Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÂÚËÍÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò, ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÓÚ
‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ‰‡ÚÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ÔÓÏÔË
Ë ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË. ¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚÂ Ú‡‰ËˆËË,
Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·Â Ó„‡ÌËÁË‡ÌÓ ‚ ˆÂÌÚ‡Î‡Ú‡ Ì‡ Grundfos, Ì‡ÏË‡˘‡ ÒÂ
ÌÂ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ „‡‰˜ÂÚÓ ¡ËÂËÌ„·Ó ‚
«‡Ô‡‰Ì‡ ƒ‡ÌËˇ. ”˜‡ÒÚÌËˆË ‚ ÒÂ˘‡Ú‡, ÔÓ‚ÂÎ‡ ÒÂ Ì‡ 23 Ë 24 ˛ÌË Ú.„.,
·ˇı‡ ÍÓÎÂ„Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÊÛÌ‡ÎËÒÚË ÓÚ “ÛˆËˇ, –ÛÏ˙ÌËˇ, œÓÎ¯‡,
◊ÂıËˇ, ”Ì„‡Ëˇ, –ÛÒËˇ Ë ¿‚ÒÚËˇ.
Õ‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ¡˙Î„‡Ëˇ ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛. ƒÛ„Ë ÎÂÍˆËË, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì‡
Ò˙·ËÚËÂÚÓ, ·ˇı‡ ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë Ô‡Á‡ÌË ÌÓ‚ÓÒÚË ‚ ÒÂËËÚÂ ÔÓÏÔË Alpha Pro, Alpha+, UPS Ë
Magna Ì‡ Grundfos, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÂÚËÍÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ËÏ ÍÎ‡Ò.
”˜‡ÒÚÌËˆËÚÂ ‚ ÒÂ˘‡Ú‡ ËÏ‡ı‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Ò˙˘Ó ‰‡ ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ
Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ò ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ ‚ Á‡‚Ó‰‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË Ë Ù‡·ËÍ‡Ú‡,
ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ ‡Á‚Óˇ, ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÓÏÔËÚÂ Ë ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ì‡
Grundfos. œÓ‰Ó·Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ Ì‡ Grundfos, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò
Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ë ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË,
ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡ Ë ÓÚ ‰Û„Ë ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡
ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË Ë Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï ÂÌÂ„ÓÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ,
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ÏÂ ‰‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÏÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛.
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Помпи от серията Alpha+ и Magna на Grundfos

Инвестициите
в Източна Европа
ще продължат
ŒÒ‚ÂÌ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÚÂÏ‡ Ì‡ Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒÂ˘‡ - ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÂÌ ÍÎ‡Ò Ì‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÓÚ Grundfos ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË
ÒËÒÚÂÏË, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Á‡Ô˙ÎÌÂÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡¯Â ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË Á‡ ËÒÚÓËˇÚ‡,
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë ·ËÁÌÂÒ ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, ÒÎÂ‰‚‡Ì‡ ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ ¯ÂÒÚ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. —ÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·Â ÓÚ‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌËˇ, ÔÓ
‰ÛÏËÚÂ Ì‡ —¸ÓÂÌ —¸ÓÂÌÒÂÌ, ‚ËˆÂÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ Grundfos Group, Á‡
·ËÁÌÂÒ ËÌÚÂÂÒËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Â„ËÓÌ Ì‡ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡.
"Õ‡ÚÛÔ‡ÌËˇÚ ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
„Ó‰ËÌ‡Ú‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ Ó·ÓÓÚ ÓÚ
230 ÏÎÌ. Â‚Ó ‚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ÓÚ Â„ËÓÌ‡ Ì‡ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡ ÌË ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË ‰‡
ËÁÌÂÒÂÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÒË ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ËÁ‚˙Ì ƒ‡ÌËˇ. «‡ ÏËÌ‡Î‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡
Ó·˘ËˇÚ ‰ˇÎ Ì‡ Ô‡Á‡ËÚÂ ÓÚ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ ÙÓÏË‡ ÓÍÓÎÓ 14%
ÓÚ Ó·˘Ëˇ Ó·ÓÓÚ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡
Grundfos", Á‡ˇ‚Ë „-Ì —¸ÓÂÌÒÂÌ.
"—ÂËÓÁÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡ÏÂÂÌËˇÚ‡
ÌË ‰‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡ÏÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ Â„ËÓÌ‡ Â ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡ ÓÚ ÔÓ‚ÂÊ‰‡Ì‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡ Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‚ ‰˙Ê‡‚Ë ÓÚ ÷ÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ë »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡. »Á„‡‰ÂÌ

Ë ÔÛÒÌ‡Ú ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ·Â Á‡‚Ó‰
Ì‡ Grundfos ‚ ”Ì„‡Ëˇ, ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 800
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. Õ‡ÒÍÓÓ ·Â ÓÚÍËÚ
Ë ‰Û„ Á‡‚Ó‰ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡, Ì‡ÏË‡˘ ÒÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ Ì‡
–ÛÒÍ‡Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆËˇ ÃÓÒÍ‚‡", ‰ÓÔ˙ÎÌË —¸ÓÂÌ —¸ÓÂÌÒÂÌ.

Бизнесът на Grundfos
в България
¬˙ÔÂÍË ˜Â Grundfos ¡˙Î„‡Ëˇ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ Â‰ËÌ ÓÚ Ï‡ÎÍËÚÂ Ô‡Á‡Ë ‚ Â„ËÓÌ‡ Ì‡ »ÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡,
Ú˙„Ó‚ÒÍ‡Ú‡ Ï‡Í‡ Â ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡
ÛÒËÎËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ‚Î‡„‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ÓÙËÒ Ë ‰ËÒÚË·ÛÚÓËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÓÚ
ˆˇÎ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡, Û‚ÂË „-Ì —¸ÓÂÌÒÂÌ. — Ó·ÓÓÚ ÓÚ 3.5 ÏÎÌ. Â‚Ó
Grundfos ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ Ì‡ÂÊ‰‡ ÒÂ‰
ÒÂËÓÁÌËÚÂ Ë„‡˜Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡ Ì‡ ÔÓÏÔË Ë ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË. "¡˙Î„‡ÒÍËˇÚ Ô‡Á‡ ÍËÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ,
ÍÓÈÚÓ ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÛÒ‚ÓÂÌ. œËÓËÚÂÚÌ‡ Á‡‰‡˜‡ ÔÂÁ 2005 „. Á‡ Grundfos
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Â ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ‰ËÒÚË·ÛÚÓÒÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë
Ó·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÚË·ÛÚÓËÚÂ ÌË Ò
ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÌË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡", ÔÓ‰˜ÂÚ‡ „-Ì
—¸ÓÂÌÒÂÌ.

юни-юли 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни-юли 2005
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Ò˙·ËÚËˇ

≈ÌÂ„ËÈÌËˇÚ ÙÓÛÏ Ì‡ 2005 „.
Форумът премина под знака на приватизацията в енергийния отрасъл

Ã

Амелия Стоименова

ÂÊ‰Û 8 Ë 11 ˛ÌË 2005 „. ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇÚ ‰ÓÏ Ì‡ Û˜ÂÌËÚÂ "‘Â‰ÂËÍ ∆ÓÎËÓ ˛Ë" ‚ ÍÛÓÚÌËˇ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ "—‚.—‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë
≈ÎÂÌ‡" Í‡È ¬‡Ì‡ ·Â ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡
ÔÓÎÁ‚‡˘Ëˇ ÒÂ Ò˙Ò ÒÂËÓÁÂÌ ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÒÂ‰ ÂÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËˇ ·‡Ì¯ ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ≈ÌÂ„ËÂÌ ÙÓÛÏ. “‡Á„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ, 15 ÔÓÂ‰ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·Â ÓÚÍËÚÓ ÓÚ ÌÓ‚Ëˇ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÙÓÛÏ‡ Ë Ì‡ Õ‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËˇ Ò˙˛Á Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËˆËÚÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ (Õ“—≈¡) ÔÓÙ. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÿÛ¯ÛÎÓ‚. —˙·ËÚËÂÚÓ ·Â
Û‚‡ÊÂÌÓ ÓÚ Ì‡‰ 500 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÓÚ ‚ÒË˜ÍË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÒÂÍÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì‡ ÙÓÛÏ‡ ÔÓ
Ú‡‰ËˆËˇ ·Â Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡ ËÁÎÓÊ·‡
ÓÚ ÙËÏË, ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ÚÂıÌËÍ‡, ˆˇÎÓÒÚÌË Â¯ÂÌËˇ Ë ËÌÊÂÌÂËÌ„ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡. —Â‰
ÓÚÎË˜ËÚÂÎÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ Ú‡Á„Ó‰Ë¯ÌÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ ÙÓÛÏ‡ ·Â
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎÂÏËˇÚ ·ÓÈ ÙËÏË, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë ‚ ËÁÎÓÊ·‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ,
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.
—˙·ËÚËÂÚÓ ·Â Û‚‡ÊÂÌÓ Ë ÓÚ ‰Ó‡ÈÂÌ‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡, ÔÓ˜ÂÚÂÌ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ Õ“—≈¡ Ë
‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÂÌ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ Ì‡ ≈ÌÂ„ËÈÌËˇ ÙÓÛÏ ÔÓÙ. —ËÏÂÓÌ ¡‡ÚÓ‚,
ÍÓÈÚÓ ËÁ‡ÁË Ì‡‰ÂÊ‰ËÚÂ ÒË, ˜Â
¡˙Î„‡Ëˇ ˘Â ÛÒÔÂÂ ‰‡ Á‡Ô‡ÁË ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ, ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë
‰Ó·Ëˇ ·‡Î‡ÌÒ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
‚Ë‰Ó‚Â ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡.

ÂÌ Ô‡Á‡ Â ÓÚ‚ÓÂÌ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ Í‡ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ËÁÓÒÚ‡‚‡ÌÂ ‚ ÎË·Â‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌËˇ ÔÓˆÂÒ. "—ÔÓÂ‰ ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÓÚ‡Ò˙Î ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ 18.5% ÓÚ
Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ
‚Â˜Â Úˇ·‚‡¯Â ‰‡ ·˙‰Â ÎË·Â‡ÎËÁË‡Ì. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ËÁÓÒÚ‡‚‡ÌÂÚÓ Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÌÂ ÊÂÎ‡ˇÚ ‰‡ Ú˙ÒˇÚ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Á‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ‰Ó„Ó‚‡ˇÌÂ Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ", ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ÔÓÙ. ÿÛ¯ÛÎÓ‚. "ƒÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ ÔÓ‰ÍÂÔ‡ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËˇ
Ù‡ÍÚ Â, ˜Â Í‚ÓÚËÚÂ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ
ÚÓÔÎÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ˆÂÌÚ‡ÎË ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ë ¿≈÷ ÓÁÎÓ‰ÛÈ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ì‡ 0%. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ‰Û„Ë
“≈÷-Ó‚Â Ò‡ ÔÓËÒÍ‡ÎË ÓÚ ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓ Ë ‚Ó‰ÌÓ
Â„ÛÎË‡ÌÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍË Í‚ÓÚË. »ÒÍ‡Ï
‰‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡ˇ, ˜Â ‚ ÒÓÍ ‰Ó Ô˙‚Ë
ˇÌÛ‡Ë 2007 „. ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌËˇÚ Ô‡Á‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ
‰‡ ·˙‰Â Ì‡ 100% ÓÚ‚ÓÂÌ", ‰ÓÔ˙ÎÌË
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÿÛ¯ÛÎÓ‚. ¬ ËÁÌÂÒÂÌËˇ ÓÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇ Ì‡ Õ“—≈¡
‰ÓÍÎ‡‰ ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, ˜Â ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂÚÓ ‚˙‚ ‚˙„ÎÂ‰Ó·Ë‚‡ Â Ì‡
ÙËÌ‡ÎÂÌ ÂÚ‡Ô. ÕˇÍÓË ÓÚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ Ò‡ ÔË‚‡ÚËÁË‡ÌË, ‰Û„Ë
- Á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, Ò‡ Ó·ˇ‚ÂÌË ‚ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËˇ. "≈ÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ Â ‚ ÔÂËÓ‰ Ì‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË. «‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ˜ÂÚËË „Ó‰ËÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡ı‡ 4 ÏÎ‰. ÎÂ‚‡,
ÓÚ ÍÓËÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Â ‚
ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂ ‚ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡", Á‡ˇ‚Ë ÔÓÙ. ÿÛ¯ÛÎÓ‚.

Интерес сред
участниците във форума

Перспективите за
развитие на енергийния
отрасъл

ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ËÁÌÂÒÂÌËˇ ÓÚ ÔÓÙ.
ÿÛ¯ÛÎÓ‚ ‰ÓÍÎ‡‰ Ì‡ ÚÂÏ‡ "≈ÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Í˙Ï 2005 „. Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë". œÓÙ.
ÿÛ¯ÛÎÓ‚ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡
11% ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ë-

Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË Í˙Ï ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ
ÒÚÛÍÚÛË‡Ì Ô˙‚Ë˜ÂÌ ÂÌÂ„ËÂÌ
·‡Î‡ÌÒ Ë ‰Ó·Â ‡Á‚ËÚ‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œÂÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ- Ë ÂÎÂÍÚÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ò˙˘Ó ·Â
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‡Á„ÎÂ‰‡Ì‡ Í‡ÚÓ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Á‡
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËˇ ÓÚ‡Ò˙Î ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡. —Â‰ „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓÂÍÚË
‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÒÚ‡ÚË‡ÌË Ë ÔÂ‰ÒÚÓË ‰‡
·˙‰‡Ú ÙËÌ‡ÎËÁË‡ÌË ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ „Ó‰ËÌË, Ò‡ ¬≈÷ ÷‡ÌÍÓ‚
‡Ï˙Í, “≈÷ Ã‡Ëˆ‡ »ÁÚÓÍ 1 Ë ¿≈÷
¡ÂÎÂÌÂ. "ƒÓ·Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë ÒÂ
Ó˜‡Í‚‡Ú Ë ÓÚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ Õ‡·ÛÍÓ
Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰
¡˙Î„‡Ëˇ - Ã‡ÍÂ‰ÓÌËˇ Ë ¡˙Î„‡Ëˇ √˙ˆËˇ", ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ÔÓÙ. ÿÛ¯ÛÎÓ‚.

Специални гости на
Енергийния форум
·ˇı‡ ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ˜Â¯Í‡Ú‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ ◊≈«, ‡‚ÒÚËÈÒÍ‡Ú‡ EVN
Ë ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ E.ON, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. Œ·˘‡ ÚÂÁ‡ ‚
ËÁˇ‚ÎÂÌËˇÚ‡ Ë Ì‡ ÚËÏ‡Ú‡ ÏÂÌË‰Ê˙Ë ·Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂÌËˇ Ô‡Í ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ¬˙ÔÂÍË Ó„ÓÏÌËˇ ËÌÚÂÂÒ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ Ì‡ ÙÓÛÏ‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌËÚÂ
‚˙ÔÓÒË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ë Ô‡Á‡Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ Ë ÔÎ‡ÌÓ‚ÂÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËÚÂ
ÂÒÛÒË, ÓÒÚ‡Ì‡ı‡ ·ÂÁ ÍÓÌÍÂÚÂÌ
ÓÚ„Ó‚Ó. œÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎˇÚ Ì‡ ÛÔ‡‚ËÚÂÎÌËˇ Ò˙‚ÂÚ Ì‡ E.ON Ã‡ÌÙÂ‰
œ‡‡¯ ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÂ„Ó‚‡ˇÚ Ò ƒ˙Ê‡‚Ì‡Ú‡ ÍÓÏËÒËˇ Á‡
ÂÌÂ„ËÈÌÓ Ë ‚Ó‰ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Á‡
ÔÓÏÂÌË ‚ Ú‡ËÙÌ‡Ú‡ ÔÓÎËÚËÍ‡.
—ÔÓÂ‰ „-Ì œ‡‡¯ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë ‚ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡. “ÂÁ‡Ú‡
ÏÛ ·Â ÔÓ‰ÍÂÔÂÌ‡ ÓÚ ŸÂÙÂÌ ÿÛ¯ÍÓ‚Ëˆ, ¯ÂÙ Ì‡ EVN ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÍÓÈÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓÏÂË
Í‡ÚÓ Ó„ÓÏÌ‡ ÚÂÊÂÒÚ, ÒÔ˙‚‡˘‡
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎˇÚ Ì‡ ◊≈« Ò˙˘Ó ÔÓ‰˜ÂÚ‡, ˜Â
ÔÓ‰ÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂÌËˇ Ô‡Í
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÔÎ‡ÌË‡ÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË.
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√Ó‰Ë¯ÂÌ ÒÂÏËÌ‡
ÔÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ì‡ ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ
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Теодора Иванова

началото на юни в хотел Хелиос в курорта Златни пясъци се проведе годишният семинар по индустриална автоматизация на Шнайдер Електрик България. Мащабното събитие,
досега традиционно организирано в
Пампорово, бе открито от Милен
Колев, маркетинг мениджър на компанията. Той приветства участващите
в семинара партньори на Шнайдер
Електрик България и представители
на водещи предприятия от българската индустрия, и представи компанията Schneider Electric като специализация, пазарни постижения и бъдещи области на компетенция.
Основна част от богатата като
тематика и информативност семинарна програма бяха несъмнено множеството
новости
с
марка
Telemecaniquе. На фона на 80-годишната история на Telemecaniquе бяха
представени най-съвременните технологични постижения, реализирани в нови продукти и
продуктови подобрения.
Най-новото предложение
на Telemecaniquе в областта
разпределената I/O периферия са сериите

Device Net, CANopen,
Interbus, Modbus+, FIPIO.
Под името

Twido:
Еволюция 2005

бяха представени подобренията в популярната
серия програмируеми
контролери Twido. Сред
новостите са модулите
Twido Compact 40 I/O, със
и без Ethernet порт; 4
нови аналогови модула;
Modbus към Ethernet интерфейс и CANopen Лекторите на семинара (отляво надясно): Димитър Антов,
Master модул. Новости, технически консултант; Димитър Иванов, технико-търговски
разбира се, има и при со- инженер, Пазар Индустрия; Александър Катошев, продуктов
Индустриална автоматизация; Петър Николов,
фтуера и фърмуера, мениджър
продуктов мениджър Индустриален контрол; Живко Марков,
свързани с по-лесното уп- технико-търговски инженер, Индустриална автоматизация
равление на приложениено решение за работа в комбинация с
то: оn-line модификация, нови макроси
повече от 150 усъвършенствани фун(за Modbus и CANopen) и ASCII подокции. Сред характеристиките на новия
брен протокол. Налице са и нови
Altivar 71 са интегрирани протоколи
TwidoSoft софтуерни опции и Pocket PC
Modbus и CANopen, перфектна електсофтуер.
ромагнитна защита - проводими и отражателни електромагнитни филтри
MAGELiS XBT-G
от ниво A, защитна функция „Power
е новата група графични
Removal“ за спиране на захранването,
терминали чувствителни
графичен пулт за управление, модулна
на допир (touch screen), допъконфигурация - платки за разширяване
лваща гамата 5.7" модели и
на входове/изходи, за комуникация и инразширяваща
офертата
Advantys STB
терфейсна платка за инкрементален
Advantys OTB и
при 7.4" и 12.1" модели. Нодатчик.
Advantys STB
вите модели, които нямат
Сериозен интерес от страна на
съответно в IP20 и IP67 изаналог в гамата MAGELiS
участниците предизвика презентаципълнение. Базирани концепXBT-F, обхващат 12.1" терята за гамата Preventa продукти и
туално на платформата на
минал с цветен TFT дисплей
технологични решения за безопасконтролерите
Twido,
и Ethernet комуникация, два
ност. В рамките на семинарната проAdvantys OTB поддържат по7.4" модела с цветен TFT
грама бе включена и презентация на
голяма част от I/O модули- Twido
дисплей - със и без Ethernet
решенията за сградна автоматизате му. Сред характеристикомуникация. Нови сред малция, базирани на отворените протоките на разпределените I/O
ките модели са 4 терминаколи LonWorks и BACnet, на компанияAdvantys OTB са интегрирала - един с цветен TFT диста T.A.C. (Tour Andover Controls), собни I/O в мрежовия интерфейплей и Ethernet комуникация;
ственост на Schneider Electric.
сен модул; модулни разшире2 с монохромен LCD диспЗа първи път в рамките на семиния от 8 до 16 входни или
лей, със и без Ethernet комунар на Шнайдер Електрик България и с
изходни точки; пълна гама Серията нови
никация; и 1 модел с LCD диспожелание за установяване на традиот 24 VDC и аналогови I/O Altivar 71
плей в режим синьо.
ция бяха отличени с почетни граморазширения; свързване чрез
Без съмнение, най-голям
ти клиенти и партньори на фирмата
клеморед; комуникация с
акцент в семинарната проу нас. Тазгодишните наградени са инж.
Master устройство на
грама беше поставен върху
Атанас Хаджиев, отдел АСУТП на ЛуTelemecanique (CANOpen,
койл Нефтохим Бургас АД - за дългогоAltivar 71 - най-новия
Ethernet и Modbus).
дишно и успешно сътрудничество за
честотен регулатор
Серията Advantys STB
изграждане на системи за автомативключва мрежови интерфейна Telemecanique. Готов за
зация; АМЕЕС ООД - за дългогодишно и
работа с всякакви комуникасни модули (с опция за кар- MAGELiS XBT-G
ползотворно партньорство за изционни протоколи и прилота памет), захранващи мограждане на системи за автоматизажения, той е предназначен за управледули (PDM); I/O Модули - цифрови и
ция; Т&Д Инженеринг ЕООД - за надежние на 3-фазни асинхронни двигатели
аналогови, входни и изходни, специден нов партньор за изграждане на сиални: интерфейси за Tego Power и
от 0.37 до 500 kW за напрежения от
стеми за автоматизация. Почетните
200 до 240 V и 380 до 480 V. Този
Tesys U моторни стартери, CanOpen
грамоти бяха връчени от Павел МариSimply Smart продукт, който ще замеразширителен модул и др. Advantys
ников, търговски директор на Шнайни популярните линии Altivar 58 и Altivar
поддържа 7 различни мрежови интердер Електрик България.
68, осигурява изключително опростефейса: Ethernet TCP/IP, Profibus DP,
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ŒıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Œ

Стефан Куцаров

тделянето на топлина при работата на електронните устройства
винаги е имало важно значение за конструкцията и сигурната им работа.
Така например увеличаване на работната температура на един полупроводников прибор с 10°С намалява експлоатационния му срок наполовина.
Използваните средства за охлаждане
увеличават размерите, теглото и
цената на устройствата и често
имат съществено влияние върху пазарния им успех. Поради това на всички
етапи от създаването на едно изделие – от подбора на елементите до
окончателното му оформление конструкторите обръщат сериозно внимание на отделяната топлина, нейното
пространствено разпределение и отвеждането й.

Основни величини
Предаването на топлинна мощност
между две тела е възможно само при
разлика в температурите им и за оценяването му се използват три основни величини. Топлинната пропускаемост (Thermal Conductivity) k характеризира свойството на материалите да
провеждат топлина. Тя представлява
топлинната мощност във W, предавана между две срещуположни страни на
материал с дебелина 1 m и определяща
разлика 1 К = 1 °С в температурите
им. Измерението й е W/(mK), като mK
е метър ´ келвин. Например алуминият има k = 205 W/(mK), медта - 380,
среброто - 406, диамантът - между
1000 и 2600, всички газове - под 0,1,
пластмасите - около 5 и Al2O3 - 35. В
някои по-стари справочници се използва мерната единица ((cal/h)/m)/°C, чието превръщане във W/(mK) става чрез
умножаване с 0,001162.
Топлинната проводимост (Thermal
Conductance) Gth е аналогична, но се
отнася за тела, а не за материали.
Представлява отношението kА/d,
където А е площта на двете страни
на тялото, между които се предава
топлинната мощност, а d е разстоянието между тях, т.е. дебелината на
тялото. Има измерение W/K = W/°C.
Много по-често от Gth се използва нейната реципрочна стойност Rq = d/(kA),
наречена топлинно съпротивление
(Thermal Resistance) с други означения
Rth, q th и q и измерение K/W = °C/W. То
представлява съпротивлението между
две изотермични (с еднаква темпера-
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тура на всички точки) повърхности на
едно тяло и е равно на разликата на
температурите им DT при пренасяне
на топлинна мощност 1 W между тях.
Когато топлинната мощност е Q[W],
разликата в температурите е DT =
Rq Q. Топлинното съпротивление е обратно пропорционално на площта, през
която се предава топлината, което е
в основата на принципа на работа на
радиаторите – увеличаването на
площта води до по-малка разлика в
температурите. Това означава приближаване на температурата на нагряващата страна на тялото към тази на
охлаждащата, т.е. по-добро охлаждане.
В електронните прибори, модули и
апаратури Q е равна на изразходваната в тях електрическа мощност Р,
която се превръща в топлина и ги
нагрява до температура Т1. В най-простия случай (фиг. 1а) топлината се
предава на друго тяло (например от
корпуса на полупроводников прибор на
неговия радиатор или от апаратура
на околния въздух) с температура
Т2 <Т1. Топлинното съпротивление на
средата между двете тела е Rq = (Т1 –
T2 )/P, което представлява основната
зависимост, използвана при охлаждането. При това се приема, че точките на всяко тяло са нагрети до една
и съща температура, т.е. топлинните съпротивления на самите тела са
0. Когато Т2 е околната температура TA, то максималната температура T1max на дадено тяло се достига при
отделяне върху него на мощност Pmax
= (T1max – TA)/R q . Два са практическите изводи от този израз:
l с увеличаване на околната температура стойността на Pmax намалява;
l за увеличаване на Pmax трябва да се
намалява Rq .
Когато предаването на топлината
е през няколко последователно свързани тела, за топлинното съпротивление на средата между всяка двойка е
в сила основната зависимост, а общото съпротивление между двете крайни тела е сумата от топлинните
съпротивления на средите. За случая
на фиг.1б това означава Rq1 = (T1–T2)/
P, Rq2 = (T2 –T3 )/P и Rq = Rq1+R q2 = (T1 –
T3)/P. В други случаи топлината се разпространява през успоредно свързани
среди (фиг.1в), например полупроводниковата пластинка в една интегрална
схема (ИС) разсейва част от отделената върху нея топлина през корпуса,
а другата – през изводите. Друг пример е наличието на отвори в кутия-

а
в
б

Фиг. 1

а

б

Фиг. 2

та на апаратура – част от топлината преминава през стените на кутията (едната среда), а друга – през отворите (други среди). Общото топлинно съпротивление на успоредно свързани среди се определя като това на успоредно свързани електрически съпротивления. Аналогично на електрическия шунт се използват топлинният
шунт (Thermal Bridge), който представлява среда, свързана успоредно на
друга и имаща много по-малко Rq . При
достатъчно малко съпротивление на
шунта практически цялата топлина
преминава през него.
Вместо Rq може да се използва параметърът топлинен импеданс Zq или
Zth, като връзката му с Rq е Zq = Rq /A.
Той представлява топлинното съпротивление на материал с площ 1 m2 и
има основно измерение m2 K/W или
сm2 -°C/W (използват се и означенията K-m2/W и °C-cm2/W). Предпочита
се cm2-°C/W, което дава 104 пъти поголяма стойност на Zq . Американските фирми използват in2 -°C/W, като
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връзката е 1 in2-°C/W=6,45 cm2 -°C/W.
Значително улеснение при използването на топлинните съпротивления е
аналогията им с електрическите – на
протичащия ток съответства предаваната топлинна мощност, а на напрежението – разликата в температурите.
При рязка промяна на мощността
температурата на тялото се изменя
плавно по експоненциален закон (фиг.
2а) и е необходимо определено време
Dt за достигане на съответстващата й нова стойност. Когато времетраенето ti на новата мощност е под
Dt, промяната на температурата на
тялото е по-малка от Т2 –Т1, което
означава намаляване на топлинното
съпротивление от Rq на Rqt. Това действие е особено характерно за полупроводниковите прибори в импулсен
режим, поради което в някои каталози се дава в графичен вид зависимостта Rqt(ti) за различни стойности на
коефициента на запълване d=t i/T (фиг.
2б). Често по ординатата се нанася
отношението Rq /Rqt, наричано Transient Thermal Impedance.

Начини на охлаждане
Първият начин използва топлопроводността на телата и се осъществява чрез предаването на топлината
през неподвижна материална среда,
например от нагрято тяло към свързания към него радиатор. Вторият метод използва конвекцията, която представлява предаване на топлина от
нагрято тяло на движещ се газ или
течност с по-ниска температура. При
естествената конвекция се използва
издигането на нагретия въздух и за
ефикасното й използване има няколко
основни правила: наличие на отвори
отдолу и отгоре на охлажданите устройства; вертикално монтиране на
печатните платки, отделящи значителна топлина; поставяне на устройствата с най-малки габарити и отделящите най-много топлина най-отгоре.
Принудителната конвекция е при
движение на охлаждащия газ или течност чрез външно въздействие (вентилатор, помпа). Тя е безспорно поефективна от естествената конвекция, но е по-скъпа и създаваща акустичен шум. В сравнително прости случаи на охлаждане с вентилатор практически е утвърдено спазването на
някои основни правила:
l пътят на създадения въздушен поток да съвпада с този поради естествената конвекция;
l въздушният поток да достига до
всички охлаждани възли;
l да няма прегради по пътя на потока.
Третият начин е чрез излъчване,
при който топлината се предава чрез
електромагнитни вълни. Излъчване
има само от повърхности, достатъчно отдалечени от други. Например
няма излъчване между срещулежащите
страни на две съседни ребра на ради-
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Фиг. 3

Фиг. 4

атор. Излъчването е нищожно от
гладки повърхности, например тези на
радиатор. За увеличаването му трябва алуминият да се анодира, а медта
да е с дебел окисен слой. Боядисването и лакирането с какъвто и да е цвят
увеличава излъчването.

Уплътняващи термоматериали
Често срещан случай е предаването на топлината от нагряващото на
охлаждащото го тяло да се осъществява чрез плътното им прилепване.
Поради неизбежните, макар и микроскопични грапавини на добре обработени повърхности, реалната допирна
площ е значително по-малка от определената според геометричните им
размери. Грапавините представляват
въздушни междини, които увеличават
топлинното съпротивление. Това се
избягва чрез използването на уплътняващи термоматериали с малко топлинно съпротивление, съчетавани с
добро механично притискане. Те могат да бъдат както проводници на
електрически ток, така и изолатори.
За осигуряване на ниско топлинно
съпротивление дебелината им трябва
да е колкото е възможно по-малка.
Класическо е приложението на топлопроводящи пасти, сред които найразпространени са силиконовите пасти. Те трябва да се нанасят като
минимално тънък слой, тъй като топлинната им пропускаемост е твърде
малка (k» 0,2). За намаляване на Rq в
силиконовите пасти се добавя цинков
окис, който ги прави бели. Вместо тях
могат да се използват и такива с алуминиев окис, с алуминиев нитрид и с
прахообразно сребро.
Съвременна разновидност са термоматериалите с промяна на фазовото състояние (Phase Change Material).
До критичната им температура (между 50 и 65°С) те са твърди, което
улеснява монтажа. Над нея се втечняват и уплътняват грапавините както
силиконовите пасти.
Термопроводящото фолио (Thermally Conductive Pad) не притежава недостатъците на силиконовите пасти.
Най-често то представлява силиконова лента (Silicone Rubber) с дебелина
около 0,2 mm и Rq по-голямо от това
на пастите. От двете страни на лентата е нанесено лепило, чрез което
тя свързва двата обекта. На фиг. 3 е
показан пример за залепване чрез тер-

мофолио на радиатор върху полупроводников прибор с пластмасов корпус.
Съществува разновидност, при която
от двете страни на лентата е нанесен слой от термоматериал с промяна на фазовото състояние с дебелина
няколко десетки микрона. Друга разновидност е добавяне в силиконовата
лента на фибростъкло, при което тя
става добър електрически изолатор
(максимално допустимо напрежение
около 4 kV), незапалима е и се характеризира с голяма здравина. Външният вид на различни видове термофолио от последния тип е даден на фиг.
4. Характерна особеност на всички
видове термофолио е широкият работен температурен обхват, обикновено от –60 до +200°С.

Охлаждане на
полупроводникови прибори
Много полупроводникови прибори
(дискретни и интегрални схеми), използвани в индустрията, комуникациите, осветлението и на много други
места работят с големи токове и
отделят значителна топлина. Проблемът за охлаждането им е стар, но
не престава да е актуален главно заради увеличаването на токовете на
приборите и намаляването на размерите им. Принципните решения са две
– намаляване на отделената топлина
и подобряване на охлаждането. Първото има като резултат появата на
нови прибори, които работят с все помалки напрежения. Характерни примери са намаляването на захранващото
напрежение на почти всички ИС, например микропроцесорите, намаляването
на съпротивлението на канала на мощните MOS транзистори и замяната
на диоди с тях (синхронни токоизправители и синхронни преобразуватели
на постоянно в постоянно напрежение). Създават се и прибори със специални конструкции за подобряване на
охлаждането, например серията мощни MOS транзистори CoolMOS на
Infineon. Подобряването на охлаждането по принцип се свежда до създаване
на нови видове корпуси с намалени
топлинни съпротивления по пътя на
пренасяне на топлината от полупроводниковата пластинка на прибора до
околното пространство.
На фиг. 5а е дадена идея за структурата на полупроводников прибор с
метален корпус. Върху носещата пла-
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стинка (Chip Carrier, Leadframe) 1 е
монтирана полупроводниковата пластинка (Chip) 2 с температура на чипа
(Junction Temperature) TJ. От чипа топлината се предава на корпуса 3 през
топлинното съпротивление чип-корпус (Junction-to-Case Thermal Resistance)
RqJC, давано в каталозите. Чрез измерване на температурата на корпуса ТС
може да се изчисли TJ = TC +RqJCPD, където P D е електрическата мощност
върху прибора. За намаляване на RqJC
корпусът е от алуминий или мед, а
самото съпротивление е обратно пропорционално на площта му. От корпуса през топлинното съпротивление
корпус-околна среда (Case-to-Ambient
Thermal Resistance) RqCA топлината се
предава на околния въздух с температура ТА. Последната е свързана с ТС
чрез равенството TC = TA + RqCA PD. По
принцип температурата на различните точки на корпуса не е еднаква,
поради което според JEDEC Standard
(‘95) за ТС се взима температурата в
средата на горната му част. Еквивалентната схема на предаване на топлината е на фиг. 5б и от нея се определя топлинното съпротивление чипоколна среда (Junction-to-Ambient Thermal Resistance) RqJA = RqJC + RqCA. Чрез
него може да се изчисли максимално
допустимата околна температура
TAmax = TJmax - RqJAPD за работата на
прибор, върху който се отделя мощност PD. Тук TJmax е максимално допустимата температура на чипа. В каталозите стойността на RqJA се дава
за неподвижен въздух. Наличието на
въздушен поток (вентилатор) намалява съпротивлението и съответно увеличава PDmax. Последното обикновено
се определя от графики.
Максималната разсейвана мощност
върху прибора PDmax = (TJmax - TA)/ RqJA
намалява с увеличаване на ТА. Даваната в каталозите стойност PDmax обикновено е при ТА=25°С и затова при
работа на по-високи температури реалната й стойност трябва да се изчисли от формулата или да се определи от
съответстващата й графика PDmax(ТА)
с наименование Power Derating Curve.
Намаляването на PDmax е по линеен закон и затова понякога като параметър
на прибора се задава коефициентът на
намаляване на мощността (Power
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Derating Factor) PDF с измерение W/K
или W/°С. Той показва с колко W намалява PDmax при увеличаване на температурата с 1°С. При отделяне върху прибор на произволна мощност PD, той
може да работи до околна температура TAmax=TJmax–RqJAPD . Същото е поведението на приборите с корпус от
епоксидна смола и вградена охлаждаща метална пластинка (напр. ТО-220),
за намаляване на чието RqJA трябва тя
да е с по-големи размери.
Приборите за повърхнинен монтаж
(SMD) също са с корпус от епоксидна
смола, но без специална пластинка,
поради което охлаждането им става
главно през изводите и металното
фолио на платката (фиг. 6а). В този
случай RqJC представлява топлинното
съпротивление между чипа и мястото
на запояване на изводите върху платката и се нарича топлинно съпротивление чип-спойки (Junction-tо-Solder
Thermal Resistance, Thermal Resistance
Junction-Soldering Point) RqJS или топлинно съпротивление чип-точка на закрепване (Thermal Resistance Junction-toMounting Base) RqJ-mb. Неговата стойност зависи от размерите на чипа и
от размерите, материала и броя на изводите. Особено ефективно е охлаждането чрез металното фолио при
корпусите тип BGA поради големия им
брой изводи. В каталозите на производителите на ИС с такива корпуси
се дават подробни препоръки на изготвяне на фолиото на платката.
Топлинното съпротивление спойкиоколна среда (Solder-to-Ambient Thermal
Resistance) RqSA зависи на първо място
от площта на фолиото на платката,
върху което са запоени изводите (в каталозите стойността му е за определена площ). Освен това значение
имат размерите на всички пътечки на
платката, нейното разположение и
размери. Топлинното съпротивление
чип-околна среда при SMD е RqJA = RqJS
+ RqSA и често се приема за приблизително равно на RqSA. Малка част от
топлината в SMD се излъчва през корпуса, което на фиг. 6б е отразено чрез
топлинното съпротивление на корпуса (Molding Thermal Resistance) RqM .
Обикновено то се пренебрегва.
За намаляване на стойностите на
RqJC непрекъснато се появяват нови,

усъвършенствани корпуси. На фиг. 7а
е дадена структурата на корпуса
PowerPAD на Texas Instruments. В него
чипът е залепен с топлопроводящо
епоксидно лепило върху носещата пластинка, която представлява долната
страна на корпуса, запоявана върху печатната платка. Основната част от
топлината се предава от чипа на лепилото (топлинно съпротивление RqJB)
и от него на носещата пластинка
(топлинно съпротивление RqBР), а помалката част - от чипа през изводите (топлинно съпротивление Rq JL). В
резултат на това съпротивлението
RqJC се определя от еквивалентната
схема на фиг. 7б. Намалението му в
сравнение със стандартен корпус със
същите размери е около 5 пъти, което означава същото увеличаване на
разсейваната мощност.
Класическият начин за свързване на
чипа с изводите на прибора е чрез
проводници (Bonding Wire). В корпуса
LFPAK проводниците са заменени със
златни сфери, което осигурява намаляване на RqJC около 10 пъти. Допълнително предимство на MOS транзистори с такъв корпус е намаляването
на съпротивлението им ron , което означава по-малка PD при даден ток.
Разсейването от полупрововодникови прибори на мощности над няколко W е практически невъзможно без
монтирането им върху радиатори
(Heat Sink). Целта на това е чрез неговата значително по-голяма площ да се
намали топлинното съпротивление. В
случая предаването на топлината от
чипа на околната среда се определя от
Rq JA=Rq JC+R q CH+Rq HA, като Rq CH (или
RqCS ) е топлинното съпротивление
корпус-радиатор (Case-to-Heat Sink Thermal Resistance) и RqHA e топлинното
съпротивление радиатор-околна среда
(Heat Sink-to-Ambient Thermal Resistance). За да има смисъл поставянето
на радиатор, необходимо е сумата
RqCH+RqHA да е по-малка от RqCA на прибора. По принцип за намаляването на
RqCH е необходим максимално добър
топлинен контакт между прибора и
радиатора, поради което в каталозите за мощни полупроводникови прибори и радиатори се дават препоръки за
правилното монтиране. Корпуси със
специално предвидени за целта отво-
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ри се пристягат чрез винт или болт
с гайка с определен въртящ момент.
Пример за влиянието му върху RqCH е
кривата на фиг. 8. След определена
стойност на въртящия момент стойността на RqCH нараства поради механични деформации. Корпуси без отвори се закрепват чрез притискаща
пластина. По-нататъшно намаляване
на RqCH се постига чрез поставяне на
топлопроводяща паста между корпуса и радиатора, като големината на
въртящия момент вече има значение
само за здравото закрепване. При използване на термопроводящо фолио
неговото лепило служи и за механично
свързване на прибора с радиатора.
В зависимост от начина на отнемане на топлината съществуват 4
основни типа радиатори. Пасивните
радиатори използват естествена
конвекция и се препоръчват за разсейване на мощност до 50 W. Типичните
стойности на съпротивлението им
RqHA са между 0,15 и 10 °C/W. Така
например Semikron предлага радиатори със съпротивления между 0,14 и 9,5
°C/W, а тези за транзистори на Fisher
Elektronik са със съпротивления от 4
до 11°C/W. В някои случаи потребителят сам избира дължината на радиатора, поради което в каталога се дава
графичната зависимост на RqCH от
нея (фиг. 9) и размерите на напречното сечение. Полуактивните радиатори (Semi-Active Heat Sink) използват
съществуващ в апаратурата вентилатор и се препоръчват за мощности
между 15 и 25 W. Със собствен вентилатор са снабдени активните радиатори (Active Heat Sink), които се
използват за мощности от 10 до 160
W. Намаляването на RqHA поради вентилатора обикновено е между 2 и 4
пъти, като има стойности под 0,1 °C/
W. Характерно приложение е за охлаждане на мощните микропроцесори. Радиаторите с течно охлаждане (Liquid
Cooled Cold Plate) по принцип се използват за много големи мощности, но започват да навлизат и в полупроводниковите прибори. Охлаждането се осъществява като по вградени в радиатора тръбички чрез помпа се движи
вода, масло или друга течност.
С най-голямо приложение са алуминиевите радиатори поради лесното
производство, неголяма цена и малко
тегло. Медните радиатори осигуряват по-добро охлаждане при равни
други условия, но се произвеждат потрудно, имат по-висока цена и тегло.
Използват се в специфични случаи,
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като има посребрени и позлатени радиатори с цел намаляване на корозията на повърхността. Радиаторите за
микропроцесори са медни и алуминиево-медни, като в последния случай от
мед е мястото на закрепване на процесора. Поради значителните мощности обикновено се използват активни радиатори, но се появиха и процесори с пасивни радиатори.
Един от логичните пътища за подобряване на охлаждането е чрез използване на материали с k по-голяма
от тази на медта. Създадени са над
10 вида такива материали с k между
400 и 1800 W/(mK) с наименование
Ultrahigh-Conductivity Material. Засега те
се изпитват в лабораторни условия,
но се появиха и първите им приложения (радиатори от силициев карбид с
диамантени частици в някои сървъри).
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Охлаждане на модули
Модулите са основно две разновидности. Първата представляват монтирани върху обща основа обикновено
от 2 до 6 мощни полупроводникови
прибора (диоди, MOS, IGBT), закрепването на които често е оформено като
стандартен корпус. Общата разсейвана мощност е от стотина W до около
2 kW. Характерен пример е модулът
MII400-12E4 на IXYS с три IGBT, който
е с 10 извода и разсейва мощност до
1,7 kW, а всеки от транзисторите има
RqJH = 0,15 W/°C.
Втората разновидност модули
съдържат всички елементи на схема с
определено предназначение. Характерен съвременен пример са iPOWIR, представляващи главно ключови стабилизатори със значителен ток и малки или
никакви радиатори. Например модулът
iP1203 е ключов стабилизатор с изходно напрежение между 0,8 и 8 V и корпус
LGA (Land Grid Array). Без радиатор (фиг.
10а) той има изходен ток до 12 А и неголямо нагряване, което се вижда от
термограмата на фиг. 10б.
За подобряване на охлаждането се
използва непосредствено монтиране
на полупроводниковите прибори върху
охлаждаща пластинка, известно като
Direct Bonded Copper (DBC или DCB).
Принципът е създаден през 70-те години на XX век от компанията General
Electric и за пръв път приложен за охлаждане на модули през 1989 г. от
Curamik Electronics. От двете страни
на керамична изолационна пластинка
(Al2 O3 или AlN) се прикрепва по един
меден лист (фиг. 11а), като двата листа се съединяват чрез медни сфери

Фиг. 11

Фиг. 12

през отвори в пластинката. От пластинките производителят на модула
изрязва желания размер, запоява чипа
(или чиповете) и посредством носеща
пластинка осъществява монтажа
върху радиатор (фиг. 11б), обикновено
активен. Особено ефективни са многослойните DBC с водно охлаждане,
представляващи набор от пластинки
с протичаща по микроканали между
тях охладителна течност. Идея за
структурата е дадена на фиг. 11в.
Охлаждането с течности (Liquid
Cooling System) LCS по принцип е поефективно от въздушното. При него
чрез помпа се осигурява движение на
течността в херметически затворена система между нагретия модул и
радиатора. Пример за LCS на Thermacore за охлаждане на микропроцесори
е даден на фиг. 12. Вижда се, че радиаторът (обикновено алуминиев) не е
прикрепен към микропроцесора, а на
външната стена на кутията, което
улеснява охлаждането. Чрез тази сис-
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Фиг. 14

Фиг. 13

Фиг. 15

а

тема могат да се охлаждат полупроводникови прибори с разсейвана мощност над 200 W.

Охлаждане на възли и апарати
Възлите, монтирани в кутии, се
охлаждат естествено или принудително подобно на полупроводниковите прибори, тъй като поради затворения обем температурата на елементите им е приблизително еднаква.
При възлите без кутии (напр. печатни
платки) елементите обикновено
имат различни температури, които
зависят и от режима на работа. Това
налага снемане на термограма на възела, определяне на елементите с найвисоки температури и измерването
им. Това служи за определяне на начините на охлаждане.
За увеличаване около 2 пъти на
разсейваната мощност от даден радиатор или намаляване наполовина на
размерите му при дадена мощност,
Thermacore предлага серията HXi с
двустранно охлаждане (фиг. 13) чрез
вентилатори от вътрешната и
външната страна на кутията. Топлинното съпротивление между вътрешната и външната страна на кутията е 0,0625 °C/W. Съществуват
охлаждащи модули с 2 или 3 двойки
вентилатори и минимално топлинно
съпротивление до 0,0143 °C/W.
Ефективен метод за охлаждане е
чрез използване на топлоотвод (Heat
Pipe), който осигурява много малки
стойности на топлинното съпротивление. Към нагрятото тяло се свързва
изпарител, обикновено алуминиева
плочка. Отделената върху него топлина предизвиква изпаряване на течността в топлоотвода (фиг. 14), парата
се придвижва по него до другия му
край, където е поставен радиатор
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б

Фиг. 16

(също алуминиев). Там тя кондензира
и като течност се връща в мястото
на изпарението по материал с капилярни свойства. Течността може да е дестилирана вода с органични примеси
(ацетон), при което е необходимо нагряване до 100°С. Тази температура
се намалява чрез понижаване на налягането в топлоотвода или изпаряване на други течности (метанол, етанол). Особеност е, че всяка подобна
система може да работи само в определени граници на температурата на
охлажданото тяло. Основните приложения на топлоотводите са в случаите, когато поради ограниченото място не е възможно монтиране на радиатора непосредствено върху охлаждания прибор. Характерен пример е охлаждането на прибори върху печатни
платки, за което съществуват два
начина. При първия се охлажда индивидуално всяка платка, като топлоотводите (диаметър няколко mm) на приборите да отвеждат топлината към
радиатор в горния й край (фиг. 15а).
Вторият начин се прилага за касети с
платки или цяла апаратура (фиг. 15б).
Тук топлината се отвежда към общ
радиатор в въздушно или водно охлаждане.
При всички разгледани до тук методи за охлаждане температурата на
охлажданото тяло е най-високата от
всички останали температури. В термоелектрическите системи за охлаждане (Thermoelectric Cooler, Peltier
Cooler) TEC тя е най-ниската, което е
основното им предимство. Това се
постига чрез използване на ефекта на
Пелтие, който представлява получаването на разлика в температурите в
двата края на термодвойка при прилагане на напрежение върху нея. В този
случай термодвойката се нарича еле-

мент на Пелтие (Peltier Element), а
съвременните ТЕС се реализират чрез
последователно свързване на много
елементи на Пелтие. Две са най-важните особености при практическото
използване на ТЕС.
l Разликата в температурите DT от
двете страни на елемента е обратно
пропорционална на предаваната топлинна мощност през него. При максималната мощност Pmax (обикновено
няколко десетки W) разликата се нулира и при по-големи мощности елементът престава да функционира.
l В процеса на работа ТЕС пренасят
топлинна мощност Р и консумират
електрическа мощност около 2Р, която също изисква радиатор. Поради
това по принцип радиаторите са поголеми, отколкото при класическо охлаждане.
Характерни приложения на ТЕС са в
индустриални прибори, сложни измервателни уреди, комуникационно оборудване и медицинска апаратура. Използваните в компютрите ТЕС обикновено са плоски, имат над 100 елементи, размери между 15 и 40 mm и
дебелина 4-6 mm, като охлаждат прибори с разсейвана мощност между 10
и 200 W.
Оригинален метод за охлаждане на
апаратури е чрез вихрова тръба
(Vortex Tube), която се монтира върху
горната външна стена на апаратурата (фиг. 16). Чрез компресор отвън се
подава студен сгъстен въздух и се насочва през тесни отвори успоредно на
стените във вътрешността на
тръбата. Това създава завихряне и се
образуват два въздушни потока –
топъл и студен. Топлият е от засмукания въздух от вътрешността на
апаратурата, който се изпуска през
вентил в горната част на тръбата.
Студеният поток от сгъстения
въздух през друг вентил се насочва във
вътрешността на апаратурата. Чрез
вентила може да се регулира обемът
и температурата на двата потока.
Широките допустими граници на последната (например между –46 и
+127°С във вихровите тръби на фирмата Exair) позволяват ефективно
охлаждане дори при околна температура до 90°С. Основните предимства
са липсата подвижни части, малки
размери, ниска цена и лесен монтаж.
Сред характерните индустриални
приложения са управления на електродвигатели, релейни модули, контролери,
др.
Масово използваното в хладилници
и климатици охлаждане чрез изпарение
(Vapor Phase Refrigeration) прави първите си стъпки и в електронните апаратури. KryoTech предлага подобно охлаждане за процесори, като им осигурява работна температура около 40°С. Засега масовото приложение е
ограничено поради високата цена, значителен шум (системите имат компресор) и екологични проблеми.
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Замяна на верижна предавка с ремъчна
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÎË ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ‚ÂËÊÌ‡ ÔÂ‰‡‚Í‡, ÍÓˇÚÓ Â ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ‚˙ÁÂÎ ÓÚ ÒÚÂÌ‰
Á‡ ÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÛÎÓÌË ‚ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ó ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, Ò ÂÏ˙˜Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡.
¬ÂËÊÌ‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ Â ÓÎÍÓ‚‡, Ò˙Ò ÒÚ˙ÔÍ‡ t =
15.875 mm, ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ÓÎÍËÚÂ d = 10.16 mm Ë
¯ËËÌ‡ b = 9.65 mm. œÂ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ‚ÂËÊÌ‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Â 2.2 kW. «‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ Ë
Á‡‰‚ËÊ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ÂËÊÌË ÓÎÍË ËÏ‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ
17 Ë 34 ·Óˇ Á˙·Ë. Œ·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡˘‡Ú‡ ÓÎÍ‡ Ò‡ 22.3 min-1.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡ ‚ ÒÚÂÌ‰‡ ÌÂ Ì‡Î‡„‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ÔËÔÎ˙Á‚‡ÌÂ ÒÎÂ‰ Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ È Ò ÂÏ˙˜Ì‡. –‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÂËÊÌ‡Ú‡
ÔÂ‰‡‚Í‡ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ‡ Ò ‚ËÒÓÍË ÌË‚‡ Ì‡ „ÂÌÂË-

‡ÌËˇ ¯ÛÏ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ˜ÂÒÚ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡,
ÍÓÂÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡ Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÔÂÒÓÌ‡Î.
“ÂıÌË˜ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÎË Â ‚ÂËÊÌ‡Ú‡ ÔÂ‰‡‚Í‡ ‰‡ ·˙‰Â Á‡ÏÂÌÂÌ‡ Ò ÂÏ˙˜Ì‡ Ë Í‡Í‚Ë ÏÂÓÔËˇÚËˇ ·Ë ‚ÍÎ˛˜‚‡Î‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ? ‡Í‚‡ ·Ë ·ËÎ‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÂÏ˙˜Ì‡Ú‡
ÔÂ‰‡‚Í‡ Í‡ÚÓ ·ÓÈ, ‚Ë‰ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÂÏ˙ˆË, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ˙‚‡ÚÂÎÌË
ÓÎÍË? ŒÔ‡‚‰‡ÌÓ ÎË Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÏ˙˜Ì‡
ÔÂ‰‡‚Í‡ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÌËÒÍË ÒÍÓÓÒÚË Ë ‚ËÒÓÍË ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌË
ÏÓÏÂÌÚË ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú‡Ú‡
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÂËÓ‰‡ Á‡ ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÂÏ˙Í‡? »ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰Ì‡ ÎË ·Ë ·ËÎ‡
ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ?

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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В отговор на организираната от сп. Инженеринг ревю дискусия на тема:
"Какъв е оптималният тип осветителна система като светлотехнически характеристики и икономическа ефективност за осветяване на производствено помещение, спецификата на технологичния процес в което
налага работа при високи температури", в настоящия брой на списанието публикуваме мнения и предложения на светлотехници за решаване на
поставената техническа задача. Известно е, че изградената и функционираща в момента осветителната система, осигуряваща общия светлинен
фон в производственото помещение е реализирана на базата на живачни
лампи. Помещението е с габарити 300 метра дължина и 70 метра ширина.
Като конструкция халето представлява триъгълна фермена конструкция.
Старата осветителна система включва около 1200 броя светлинни източници с мощност 125 и 250 W. Живачните лампи са монтирани на височина 6 метра от нивото на пода. В производственото хале работят
няколко технологични съоръжения, водещи до повишаване на температурата на въздуха в зоната, в която са монтирани живачните лампи до 50,
60 °С. Поради сравнително високата температура на средата, в която
работят, светлинните източници дефектират ежемесечно, което причинява икономически загуби на предприятието, свързани със закупуване
на нови лампи, монтажа им и затруднения в организацията на работа в
цеха, вследствие на недостатъчната осветеност.
Производственото помещение разполага и с локална осветителна система, изградена непосредствено над всяко от технологичните съоръжения в цеха. Системата е реализирана на базата на луминесцентни светлинни източници. Не се предвижда подмяна на вече изградената система
за локално осветяване на машините в производственото помещение. От
предприятието поставят изискването електронните блокове на осветителните тела, използвани за осветяване на производственото хале
след преустройството, да запазват производствените си характеристики при продължителна работа в температурния диапазон от порядъка на
50, 60 °С.

Рационално е
използването на
металхалогенни лампи
Основавайки се на изискванията,
съдържащи се в публикуваната в сп.
Инженеринг ревю техническа задача,
като главни цели и задачи на предложеното от фирма Димов Къмпани
решение считаме модернизиране на
осветлението в помещението в
съответствие със съвременните европейски изисквания и новите достижения на светлотехниката; създаване на подходящи работни условия на
работниците; рязко намаляване на
консумацията на електроенергия за
осветление и разходите за експлоатация.
Тъй като процесът на работа в
производственото помещение не е
дефиниран точно, след задълбочено
проучване на европейските стандарти за осветяване на такива помещения, приехме като норма за средната
хоризонтална осветеност на работната повърхност Еср. = 300 lx и обща
равномерност U0 = 0.7. Всички следващи изчисления са направени на базата на тези нормени показатели.
Избор на светлинен източник.
Считаме, че така съществуващите
живачни лампи не са целесъобразни,
тъй като се характеризират с малък
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светлинен добив (52 - 56 lm/W), което води до голям разход на енергия,
а също така и до нестабилност при
работа и кратък живот. От гледна
точка на енергийна ефективност и
дълготраен живот, най-подходящи за
конкретното приложение са натриевите лампи с високо налягане, които имат светлинен добив (110-125
lm/W). Това означава, че източниците излъчват най-много светлина при
най-малък разход на енергия и среден
живот на лампата от порядъка на 28
000 часа. Съществен недостатък на
тези лампи е ниският индекс на цве-

топредаване Ra = 25, което затруднява разпознаването на цветовете,
правейки ги неподходящи за производствени помещения, където се
изисква точно разпознаване на цветовете. По тези причини предлагаме за решаване на поставената задача да се използват металхалогенни лампи, които са със светлинен
добив (76 lm/W) и висок индекс на
цветопредаване Ra > 69. Металхалогенните лампи работят и при температури до 90°C, което ги прави
подходящи за осветяване на производствени помещения от описания
тип.
Избор на осветително тяло. За
помещения, при които производственият процес налага работа при високи температури, е подходящо използването на промишлени осветители с газоразрядна лампа тип "камбана". Изчисляването на осветлението
за конкретното помещение бе базирано на осветители на фирма General
Electric, тип EUROBAY, с метал халогенна лампа 400 и 250 W. Тялото е
влаго-, прахо- (IP65) и корозионноустойчиво, което дава основание да се
приеме, че е подходящо за работа при
всякакви условия на околната среда.
След изчисляване с програмата
EUROPIC на GE Lighting бяха получени
два възможни резултата. При първия
от тях е заложен осветител
EUROBAY EB 250 M1 с металхалогенна лампа (МХЛ), имаща мощност
250W. Ако общият брой на осветителите е 450, за средната осветеност се получава Еср. = 311 lx при
обща равномерност U0 = 0.8, което
прави общата инсталирана мощност около 125.1 kW. Вторият вариант е базиран на осветител eurobay
EB 400 M1 с МХЛ, имаща мощност
400W. При 300 броя лампи средната
осветеност се изчислява на Еср. = 309
lx, при поддържане на обща равномерност U0 = 0.85, което прави обща инсталирана мощност равна на около
127.5 kW.
Тъй като двете серии осветители имат приблизително една и съща
цена, за крайно решение на техническата задача считаме, че е удачно да
се използва осветител EUROBAY eb
400 m1. Сред основанията ни за това
е фактът, че от осветителя eurobay
eb 400 M1 са необходими 150 броя
по-малко осветители, което води до
значително по-ограничени предварителни капиталовложения.

инж. Димо Димов, проектант в
Димов Къмпани
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Осветители от тип
светеща лента са
оптимално решение
Уважаеми колеги, предлагаме за
осветяване на производственото
помещение с размери 300х70х6 m да
се използват осветители тип "светеща лента" 2 х 58W. Техническата
спецификация на осветителите
включва консумирана мощност
110W, коефициент на полезно действие 83%, клас на защита I, климатично изпълнение N, III. Осветителят е предназначен за помещения с
повишена пожарна опасност - клас П
II. Във функцията на светлоизточници се използват два броя луминесцентни лампи 58 W/840/5200 Im. Пуско-регулиращата апаратура на осветителите представлява високочестотен електронен баласт. За реализиране на необходимата 300 Ix осветеност са необходими 676 броя осветители.

Предвид тежките температурни
условия - в задачата е посочено, че
спецификата на технологичния процес налага работа на осветителните тела при температура 50, 60°С,
считаме, че е наложително живачните лампи да се заменят с луминесцентни. Сред предимствата на луминесцентните лампи е, че се характеризират с много по-ниска работна температура. Електронният баласт трябва да бъде специално изпълнение, предназначено за работа
при по-висока околна температура,
тъй като животът на определени
компоненти зависи пряко от степента на прегряването му. Монтажът
на електронния баласт е избран с
оглед недопускане на допълнително
нагряване от тръбите.
Друго предимство на електронните баласти се състои в осигуряване
на 50% по-дълъг живот на луминесцентните лампи в сравнение с конвенционалната пуско-регулираща апаратура. Също така светлинният
поток се поддържа постоянен при
промяна на входното напрежение
поради стабилизацията, осигурена
от електронния баласт. Предимство
на електронните баласти е и вградената защита от пренапрежение и
дезактивирала лампа.
Икономически анализ на избраното техническо решение не би могъл
да се направи поради недостатъчни-
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те данни в заданието, а именно брой
на осветителите 125 W и 250 W,
които следва да бъдат заменени с
луминесцентни, както и годишната
им използваемост в часове.

Катя Николова,
проектант в Екоенергия

Считаме, че възможните
технически решения са две
Уважаеми колеги, във връзка с поставената техническа задача за
преустройство на осветителна
уредба в производствено помещение,
бих искал най-напред да отбележа
необходимостта от уточняване на
зрителната работа, която се извършва, за да се прецени необходимото ниво на осветеност. Съдейки
по предоставената информация, е
възможно да се направи известна
предварителна преценка на съществуващото положение и да се предложи техническо решение на задачата.
На първо място, считам, че броят на осветителните тела би могъл
да се намали най-малко с 25%. Около
900 броя осветителни тела с натриеви лампи високо налягане, имащи
добро цветопредаване, могат да
осигурят проектна осветеност от
300 lх. При това положение, може да
се постигне намаление на годишния
разход на електрическа енергия за осветление в размер на 24750 лв./година. Броят на осветителните тела
е възможно да се намали и допълнително чрез промяна на схемата на
осветителните тела, за което
трябва да е известна конструкцията на помещението. Освен това
трябва да се има предвид, че стойност на осветеността от 300 lx
може и да не е необходима. Също
така може и да съществува възможност за прилагане на система с общо
локализирано осветление. Подлежи
на ревизиране и местното осветление, макар че съгласно заданието не
се предвижда подмяна. Опитът показва, че в много случаи има смисъл
местното осветление също да се реконструира, дори в случаите при
които е елемент от конструкцията
на производствената машина.
По отношение на високата работна температура в зоната на монтиране на осветителните тела са
възможни две технически решения:
l изнасяне на пусково-регулиращите
апарати (ПРА), наречени електронни
блокове, в зони с по-ниска температура. По принцип, такова решение
налага изпълнението на определени
специфични технически изисквания и
е свързано с инвестиране на известни средства. Все пак, разходите за
преустройството на електрическата мрежа ще бъдат значително по-

малки от понасяните загуби.
l приложение на ПРА с възможност
за работа при зададения диапазон на
изменение на работната температура (макар и по-скъпи, такива ПРА
могат да се доставят).
Следва да се отбележи необходимостта от изготвяне на детайлна
технико-икономическа и енергийна
оценка, която в съответствие с
конкретната ситуация да позволи
избор на ефективно техническо решение. Такава оценка би могла да се
направи само при точно отчитане
на конкретните условия. Настоящото предложение е инициирано от
Красимир Йоргов, управител на фирма МАКК Интертрейд, вносител на
индустриални и взривозащитени
осветителни тела.

доц. д-р инж. Радослав Кючуков,
консултант в МАКК
Интертрейд

Удачно е да се използват
металхалогенни лампи с
кръгла горелка
Проблемът на сега съществуващата осветителна уредба не е в
използваните лампи. Всички типове
газоразрядни лампи високо налягане
издържат на доста по-големи температурни натоварвания. Животът
на лампите в най-голяма степен се
влияе от преминаващия през тях
ток. Затова най-вероятната причина за честото им изгаряне се дължи
на използваните баласти, но предоставената
информация
не е достатъчна, за
да се направят точни
изводи.
От гледна точка на
енергийна
ефективност и качество
на
светлината считаме, че оптималната осветителна уредба за конкретния случай е свързана с използването на металхалогенни лампи (МХЛ). За предпочитане са лампите с керамична горелка, които имат по-добри експлоатационни характеристики от тези
с кварцова горелка. МХЛ са с високо
работно налягане, поради което
съществува, макар и малка, опасност
от експлодиране на горелката. Затова те трябва да се използват само
в напълно затворени осветителни
тела, разполагащи със защитен капак, имащ висока издръжливост на
големи температурни колебания.
Използването на затворени осветителни тела за конкретната освети-
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телна уредба не е препоръчително,
тъй като при тях възможностите
за охлаждане са силно занижени. Сред
най-удачните източници на светлина за конкретния случай са специално конструираните за работа в
отворени осветителни тела МХЛ на
фирма OSRAM - HCI-E/P 70W/WDL и
HCI-E/P 150W/WDL, които да заменят съответно 125W и 250W живачни лампи. Източниците представляват МХЛ от ново поколение с кръгла
керамична горелка, патент на
OSRAM. Технологията предлага следните предимства - по-добър индекс
на цветопредаване (Ra» 90); по-дълъг
среден живот (12 000 часа в сравнение с 9 000 часа за старото поколение МХЛ); по-висок светлинен добив
(87 lm/W за HCI-E/P 70W/WDL и 93
lm/W за HCI-E/P 150W/WDL), което
ще доведе до намаляване на консумираната електроенергия с около 40%,
в сравнение със сега съществуващата уредба; оптимални стойности на
показателите разпределение на
светлината; продължителна стабилност на цвета и експлоатация на
светлинния поток.
Освен добрите експлоатационни
характеристики, МХЛ с кръгла керамична горелка издържат и на сравнително високи температури. Максимално допустимата температура
на външната колба е 275°С за HCI-E/
P 70W/WDL и 300°С за HCI-E/P
150W/WDL, а максимално допустимата температура на цокъла е
190°С и за двата модела. Посочените стойности са достатъчни, за да
гарантират безпроблемна работа на
лампите при условията на конкретната осветителна уредба.
Използваната пуско-регулираща
апаратура (ПРА) оказва голямо влияние върху живота на лампите. Найдобрият вариант за конкретното
приложение е електронна пуско-регулираща апаратура (ЕПРА) със стабилизиране на напрежението. Предлаганите от OSRAM модели ЕПРА PTU
70/230-240 и PTU 150/230-240 могат да работят при околна температура до 50 °С. При по-висока околна температура е необходимо да се
направят измервания дали температурата на обозначената върху корпуса точка tC не е по-голяма от максимално допустимите 80 °С. Предимства на посочените ЕПРА пред конвенционалните ПРА са значително
понижаване на генерираната топлина, до 50% по-дълъг живот на лампите, до 20% по-ниска консумация на
електроенергия, отсъствие на пулсации на светлината и др.
За изграждане на енергоефективна осветителна уредба от голямо
значение са и избраните осветителни тела. Препоръчваме техническа-
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та задача да се реши чрез използването на осветително тяло, производство на фирма Мегалукс, което
се състои от цилиндричен корпус с
отвори за охлаждане на пуско-регулиращата апаратура и параболичен
рефлектор с нарези, изработен от
огледален анодиран алуминий. Тялото
е с висок КПД, благодарение на използваните качествените материали с
висок коефициент на отражение.
Високият КПД и добрата светлоразпределителна крива гарантират
постигане на необходимата осветеност с възможно най-малък брой осветителни тела.

Борислав Прегьов,
продуктов мениджър ОСРАМ

Металхалогенните
лампи са оптимален
вариант
Уважаеми колеги, след като съпоставихме различни равностойни
светлотехнически варианти се обединихме около становището, че оптималното решение на поставената техническа задача се състои в
замяна на съществуващите живачни
лампи (ЖЛ) 125 и 150 W с металхалогенни лампи (МХЛ), с мощности
съответно 70 и 150 W. Сред основните ни доводи за това са, че геометрията на МХЛ е сходна с геометрията на ЖЛ, което означава, че няма
да има промяна в оптическия КПД на
осветителя. От друга страна, МХЛ
имат по-голям светлинен добив. Иначе казано - поддържат същия или сходен светлинен поток при по-ниска
мощност, което, от своя страна, е
предпоставка за икономия на електроенергия.
За да се направи сравнителен анализ на двата типа източници на
светлина, е необходимо да се посочи, че ЖЛ 125W се характеризират
със светлинен поток 6300 lm, мощност на системата лампа - ПРА 137
W, светлинен добив 46 lm/W и среден живот 29 000. Докато МХЛ с
мощност 70 W има светлинен поток
6500 lm, мощност на системата
лампа - ПРА 88 W, светлинен добив
74 lm/W при среден живот 15 000
часа. Очакваната икономия на енергия спрямо ЖЛ 125 е 36%. Техническата спецификация на ЖЛ 250 W
включва светлинен поток 13 000 lm,
мощност на системата лампа - ПРА
266 W, светлинен добив 49 lm/W,
среден живот 29 000 часа. Съответно МХЛ 150 W се отличава с 13 000
lm светлинен живот, 170 W мощност на системата лампа - ПРА,
светлинен добив 76.50 lm/W и среден живот 15 000 часа. Очакваната
икономия на енергия е от порядъка
на 36%.
Известно е, че за да работят

МХЛ, трябва да се преработят съществуващите осветители, т.е. да се
отстранят дроселите за ЖЛ и да се
добавят дросели за МХЛ и пусковозапалителни устройства (ПЗУ). Посочената температура от 60 °C никак не е ниска, но за електромагнитните баласти и стандартните ПЗУ
това не би трябвало да е проблем.
Стандартните електромагнитни
баласти имат Dt 65 - 85 °C и tw =
130 °C. Стандартните ПЗУ се характеризират с tc= 105 °C. Температурата, при която работи ПЗУ-дросел,
зависи освен от околната среда и от
конструкцията на осветителя, а
също така поведението на системата в реални условия следва да се
провери опитно. Ако се окаже, че
температурата е твърде висока за
системата ПЗУ-дросел, следва да се
използват пулсови ПЗУ и съответни
дросели за тях, което би позволило
запалителната апаратура да се изнесе на разстояние 20 - 40 m в зона,
в която околната температура е в
по-ниски граници.
Характеристики на МХЛ. Високочувствителни са по отношение вариациите на захранващото напрежение. Препоръчително е МХЛ с мощност до 150 W да работят с дросел
с термична защита. Изисква се МХЛ
да се монтират в затворени осветители. Ако в разглеждания случай
осветителите са отворени, би следвало използваните МХЛ да имат символ Р в означението си, което на
практика означава по-големи разходи за поддръжка, вследствие от поголямото замърсяване.
Смятаме, че използването на металхалогенни лампи е най-рационалният вариант, тъй като дава
възможност за икономия на електроенергия и същевременно позволява
електроапаратурата да работи надеждно при посочените температурни условия. В съвременната светлотехника основните икономически
резултати се постигат чрез замяна
на електромагнитните баласти с
електронни. За съжаление, на болшинството електронни баласти горната граница на работната температура обикновено е 50 °C, което не
позволява използването им в конкретното приложение. Животът на
електронните баласти, работещи
при сходни температурни условия, е
средно 2 години. При наличие на повече данни за задачата, фирма Полукс
е в състояние да направи фотореалистичен 3D компютърен модел и
прецизен технико-икономически анализ, на базата на който да се изготви окончателният светлотехнически вариант.
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Източниците да се
заменят
с металхалогенни лампи
От съвременна гледна точка, живачните лампи са неефективни, морално остарели светлинни източници. Светлинният им добив
е сравнително нисък в
сравнение с металхалогенните лампи (МХЛ) и натриевите лампи високо налягане (НЛВН). В публикуваната
в сп. Инженеринг ревю техническа задача отсъстват
достатъчно точни данни за вида на производството, включително изисква
ли се висок индекс на цветопредаване; какъв е
типът на осветителните
тела, т.е. каква е необходимата степен на защита
и форма на отражателя.
По тази причина изготвянето на конкретно решение е силно затруднително.
Предлагаме задачата да
се реши чрез замяна на
съществуващите светлинни източници с металхалогенни лампи. Известно
е, че МХЛ с мощност 70 W имат
светлинния поток на живачните лам-
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пи (ЖЛ) 125 W, както и че МХЛ 150
W и ЖЛ 250 W поддържат сравнително еднакъв светлинен поток. Тъй
като става въпрос за реконструкция
на осветителите, е възможно да се
повиши коефициентът на отражение чрез използването на анодизиран
алуминий (огледален или
дифузен). За конкретния
случай считаме, че е удачно ЖЛ 125 W да се заменят с МХЛ 70 W с елиптична форма, а вместо
ЖЛ 250 W да се инсталират МХЛ 125 W с елиптична форма. Източниците са производство на
немската фирма BLV. Характеризират се с живот от порядъка на 15
000 h и не променят
цветността си, независимо от работното положение при работа в
режим
еднократно
включване и изключване.
За българските специалисти вероятно би било интересно да знаят, че BLV
е собственост на японската фирма USHIO Group.
Ако осветителите в
конкретната задача имат степен на
защита IP21 и са от тип камбана, е

необходимо да се направят вентилационни отвори в близост до фасунгата. Също така, би било рационално да се подобрят отражателните
характеристики на рефлектора чрез
използването на анодизиран алуминий на фирмата ALANOD (матиран,
огледален). Изпълнението на предложения комплекс от мерки води до разтоварване на осветителната уредба по мощност, работа с по-високо
ефективни и надеждни светлинни източници и повишаване нивото на
средната осветеност в помещението.

инж. Стефан Дончев,
мениджър в ЕТ РОС

Предлагаме да се
използват
натриеви лампи
В отговор от поставената техническа задача считаме, че проблемът с ежемесечното дефектиране на живачните лампи, произтичащ
от високата температура в производственото помещение, би могъл
да бъде решен чрез използването на
натриеви лампи SON PIA. При използването на металхалогенни лампи
вместо съществуващите живачни
лампи, при наличието на комбинация
от влага и висока температура биха
възникнали значителни проблеми. Ако
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осветителното тяло е отворено, мазният въздух навлиза в него, като най-добрият начин за охлаждането
му, при положение че в същото време тялото се запази
и чисто, се състои в използването на осветителното
тяло като естествен комин. След като премине през
тялото от долната към горната му част, въздухът ще
излиза навън. Предполага се,
че трябва да се използват
защитени металхалогенни
лампи HPI protected, заради
отвореното осветително
тяло.
Не е рационално и използването на металхалогенни
лампи, вградени в затворени осветителни тела в приложения,
характеризиращи се с високи температури. В подобни случаи вътрешната температура в тялото е с 10 20 градуса по-висока и поради факта,
че околната температура в помещението също е доста висока, не съществуват условия за отделяне на генерираната топлина извън осветителното тяло. Следователно, за решаване на конкретната задача е
необходимо използването на осветително тяло, което е отворено отдолу и отгоре (без решетка пред
рефлектора). Разбира се, не трябва
да се подценява и рискът металхалогенната лампа да експлодира в края
на живота си. Ако се изисква осветеност, по-висока от излъчваната
от живачните лампи, е възможно
използването на натриеви лампи
250 W или 400 W, съответно със
светлинен поток от 27 000 lm и
48 000 lm.
Филипс България предлага за осветяване на описаното производствено помещение да се използват натриеви лампи, тип Master SON PIA
Hg free, които се отличават със следните технически характеристики мощности на лампата 150, 250 и
400 W, светлинен поток, съответ-
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но 14 500, 27 000 и 48
000lm и ефективност на
лампата - 97lm/W, 108lm/
W и 120lm/W. Характерното за натриевите лампи Master SON PIA Hg free
е, че не съдържат живак и
олово, т.е. въздействието
им върху околната среда
не е вредно. Други предимства на този тип лампи
е, че те са с най-стабилна
работа и продължителен
живот.
Разбира се, специално
внимание трябва да се
обърне и на запалното устройство. Стандартните изпълнения запални устройства издържат до 85
°С, което е равно на допустимата температура на околната
среда, при която лампите работят
в конкретното приложение. Лампите Master SON PIA Hg free се окомплектоват със запално устройство
SN-57, 58.

инж. Десислава Николова,
сътрудник реализация проекти
в отдел Осветителни тела на
Филипс България

Задачата се решава с
осветители 2 х 58 W
Уважаема редакция, предложението ни за изграждане на осветителна система в описаното производствено помещение се базира на
създадения от Филкаб работен проект за помещение с размери 300м/
70м/6м. Считаме, че за решаване на
техническата задача е рационално
използването на осветителни тела
с мощност 2х58W. Техническата спецификация на осветителните тела
включва следните параметри - производител Pilux & Danpex; корпус и
разсейвател - от поликарбонат; рефлектор - вграден в тялото, изработен от нестареещ патентован материал; пуско-регулираща апаратура
(ПРА) - електронен блок с висока на-

деждност и малка разсейвана мощност; светлоизточници, производство на Philips с бяла светлина;
възможности за монтаж - осветителните тела са приложими както
чрез окачване, така и посредством
закрепване към плоскост. Други параметри, характеризиращи осветителните тела, са температура на
околната среда - до 65 °С и висока
ефективност - 25% по-ефективни от
аналогични тела без вграден рефлектор.
Резултатът от разработения
проект за осветяване на производственото помещение показва, че
необходимият брой редове за решаване на поставената задача е 31, а
броят на телата във всеки ред трябва да бъде 29. Общият брой тела,
необходими за осветяване на халето,
е 899, който би осигурил поддържането на средна осветеност на нивото на работната повърхност в размер от 257 lx.
Филкаб е в състояние да изпълни
доставка на телата в обявеното
количество и качество и в кратък
срок. Допълнително бихме могли да
предоставим по-подробни технически данни за осветителните тела,
както и цялата необходима търговска информация.
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В отговор на откритата в миналия брой на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво ефективно от техническа и рационално от икономическа гледна точка решение бихте предложили за изграждане на система за защита от електрохимична корозия във фирма Бул-ром Петролеум, град Пловдив. Системата за катодна защита ще се използва за
защита на депо за пропан-бутан, което е в процес на изграждане", публикуваме коментари и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на специалисти, работещи в областта на катодната защита. Допълнителната информация, с която разполагаме е, че депото включва четири резервоара, всеки с капацитет от по 100 м3. Резервоарите са разположени в една редица, на разстояние един метър един
от друг. Според проектната документация резервоарите ще бъдат положени под земята. Габаритните размери на всеки от резервоарите на депото са - дължина 15 метра, диаметър 3 метра и дебелина на стената
0.012 метра. Планира се върху резервоарите да бъде нанесено изолационно покритие преди полагането им под земята.
От Бул-ром Петролеум поставят изискването принципът на действие,
монтажът и експлоатацията на системата за защита от електрохимична корозия да бъдат съобразени с влязлата в сила в края на миналата
година Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Сред условията, поставени от Бул-ром Петролеум, са:
l Инсталираната система за катодна защита да работи надеждно и
високоефективно;
l Да бъде енергийно ефективна;
l Да се отличава с дълъг експлоатационен живот;
l Да се характеризира с ниска чувствителност към околни електромагнитни смущения, както и да не създава странични ефекти върху обслужващия персонал и техниката на обекта.
l Изискванията към текущата поддръжка и периодичната настройка
на системата за катодна защита да бъдат минимални.

Задачата се решава
с протекторна защита
Уважаема редакция, като имаме
предвид условията, поставени от
фирма Бул-ром Петролеум, считаме,
че катодната защита на резервоарите следва да бъде осъществена
чрез протекторна защита. Броят
на галваничните аноди, тяхното
разположение и отстояние от резервоарите е предмет на проектантско решение след измерване на специфичното съпротивление на почвата, отчитане наличието на други
подземни съоръжения и комуникации
и изключване на влиянието им върху
вторични конструкции. Препоръчваме контролът на параметрите на
протекторната защита да се осъществи в контролно-измервателни
колонки, като техният брой, вид и
местоположение също ще се регламентира в проекта.
Защитата с галванични аноди се
отличава със следните предим-
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ства:
l не е необходимо използването на
катодна станция;
l не е необходимо външно електрическо захранване;
l няма разход на електрическа енергия;
l не е необходимо периодично настройване и коригиране на параметрите;
l контролът на параметрите се
извършва лесно в изведените за целта изводи в контролно-измервателна колонка (КИК).

инж. Ани Кьосева, ръководител
ОК ЕХЗКИ в Газстроймонтаж

Рационално е да се
използва катодна защита
от протекторен тип
Уважаема редакция, във връзка с
поставената задача за намиране на
оптимално техническо решение за
изграждане на система за защита
от електрохимична корозия на депо

за пропан-бутан, фирма Екотех Инженеринг предлага да се защитят
четирите резервоара посредством
катодна защита от протекторен
тип. На практика, системата се
реализира чрез непосредствено
свързване на резервоарите към
т.нар. анодни протектори. Като
материал за протектори се използват евтини метали и сплави с достатъчно отрицателен потенциал,
които не се пасивират и не образуват корозионни продукти със защитни свойства в дадената среда.
За подобряване на ефикасността и
стабилността на работата му, протекторът се поставя в гнездо от
специални пълнители (смес от глина и неорганични соли). Пълнителите поддържат необходимата влажност и електропроводимост нa средата около протектора, осигуряват
равномерното му разтваряне и предотвратяват неговото пасивиране.
Действието на протектора е
ограничено след определено разстояние, което зависи главно от електропроводимостта на средата и
от потенциала на протектора.
Фирма Екотех Инженеринг е специализирана в производството на няколко типа анодни протектора в
комплект с прилежащите им специални гнезда. Основният недостатък
на протекторната защита се изразява в безвъзвратна загуба на протекторите и необходимостта от
периодичната им замяна. Този тип
защита не е толкова ефективна
колкото би била, ако резервоарите
бъдат защитени чрез прилагане на
външен ток, който да коригира електродния потенциал и да го поддържа
постoянно отрицателен. Според
нас, обаче, прилагането на външен
ток би могло да доведе до сериозни
проблеми, които се изразяват в
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това, че конкретната задача е
свързана със взривоопасни вещества и има всички предпоставки от
натрупването на статично електричество, т.е. от предизвикването
на значителна по мащабите си авария. По тази причина считаме, че
вариантът с изграждането на инсталация за протекторна защита е
по-целесъобразен.
За по-точно решаване на проблема е необходимо да се даде информация за вида на метала, от който
са изградени резервоарите, да се
вземат проби от почвата, да се предостави информация за типа на покритието на резервоарите, разположението на депото и инфраструктурата в близост до депото. Без
тази информация не е възможно да
се определи конкретният вид и
точният брой на анодните протектори. Считаме, също така, че е удачно да бъде направена консултация
относно вида на антикорозионното
покритие, защото протекторната
защита се използва като допълнително средство (към изолационни
органични покрития) за защита на
подземни съоръжения.

инж. Боян Манолов,
мениджър проекти
в Екотех Инженеринг

Няма решение,
което представлява
техническа панацея
Отдавна е известно, че корозията причинява значителни загуби на
фирмите, притежаващи и експлоатиращи различни метални съоръжения и комуникации. При това, косвените загуби са неколкократно повисоки от преките. През последните години се забелязва засилен интерес към катодната защита от
корозия. Бих искал дебело да подчертая, че катодната защита от корозия и електрокорозия не е "електротехнически проблем", а проблем
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на физикохимията. За системите за
катодна защита (КЗ) от съществено значение е правилното пресмятане на анодното заземление (АЗ).
Познати са много материали за АЗ,
но използването им изисква много
добро познаване на анодните процеси при корозията, защото работата на анодното заземление представлява аноден процес. За съжаление, много от електроспециалистите принизяват АЗ до пасивен заземител, при което допускат значителна грешка. Особено що се отнася до осъществяването на катодна
защита чрез използването на анодвъже, което е познато отдавна.
Приложението му изисква сериозни
познания за същността на анодните процеси, теорията и практиката на КЗ, както и взаимодействието между поляризацията (катодна
или анодна) и диелектричните качества на пасивната защита. Считам,
че в 90% от случаите, при които
методът се използва у нас, нанася
вреди, които поради инертността
на корозионните процеси, ще се
проявят след 8 до10 г. В тези случаи не трябва да се вини катодната защита като метод, а неправилното приложение на един анод, който има своите качества, но не е
панацея за решаване на всяка техническа задача.
Опитът в областта на катодната защита от корозия се гради върху
основните теоретични познания по
корозия и богатият практически
опит, особено в областта на прецизните корозионни измервания. Подземните комуникации и морските
съоръжения са скъпоструващи и могат да се експлоатират много години при условие, че са защитени надеждно от корозия и електрокорозия.
За съжаление, това зависи от стопанина и неговата далновидност,
тъй като той плаща за проектираните и монтираните съоръжения. В

светлината на всичко описано дотук, бих желал да посоча, че различните видове корозионни поражения
се проявяват в съответните корозионни условия. Това изисква и предприемането на различни видове защитни мероприятия и методики за
определяне на защитеността им.
На базата на всичко посочено дотук, въпросът за изграждане на надеждна защита от корозия на резервоарите на Бул-ром Петролеум за газ
LPG е отдавна решен технически при
стриктно спазване на следните изисквания:
l Задължително провеждане на
корозионни изследвания, съгласно
БДС 15704, т.4;
l Изготвяне на проект за катодна защита от корозия, разработен
от доказали се специалисти корозионисти. Важно е на кой етап се извършва проектирането - при ново
строителство или на обект в експлоатация.
l Стриктно спазване на всички
нормативни документи, особено за
електрическо изолиране на резервоарите от нискоомни заземители.
l Експлоатационният живот на
системата за КЗ се разглежда още в
техническото задание за проектиране.
l Взаимодействието на системата за КЗ с външни системи се избягва още на етапа на проектиране. При
използване на катодни станции с
тиристорно управление на поляризацията, използването на подходящи
дросели е задължително.
Текущата поддръжка и необходимите пренастройки зависят от използваното оборудване и корозионните условия. Енергийната ефективност на системата за КЗ се определя основно от качеството на пасивната защита.

дипл. физик Живко Жеков,
президент на
Елкаприн Инженеринг
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Подходяща е система
автоматична станция аноден заземител
Уважаема редакция, направеният
от Елситрон предварителен анализ
показва, че използването на по-елементарния вариант за изграждане на
активна защита, включващ т.нар.
"протекторна защита" е неприемлив. Изграждането на система, реализирана на базата на галванични
аноди (цинкови или магнезиеви), е
нерационално поради големия им
брой, който е пропорционален на
общата повърхност (620 м2) на резервоарния парк и ограничения периметър на действие на анодите.
Предлагаме активната защита да се
осъществи в съответствие със системата "Автоматична станция аноден заземител". След установяване на стационарния корозионен потенциал, системата измества потенциала на метала, като външно се
прилага ток до момента, в който на
металната повърхност ще протича
само катоден процес, т.е. металът
ще бъде напълно защитен от корозия.

ранващо напрежение 220 VАС, като
осигуряват 24, 48 или 96 VDC. При
прилагане за защита на газови съоръжения и инсталации за втечнени
въглеводородни газове е необходимо
станциите да бъдат монтирани
извън взривоопасната зона. Пълните
технически параметри на станциите могат да бъдат представени
допълнително, при интерес от страна на възложителя. Предстои станциите да бъдат усъвършенствани
чрез оборудването им с електронен
блок с цифров дисплей за измерване
на количеството електричество,
подадено към защитаваното съоръжение (т.н. Q-мер). Електронният
блок, например, дава информация за
степента на разграждане (съгласно
Закона на Фарадей за електрически
ток в електролити) на анодния заземител.
Анодният заземител би могъл да
бъде изпълнен с феросилициеви аноди, положени в активатор от коксов
прах или да се използва полагане на
т.н. анодно въже около резервоарите. Необходимото обследване на
обекта, установяването на характера на корозионната среда, съпротивлението и рН на почвата, изборът
на изолиращи фланци, необходимият
брой контролно-измервателни пунктове, отчитането на икономическите фактори при избора на заземител
и редица други фактори са обект на
конкретно проектиране.

инж. Евгени Ферманджиев,
управител на Елситрон

Оптималното решение
включва изправители за
катодна защита

Предлаганите от Елситрон станции за катодна защита тип "Стелси" удовлетворяват изискванията на
Бул-ром Петролеум и са съобразени с
БДС 15704-83 и БДС 15705-83, както и с БДС 13548-76, 1139-89 и
17087-87. Работят в два възможни
режима - регулиране и стабилизация
на поляризационния ток, както и
стабилизация на защитния потенциал при използване на стационарен
(обикновено медно-сулфатен) измервателен елемент за обратна връзка
по потенциала "защитавано съоръжение - земя". Станциите изискват зах-
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Известно е, че всеки метал притежава електрохимичен потенциал
по отношение на водорода, приет в
качеството на вещество с нулев
електрохимичен потенциал. Утвърдилите се в практиката основни
методи за защита - катодна, дренажна и протекторна, имат своето
място при отчитане на специфичните
особености и
месторазположението на
обекта.
За решаването на конкретната задача е необходимо да се отчете, че необходимата конфигурация
и
състав на сис-

темата за катодна защита се определя от техническото задание и проект. Считаме, че поставената техническа задача би могла да се реши
чрез инсталирането на система за
катодна защита, в състава на която са включени захранващ електрически източник 220V, изправител,
аноден заземител, датчици за потенциал, блок за съвместна защита (при
няколко съоръжения, захранвани от
един изправител, телеметричен контрол и управление на параметрите
на защита).
Поставените изисквания от страна на възложителите на подобни
задачи почти винаги се покриват,
включвайки критерии като функционалност, икономичност, безпроблемна експлоатация и цена. Многогодишният опит на концерна Енергомера
в производството на широка гама
от средства за защита от електрохимична корозия е базово условие за
постоянно разработване на нови,
усъвършенствани изделия. Например,
серията изправители за катодна
защита В-ОПЕ-М, които Енергомера
произвежда, са предназначени за защита от електрохимична (агресивна почвена) корозия и от въздействие върху съоръженията, причинени от блуждаещи токове. Изправителите осигуряват висока точност
на поддържане на защитен потенциал, отвеждане на блуждаещите токове при отсъствието на напрежение, отчитане на сумарно отработеното време, икономично енергопотребление, работа без профилактика,
възможност за измерване на поляризационен потенциал. Доставят се
заедно с медно-сулфатни електроди
за сравнение. Спецификацията на
изправителите за катодна защита
на Енергомера включва усилена защита от атмосферни пренапрежения,
прекъснат режим на работа за измерване на поляризационния потенциал, увеличен брой режими на протичане и прекъсване на тока на на-
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товарване, намален коефициент на
пулсация - под 3%, съответстващи
на международните изисквания в
областта. Диодно резисторните
блокове са предназначени за едновременна защита на няколко подземни съоръжения (галванически несвързани) от един изправител. Считам, че предлаганият от Енергомера за решаване на конкретната задача четириканален блок би обезпечил надеждна защита на всеки отделен резервоар.
Работата на системата в автоматичен режим и постоянно увеличаващите се изисквания по отношение параметрите защитен потенциал, изходно напрежение и ток на изправителя, контрол на разхода на
електрическа енергия и т.н. се осъществяват от система за телемеханизация и контрол по предварително изготвена и автоматично поддържана програма. Не на последно
място по важност е и изпълнението
на предлаганата защита - за открит
монтаж, като съответните модули
поддържат оптималните си технически характеристики в температурния диапазон (-45 до +45 С°), електробезопасност за обслужващия персонал (дефектнотокова защита),
несъздаващи радиосмущения.
В заключение бих искал да спомена, че Енергомера предлага широк
диапазон от варианти и типоизпълнения, даващи възможност на всеки
проект да бъде изпълнен с оптимална конфигурация за конкретната задача.

Добрин Добрев, управител на
Енергомера - България

Решението на задачата
включва използването на
AnodFlex
Считаме, че подходящо решение
на инициираната от сп. Инженеринг
ревю дискусия за изграждане на система за защита от електрохимична корозия във фирма Бул-Ром Петролеум, град Пловдив, включва използването на системата AnodFlex. Тя
е уникална разработка на компанията Raychem, разработена специално
за активна защита от корозия на
подземни съоръжения. Убедени сме, че
предложението ни удовлетворява
изцяло изискванията на възложителя.
В сравнение с други типове конвенционални решения, системата за
активна защита се отличава с редица предимства, сред които дълъг
експлоатационен живот и висока
икономическа ефективност. Също
така изравнява защитния потенциал на защитавания обект в много

72

тесен потенциален диапазон, а и
катодната станция работи при пониски параметри по отношение на
изходната мощност.
Системата AnodFlex осигурява
катоден ток с еднаква плътност по
цялата повърхност на съоръжението,
като поддържа потенциала на стоманените съоръжения в изискваните
от международните стандарти
стойности, т.е. между -0,85 и -1,2V.
Системата се прилага както на нови
съоръжения, така и за рехабилитация
на съществуващи тръби и резервоари, при които се наблюдава напреднал стадий на корозия. Вследствие
от поддържането на потенциала
между посочените по-горе параметри в корозиралите участъци на съществуващи съоръжения започва обратен процес - връщане на метални
йони към поразените зони и "обрастването" им с метал, т.е. протича
т.нар. процес на пасивиране. Приложението на системата при нови
съоръжения очевидно няма да позволи развитието на корозионни процеси, при условие че потенциалът се
поддържа за целия период на експлоатация в посочения потенциален
"прозорец".
За решаване на конкретната задача е удачно да се използва Anodflex1500 - дълъг, гъвкав, проводим, полимерен анодeн кабел. Здрав и гъвкав
полимерен материал обгръща медното проводящо жило и го предпазва от
агресивната среда, като в същото
време позволява токът да преминава
във всяка точка от анода към "мишената", т.е. защитаваното съоръжение по цялата му дължина. Анодът е
обвит от специален порьозен материал, напълнен с прахообразен въглен
с висока чистота. При подаване на
напрежение на анода, през порьозния
материал (въглена) протича ток. Електрохимическа реакция, предизвикана
от проводимия въглен, произвежда
ток с висока хомогенност и еднаква
плътност, който тече към защитавания обект. Системата Anodflex е
високоефективна система за защита
от корозия поради високохомогенния
ток, разпределен равномерно по цялата дължина на кабела. Защитена е с
патент.
Системата се състои от кабел
тип Anodflex-1500 с дължина, равна
на обиколката на резервоара, респективно дължината на тръбопровода
и съответен брой комплекти за
свързване със захранването. Кабелът
се полага линейно на разстояние 0.5
- 1 m. Разстоянието до защитавания
обект определя времето за поляризиране на средата - т.е. възможно е

анодният кабел да заобиколи съществуващи препятствия или да се
доближи на по-малко от посоченото
разстояние, без това да окаже съществено влияние върху основната
функция на катодната защита.

Христо Тонов, експерт
електротехническо
проектиране КИМТЕХ

Необходимо е да се
използва система с
наложен ток
Уважаеми колеги, нашето виждане за решаване на техническата задача се базира на изграждане на система за защита с наложен ток. Принципно, една система за електрохимична защита от корозия (СКЗК) на
подземни метални съоръжения се
реализира по два начина. Първият от
тях се реализира чрез присъединяване на защитаваното съоръжение към
по-електроотрицателен метал - т.н.
"жертвени аноди" или протектори
(обикновено сплави на основа магнезий/цинк). Второто решение се основава на т.нар. метод с наложен
външен ток, при който защитаваното съоръжение се свързва с отрицателния извод на източник на постоянен ток, чийто положителен извод
се отвежда към анодно заземление,
най-често изграждано от неблагородни метали. С отчитане на предимствата и недостатъците на двата
метода, включително и факта, че в
страната няма собствено производство на жертвени аноди и следователно инвеститорите трябва да се
погрижат за вноса им от чужбина,
(при средна цена за 2000 г. около 6
евро за килограм франко италиански
производител), нашето предложение
включва изграждането на система за
защита с наложен ток.
Проектирането, изграждането и
последващият мониторинг на системата за защита следва да бъде съобразено с изискванията на БДС 1570483, БДС 15705-83, EN 12954, EN
13636 и с отчитане на световния
опит, илюстриран с нормативите на
NACE RP 0285-2002, NACE TM 01012001 и др. Това гарантира съответствието на резервоарите с изискванията на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и
технически надзор на газовите
съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
Процесът, свързан със създаването и поддържането на СКЗК, обхваща няколко етапа. На първо място е
необходимо да се осигурят изчерпателни данни за защитаваните съоръжения, сред които марка на стома-
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ната, геометрични размери на резервоарите, тип, дебелина и специфично електрическо съпротивление на
изолацинното покритие и др. На
второ място, се извършват предпроектни проучвания и измервания на
площадката на обекта, изработва се
технически проект, доставят се
елементите на СКЗК, осъществява
се първоначалният пуск и настройка
на параметрите на защитата. Важен етап от реализацията на системата са окончателна настройка на
параметрите на защитата и контролните измервания за въвеждането й в редовна експлоатация, които
следва да се осъществят от акредитирана лаборатория. Също така,
системата подлежи на периодични
контролни измервания на режима на
защитата, осъществявани от квалифициран персонал.
Основните елементи на системата за защита са токозадаващо устройство с необходимите изходни
параметри (определими на стадия на
проектирането); анодно заземление,
обикновено от трудноразтворима
желязносилициева сплав, което е икономически най-приемливо; присъединителни кабели и проводници.
Считаме, че при спазване на ос-
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новните изисквания при проектирането и изграждането на СКЗК, системата несъмнено би отговаряла на
поставените от Бул-ром Петролеум условия. Сред предпоставките за
това са очакваната ниска изходна
мощност на токозадаващото устройство (не повече от около 50 - 70
W), ниската скорост на разтваряне
на анодното заземление (осигуряваща експлоатационен живот не помалко от 30 години без необходимост от замяната му). Токозадаващото устройство почти не се нуждае от поддръжка, пренастройка на
системата се налага при всяко
прекъсване, а периодичните контролни измервания са задължителни - желателно е те да се извършват поне четири пъти годишно (по веднъж за всеки сезон). Практиката от досегашната ни работа
показва, че добре проектирана, коректно изпълнена и редовно поддържана, СКЗК осигурява продължителна надеждна и безаварийна експлоатация на защитаваните съоръжения при удовлетворяване на изискванията на органите на Държавната инспекция по техническия надзор.

инж. Тошко Савов,
управител на СД САМОС - С&М

Изградената система
би могла да има живот
над 20 години
Уважаема редакция, предлагаме
поставената техническа задача да
се реши чрез използването на система за катодна защита, включваща:
l станция за катодна защита 220/24V; 600 W, с автоматично
управление по потенциала съоръжение-земя;
l аноден заземител, изпълнен от
феро-силициеви аноди, монтирани в
активатор от коксов прах;
l стационарен медно-сулфатен
сравнителен елемент за осигуряване автоматичния режим на катодната станция;
l контролно-измервателни колони
за контрол на защитния потенциал;
l съединителни кабели.
Описаната система за катодна
защита би удовлетворила всички
публикувани в сп. Инженеринг ревю
изисквания на инвеститора и би осигурила продължителност на експлоатация минимум 20 години.

инж. Илия Илиев,
проектант в
Химкомплект Инженеринг
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Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ·ÓÎ¯ËÌÒÚ‚ÓÚÓ
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÌË‚Ó, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÓÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËˇ, ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÔËÌˆËÔË, Ï‡Í‡ Ë ÔÓÁÌ‡ÚË
ÌÂ ÓÚ ‚˜Â‡, ·ˇı‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ‰Ó ÒÚÂÔÂÌ, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ Ï‡ÒÓ‚ÓÚÓ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË. ¬˙ÔÂÍË
ÚÓ‚‡, ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÂÌ ÏÂÚÓ‰ Á‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚Ë ‡·ÓÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Á‡‰‡˜Ë, ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡. ¬ÒˇÍ‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ËÏ‡ ÒÔÂˆËÙËÍË, ÍÓËÚÓ ˇ Ô‡‚ˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
ËÎË ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Á‡‰‡˜‡.
ƒÓ·ÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌË‚Ó, ÌÂ Ò‡ÏÓ Í‡ÚÓ ÔËÌˆËÔ Ì‡
‡·ÓÚ‡, ÌÓ Ë Í‡ÚÓ ÔÓËÁÚË˜‡˘ËÚÂ ÓÚ ÌÂ„Ó ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ÒÔÂˆËÙËÍË Ë Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Â ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÂÌ ËÁ·Ó Ì‡ Ì‡ÈÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Á‡ ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÔËÌˆËÔ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ.
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË,
Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌËˇ
ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ËÌÊÂÌÂÂÌ Ë
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡Î, ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚ-
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ÌËÚÂ ÌË‚ÓÏÂË ÔÂÚ˙Ôˇı‡ ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡
ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ë ÏËÌËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡
‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔË·ÓËÚÂ. ‡ÚÓ
ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ‚ÎÓÊÂÌËÚÂ ÛÒËÎËˇ, ‚
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Á‡Ô‡ÁÂÌË ÔÂ‰Ë ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË Á‡
ÍÓÌÚ‡ÍÚÌËÚÂ ÌË‚ÓËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‚Â˜Â ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË·ÓË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÏÂÚÓ‰Ë.
—˙‚ÂÏÂÌÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ‡Á‰ÂÎ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË
ÔË·ÓË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÓÔÓÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÛÒÍ‡ Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌÂÚÓ ËÏ,
Í‡ÍÚÓ Ë ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ.
¬ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Ó·˘Ó‚‡ÎË‰Ì‡Ú‡
Á‡ ‚ÒË˜ÍË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ
·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÌË‚ÓÏÂË ‚ÒÂ ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Í‡ÚÓ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ˆÂÎË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË.

Пет са основните
методи
Á‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌË‚Ó, ÍÓËÚÓ Ì‡ÏË‡Ú Ì‡È-¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ - Î‡ÁÂÌË,
‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌË, ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë
ËÎË ‡‰‡ÌË, ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌË Ë ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË,
ÍÓËÚÓ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ ÔË ËÁ·Ó Ì‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Ò‡
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡,
ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔË·Ó‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ-

ÒÚË Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡. œËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂÍË ÔË·Ó Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÌË‚Ó ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë
‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡. ƒÛ„Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡,
ÍÓËÚÓ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ëˆ‡
ÍÓÌÍÂÚÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Á‡‰‡˜Ë, Ò‡
‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡ ‚ Ò˙‰‡,
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÁÔ‡ˇÂÏÓÒÚ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒÛÒÔÂÌ‰Ë‡ÌË Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË, ÔˇÌ‡, ÂÁÍË
ÔÓÏÂÌË ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡ Ë ‰. ŒÚ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, Ò
ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Ó·‡ÁË ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÏÂÚÓ‰,
Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÏ‡Ú
ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡, ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ë ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚÚ‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú. –Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÔË Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Á‡‰‡˜Ë,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÚÂ˜ÌË ËÎË Ú‚˙‰Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “ÂÚËˇÚ Ù‡ÍÚÓ, ÍÓÈÚÓ ËÏ‡ ÒÂËÓÁÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
‡·ÓÚ‡ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÂÌ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÏÂÚÓ‰, Ò‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ
ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „‡·‡ËÚË, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ì‡ Ò˙‰‡, ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ Ó·ÂÏ ‚ ÌÂ„Ó Ë ‰.

Лазерен измервателен
метод
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡ÁÂÌ‡Ú‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡, ˜Â ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡
‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÓÚ‰‡‚Ì‡ ÔÓÁÌ‡-

юни-юли 2005

l
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ултразвуков нивомер, серия
SONO-5, на АКВА90 Инженеринг.
Специфика на
прибора - работи
във въздушна
среда. Характеризира се с обхват от 0.00 m
до 10 m (мъртва
зона 0.76 m); висока точност на
измерванията грешка до 10 mm
в целия обхват и
пълна температурна компенсация. Вписан е в Държавния
регистър на одобрените типове средства за
измерване. Приложение - за измерване ниво на
течности и насипни материали.

Ултразвукови нивомери, серия LS10(L), на
Соникс, предназначена за прецизно измерване на нива в открити и закрити резервоари и открити канали. Функционалните
възможности на нивомерите включват измерване на разстоянието или нивото в
mm, % или барграф; температурата в oС и
обема.

Ултразвуков нивомер, серия iSonic
2000, на Badger Meter, включваща модели с измервателни обхвати до 24 m.
При допълнително програмиране на
приборите е предвидена възможност
за измерване на количество и дебит.

Ултразвуков сензор за безконтактно измерване нивото на вода и сняг на LSI. Технически характеристики - измервателен
обхват 5 m (опционално 7 m), минимално
допустимо разстояние между датчика и
повърхността 30 cm, разделителна способност 1 mm.

Ултразвуков сензор за ниво на Honeywell,
серия 941-D, с обхват на измерване до 3 m.
Специално конструктивно изпълнение, различно от традиционно използваната цилиндрична конструкция, разработено с цел минимизиране на габаритните размери. Предлага се с линеен и релеен изход.

ÚË, ‰Ó·Â ÔÓÛ˜ÂÌË Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘Ë Ì‡
ÚÓ˜ÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Á‡ÍÓÌË. ÕÂ‚ËÌ‡„Ë ‚˙‚
ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Î‡ÁÂ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ÌË‚ÓÏÂË, ÔË ÍÓËÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Á‡ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔË·Ó‡ ÍÓÎËÏË‡ÌÓÒÚ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ
ÒÌÓÔ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÓÔÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œËÌˆËÔ˙Ú
Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰ ÔË·ÓË Á‡
·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó
ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎËÏË‡Ì Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÏÔÛÎÒ ‚ ÔÓÒÓÍ‡
Í˙Ï ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡. œË
‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇ ËÏÔÛÎÒ ‰Ó ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌËˇ ËÎË
Ú‚˙‰ Ï‡ÚÂË‡Î ‚ Ò˙‰‡, ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÌÂ„Ó ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò Á‡ÍÓÌËÚÂ Ì‡ „ÂÓÏÂÚË˜Ì‡Ú‡
ÓÔÚËÍ‡ Ë ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó Ò‚ÂÚÎÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÔËÂÏÌËÍ. ÕË‚ÓÚÓ Ì‡
Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ ˜ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ Ò‚ÂÚÎËÌÌËˇÚ ËÏÔÛÎÒ, ËÁÎ˙˜ÂÌ
ÓÚ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡, ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ÌË‚ÓÚÓ
Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ ‚ Ò˙‰‡ („‡ÌË˜Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û ‰‚Â ÒÂ‰Ë Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÓÔÚË˜ÌË ÍÓÌÒÚ‡ÌÚË), ÓÚ‡ÁË ÒÂ ÓÚ „‡ÌË˜Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ë
ËÁÏËÌÂ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰Ó Ò‚ÂÚÎÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÔËÂÏÌËÍ.
À‡ÁÂÌ‡Ú‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂı-
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ÌÓÎÓ„Ëˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ¯ËÓÍ
ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÌÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ËÎË ‚‡ÍÛÛÏ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
Â Á‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò ÌËÒÍ‡ ‰ËÂÎÂÍÚË˜Ì‡ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡, Á‚ÛÍÓÔÓ„Î˙˘‡˘Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ‰. Ã‡ÎÍËÚÂ „‡·‡ËÚÌË ‡ÁÏÂË Ì‡ Î‡ÁÂÌËÚÂ ÌË‚ÓÏÂË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ
Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Á‡‰‡˜Ë,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÔË·ÓËÚÂ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡Ë Ò ÚÂÒÌË ÓÚ‚ÓË, ÍÓÌÛÒÌ‡ Ë ˙„ÎÓ‚‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ‰. œÓÁÌ‡ÚË Ò‡
ÛÒÔÂ¯ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ì‡ Î‡ÁÂÌË
ÌË‚ÓËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË ‚ ÂÁÂ‚Ó‡Ë, ‚ ÍÓËÚÓ, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡, ËÏ‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÔˇÌ‡.
¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÌˇÍÓË ÓÚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÌË‚ÓËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔË·ÓËÚÂ Ò
ËÏÔÛÎÒÂÌ Î‡ÁÂ ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ Ò‡ ÔÓÒÍ˙ÔË. “˙È Í‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡
‡·ÓÚË Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ ÓÚ‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ÔË ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰‡ Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÓÔÚË˜Ì‡
ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡
ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, ‚Ó‰Â˘Ë ‰Ó ËÌÚÂÙÂÂÌˆËˇ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ
Á‡Ô‡¯ÂÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ-

Серия ултразвукови нивомери на NIVUS
NivuMaster. Специфики - работят във
въздушна среда. Обхват на измерване от
0.125 до 40 m (според модела); висока точност на измерване и температурна компенсация. Приложими са за измерване ниво
на течности и насипни материали.

‰‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó ÒÂËÓÁÌÓ
‚ÎÓ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔË·Ó‡.

Динамометричен
измервателен метод
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚË Ì‡ ‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ÌË‚ÓÏÂË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ Ì‡ ÓÔ˙Ì,
Ì‡ÚËÒÍ, Ó„˙‚‡ÌÂ Ë ÒˇÁ‚‡ÌÂ. ¬˙‚
ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌË ÌË‚ÓÏÂË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ú˙ÌÍÓÒÎÓÈÌË Ë
ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÚÂÌÁÓÏÂÚË˜ÌË
‰‡Ú˜ËˆË. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ÔÂ‰Î‡„‡Ú
Ì‡È-„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÁ·Ó,
Ú˙ÌÍÓÒÎÓÈÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËˆË Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ÓÔ˙Ì, Ì‡ÚËÒÍ Ë
ÒˇÁ‚‡ÌÂ. —ÔÂˆËÙËÍ‡ Ì‡ ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚ËÚÂ ÚÂÌÁÓÏÂÚË˜ÌË ‰‡Ú˜ËˆË Ò‡ Ï‡ÎÍËÚÂ ËÏ ‡ÁÏÂË Ë ‚ËÒÓÍÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÒË„Ì‡Î.
ƒËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‰‡Ú˜ËˆË
Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, Ú‚˙‰Ë Ë Í‡¯ÓÓ·‡ÁÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÂÚÓ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ¯ËÓÍÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Á‡ Î‡·Ó‡ÚÓÌË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË ËÁÏÂ‚‡-
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Радарен нивомер REX RTG
3930 на SAAB
Rosemount
Tank Control,
предназначен
най-вече за
системи за
инвентаризация и счетоводен отчет
на резервоарни паркове.
Покрива найвисоките
изисквания за
качество и
сигурност.
Отличава се
с много висока надеждност (MTBF 65 год.), точност +/0.5 mm, сертифициран е за търговско мерене. Има OIML сертификат и TUV защита
(overfill protection).

Ново поколение компактни ултразвукови трансмитери за
безконтактно измерване на ниво
EchoTREK
на
NIVELKO. Подходящи
са за приложения,
изискващи пропорционален на нивото
изход, а също така
удовлетворяват
изискванията на посложни задачи с линеаризация, релейно
сигнализиране и др.
Опционално се предлагат с изход RS485
с MODBUS протокол
за конфигуриране и събиране на данни. Трансмитери EchoTREK с HART протокол и конфигуриращ софтуер Eview (работи под Windows) са
с дистанционно програмиране и наблюдение на
първичните измерени стойности чрез PC.

Радарен нивомер
SITRANS LR 400 на
Siemens. Чрез 4-проводно захранване и 24
GHz FMCW радарна
технология, осигурява висока производителност при измерване на разстояния
до 50 м. Запазва високата си точност
дори и при екстремни условия като висока запрашеност,
температура до 250
o
С, както и в приложения с нискодиелектрични течности
като разтворители,
петрохимикали, масла и LPG. Характеризира се с обхват до 50 m; работна температура от -40 до 250 oС; налягане до 40 бара;
изходи 4-20 mА и 1 релеен; комуникации HART,
PROFIBUS PA, захранване 24 VDC 120-230 VAC.

Радарен нивомер VEGAPULS
68 на VEGA. Улавя и обработва
сигнали 1000
пъти по-слаби
в сравнение с
нормалния радарен нивомер.
Характеризира
се с оптимизирана обработка на полезния
сигнал специално за насипни материали,
тъй като в силозите се образуват различни по брой и интензивност отразени сигнали, съвсем различни от тези при течностите. Специфики - безконтактно измерване, нечувствително към запрашеност;
полезният сигнал не се губи при пневматично пълнене; висок динамичен обхват на
сензора - над 110dB; подходящ за продукти
с ниска диелектрична константа <1.5; измервателен обхват до 70 т.

Радарен нив о м е р
Micropilot
FMR 250 на
Endress+Hauser,
предназначен за измерване на течни и насипни
материали.
Характеристики - диапазон на измерване до 70 m,
температура на измерваната среда от -40 до
+200 oС. Предлага се във взривобезопасно изпълнение (опционално). Двупроводна схема на захранване,
изходен сигнал 4-20 mA, HART и др.; дисплей с
възможност за изчисляване и визуализиране
на обема на продукта.

Безконтактен нивомер
5600
на
ROSEMONT. Предназначен за работа в широк обхват от процесни условия, благодарение на високата
си чувствителност и
уникална обработка
на сигнала. Надежден,
поради високата повторяемост на измерването +/- 1 mm и
високата точност (
+/- 5mm), дори при работа в тежки условия. Захранване 24-240
VAC/DC, 0-60 Hz. Два
броя изходи, от които първият се предлага в две алтернативи - 4-20mA/ Hart, IS или без IS, пасивен или
активен и - Foundation Fieldbus IS или без
IS. Вторият изход - 4-20 mA IS или без IS,
пасивен или активен.

Микровълнова
измервателна
технология

ÚËÔ ÌË‚ÓËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË Ò‡
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ,
ÍÓˇÚÓ ÌÂ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ ıËÏË˜ÂÒÍËˇ
Ò˙ÒÚ‡‚, ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡, ‡ÂË‡ÌÓÒÚÚ‡ Ë ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÂ‰‡Ú‡. œËÌˆËÔ˙Ú Â ÔËÎÓÊËÏ Ë ÔË
ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ. «‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁˇÒÌˇÚ Ë ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔˇÌ‡, ÒÏÂÒË Ë
Â‰Ëˆ‡ ‰Û„Ë Ù‡ÍÚÓË. ÕÂÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË ÓÍ‡Á‚‡Ú ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Â
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÌˇÍÓÎÍÓ „Ó‰ËÌË Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‡Á‡·ÓÚËı‡ ÏÓ‰ÂÎË ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚Ë ÔË·ÓË Ò ‰Ó·Ë ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË ˆÂÌË.

ÌËˇ. Ó„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÓˆÂÒÌË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ
‰‡Ú˜ËˆË ËÁËÒÍ‚‡Ú ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ ËÏ Ò ˆÂÎ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
Õ‡ÔËÏÂ, ÔË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ËÁÔ˙ÎÌÂÌËˇ, ‡Á·˙Í‚‡˘Ë ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËˇ
‚ Ò˙‰‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌËˇ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÏÂÚÓ‰ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ‰ÂÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ ËÏ,
ÔÓÒÎÂ‰‚‡ÌÓ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÌË‚ÓÏÂ‡.
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ËÌ‡ÏÓÏÂÚË˜ÌËˇ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÎË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË ÓÚ ‰‡Ú˜ËˆË,
‚˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÍÓËÚÓ Â
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú
ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‚˙ıÛ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
Ì‡ ÒÂÌÁÓËÚÂ.

80

ÃËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡Ú‡, ÔÓÁÌ‡Ú‡ Ó˘Â
Í‡ÚÓ ‡‰‡Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, Â ÒÂ‰
ÔÓ„ÂÒË‚ÌÓ Ì‡‚ÎËÁ‡˘ËÚÂ ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌËÚÂ ‚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó.
¡‡ÁË‡ ÒÂ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú ËÎË ËÏÔÛÎÒÌÓ ÏÓ‰ÛÎË‡Ì ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÂÌ ÒË„Ì‡Î Ò
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡.
ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÎÂ‰ÂÌÓÚÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ˜ÂÁ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ËÁÎ˙˜ÂÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ÒÂ
‚˙˘‡ ‚ ÔËÂÏÌËÍ‡. ¬˙ÔÂÍË ˜Â Á‡
ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓÒÚË„Ì‡ÚËÚÂ ÓÚ ÌË‚ÓÏÂËÚÂ Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú Ë ËÏÔÛÎÒÂÌ
ÒË„Ì‡Î ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ò‡ ÒıÓ‰ÌË, Ù‡ÍÚ Â, ˜Â Ô˙‚ËˇÚ
ÚËÔ ÔË·ÓË Ò‡ ÔÓ-ÂÌÂ„ÓÂÏÍË.
¬˙ÔÂÍË ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏËÍÓ‚˙ÎÌÓ‚‡Ú‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, ÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ È ÌÂ Â ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË
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Нивомер LB 490 на Berthold, работещ на радиометричен принцип. Приборът използва разсейването на гама-радиация, преминаваща през
материята. При този тип нивомери, измерването се влияе само от измервания продукт,
докато видът източник, дебелината на стените и пътят на абсорбция са константа. Физичните фактори като налягане, температура, скорост и цвят, както и химическите
свойства не оказват влияние върху измерването. Така методът осигурява надеждност
сигурност при работа и не изисква поддръжка
дори и при много трудни работни условия.

Радиационна
измервателна
технология
ŒÚ ÔÂÚÚÂ ÓÒÌÓ‚ÌË ÏÂÚÓ‰‡ Á‡
·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó
Í˙Ï ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ì‡È„ÓÎÂÏË ÔÂ‰Û·ÂÊ‰ÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
È. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË
ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ Ó·Î˙˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ò ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌË ËÁÓÚÓÔË,
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ıËÏË˜ÂÒÍËˇ
Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ÍÓËÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ÃˇÍ‡ Á‡
ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Â ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ˙Ú Ì‡ ÔÂÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÔÂÁ Ò˙‰‡ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌÓ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ. ¬ÒˇÍ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÌË‚ÓÚÓ
Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ó ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌËˇ ÙÓÌ, Â„ËÒÚË‡Ì ‚˙ıÛ ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂÚÓ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡.
Œ·ÂÍÚË‚ÂÌ Ù‡ÍÚ Â, ˜Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌÓ ÓÚ
ÓÚÓËÁË‡ÌËÚÂ Ó„‡ÌË. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËÍ˙Ú Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÌÓÒË ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ë
Í‡ÎË·‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔË·Ó‡ Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡ ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ËÁÓÚÓÔË Â
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÚËÍÚÌÓÚÓ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ÔÓˆÂ‰Û‡. ŒÚ
‚ÒË˜ÍÓ Í‡Á‡ÌÓ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡
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Ултразвукови нивомери за измерване нива на течности и насипни
материали и ниво в открити канали на Solid AT. Серията включва
модели, изградени на модулен
принцип, и модели със самокалибровка към почти всички типове
условия.

Безконтактни капацитивни превключватели,
тип РКВ, на Нил-Мехатроника. Използват се за
контрол нивото на резервоари, силози и др. обеми с течности. Действието им се основава на
изменението на диелектричната константа в
обема, в който се намира чувствителната глава на датчика. Работна температура от -10 до
+60 о С; степен на защита IP63, хистерезис 25%,
захранване 10-30 VDC или 110-250 V.

ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÚÓ, ˜Â ÓÚ
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔËÌˆËÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÔË·ÓË Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Ì‡È-ÒÂËÓÁÌË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ËÏ‡ Ë Â‰Ëˆ‡ ÒÂËÓÁÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡. »ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ
ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ, ‡„ÂÒË‚ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ Ì‡
ÒÂ‰‡Ú‡ Ë ‰. “ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Â ÔËÎÓÊËÏ‡ Á‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË, Ú‚˙‰Ë
Ë Í‡¯ÓÓ·‡ÁÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ÃÂÚÓ‰˙Ú Â ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ Í˙Ï ÔÓÏÂÌËÚÂ ‚ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ÂÁÂ‚Ó‡‡.

Ултразвукова
измервателна
технология
Õ‡Ô‡‚ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Ì‡ Ô‡Á‡ËÚÂ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
ÒÚ‡ÌË ÓÚÂÊ‰‡Ú ‰ÓÏËÌË‡˘‡
ÓÎˇ Ì‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚‡Ú‡ ÌË‚ÓËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ·ÂÁÍÓÌÚ‡ÍÚÌË
ÔËÌˆËÔË Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ. ¬˙ÔÂÍË
˜Â ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡‰‡ÌËÚÂ ÌË‚ÓÏÂË
ÒÂ Â Û‚ÂÎË˜ËÎÓ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ, Ï‡˘‡·ËÚÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ÔË·ÓË ‚ÒÂ Ó˘Â ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡Ú
‚ÒˇÍ‡ ÓÚ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ”ÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ËˇÚ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌË ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ËÏÔÛÎ-

ÒË, ËÏ‡˘Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ Í˙Ï ‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡. ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡, ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ì‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ëˇ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÏÂÚÓ‰, Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÔÂËÓ‰‡, Á‡
ÍÓÈÚÓ Â‰ËÌ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚ ËÏÔÛÎÒ
ËÁÏËÌ‡‚‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰Ó
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ë ÒÂ ‚˙˘‡ Ó·‡ÚÌÓ ‚ ÔËÂÏÌËÍ‡, ÒÎÂ‰ ÓÚ‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒË ÓÚ
ÌÂˇ.
“Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÏˇÒÚÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ÒÂÌÁÓ‡. œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ˜ÂÚÂ, ˜Â Ì‡ÏË‡˘ËÚÂ ÒÂ ÔÓ
Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ
ÛÎÚ‡Á‚ÛÍÓ‚Ë ‚˙ÎÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ ÂÁÂ‚Ó‡‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Ô‡‡ÁËÚÌË ÒË„Ì‡ÎË, ÍÓËÚÓ
ˇÁÍÓ ‚ÎÓ¯‡‚‡Ú ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÔË·Ó‡. “ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÌÂ
ÒÂ ‚ÎËˇÂ ÓÚ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ‡, ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ë ‰ËÂÎÂÍÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔˇÌ‡, Á‡Ô‡¯ÂÌÓÒÚ Ë Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË, ÔÓÍËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ
Ì‡ ÂÁÂ‚Ó‡‡ Ë ‰. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡,
‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ „ÓÎÂÏË ÔÓÏÂÌË ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ËÎË Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡,
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡Ú‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ
ËÎË ‡ÂË‡ÌÓÒÚÚ‡ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡
‚ÎÓ¯‡Ú ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔË·Ó‡ ‰Ó ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÌÂÔËÎÓÊËÏÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‚
ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
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Œ¬

»Ì‰ËÂÍÚÌË Ë ‰ËÂÍÚÌË
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÍÎËÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
лиматизацията е процес, чрез
който се поддържа комплекс от основни параметри на въздуха в помещенията в съответствие с предварително въведени диапазони на изменение. За разлика от вентилацията,
чието предназначение е да осигури
подаването на свеж въздух във
вътрешните пространства, климатизацията с основание би могла да
се разглежда като следващо, оптимизирано ниво в поддържането на
здравословни и комфортни условия
на работа и почивка във всички сфери на индустрията, бита и обществения сектор. Основните параметри на въздуха, които определят
климата във вътрешните пространства, са температура, влажност,
чистота и газов състав. Процесите
по кондиционирането на въздуха
включват няколко основни етапа - подаване на определено количество
въздух в помещенията, подгряване
или съответно охлаждане на въздуха
в зависимост от желаната комфортна температура, овлажняването
му до определена относителна или
абсолютна влажност. Основни конструктивни елементи на една климатична инсталация са климатична
централа, предназначена да обработва въздуха, тръбопроводи за свързване на системата с атмосферния
въздух, прибори за измерване, контрол и регулиране на параметрите на
средата, системни решения за автоматизиране на процеса на кондициониране на въздуха, източници на
топлина или студ за централата.

Видове климатични
системи
Съществуват различни признаци
за класифициране на системите за
кондициониране на въздуха. В зависимост от предназначението си, климатичните системи се определят
като технологични - предназначени
за поддържане параметрите на работната среда в зависимост от
изискванията на конкретен производствен процес; комфортни, създаващи благоприятни условия за труд
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и почивка, и технологично-комфортни, които имат общо предназначение. Друг признак, на основата на
който климатичните системи се
класифицират в групите автономни,
централни и комбинирани, е обхватът им на действие. Автономни
са системите, които поддържат
параметрите на въздуха в едно работно помещение. Централните системи са предназначени да кондиционират въздуха в група от помещения. При тях климатичната централа и спомагателните съоръжения се
намират извън работните помещения. Като комбинирани се определят
климатичните инсталации, при които централата е извън работните
помещения, но в някои от тях
въздухът се обработва допълнително. Друг признак за класифициране на
системите е периодът на експлоатацията им, на основата на който
се определят като целогодишни и сезонни.

Специфики на пазара в
страната
Сериозният ръст в строителството на обществени и жилищни
сгради в страната през последните
години доведе до значително разрастване на мащабите на пазара на
комфортна климатична техника. За
съжаление, темпът, с който се развива пазарът на технологични климатични инсталации, не е толкова прогресивен. По отношение на разнообразието и качеството на предлаганата техника, пазарът в страната
е белязан от значително многообразие. Наред с водещи фирми, доставчици на техника и цялостни решения
за изграждане на климатични системи присъстват и марки, с недотам
доказано качество. Сред сериозните
играчи на пазара са и редица български производители на климатични
инсталации. Относно техническото
ниво на климатичните системи, към
които има най-голямо търсене в
страната, съществуват противоречиви становища. Неоспорим е
фактът, обаче, че в значителната си
част пазарът е ценовоориентиран.

Индиректни и директни
климатични системи
Съществуват две базови технически решения за подгряване и/или
охлаждане на въздуха в климатичната инсталация. При първото се използват повърхностни топлообменници,
вътре в които циркулира гореща или
студена вода. Въздухът преминава
около тръбите. Затоплянето, респективно охлаждането на въздуха, е резултат от топлообмена между въздуха и работния флуид в топлообменника. Второто основно решение се базира на използването на смесителни
топлообменници, в които въздухът се
охлажда, като в него се впръсква вода.
При използването на смесителни
топлообменници овлажняването на
въздуха се извършва едновременно с
охлаждането му. В зависимост от
температурата и влажността на
въздуха и температурата на
впръскваната вода протичат масо- и
топлообменни процеси. Съдържанието на влага във въздуха се хомогенизира чрез използването на керамични,
пластмасови или метални пълнители
в оросителя. В индиректните климатични системи овлажняването на
въздуха се извършва отделно от охлаждането или подгряването. Всяко
от изброените базови технически
решения е усъвършенствано като конструктивно изпълнение през последните години и се характеризира със
специфики, определящи степента му
на приложимост за кондициониране на
въздуха в дадено приложение.
Поради актуалността на темата
за климатизацията, в следващи броеве на сп. Инженеринг ревю ще разгледаме предимствата и недостатъците на директните и индиректните климатични системи,
тенденциите в техническото и технологичното развитие на основните
възли от климатичните инсталации
и навлизането на съвременните средства за автоматизация в климатичната техника. Очакваме коментарите ви по изброените теми и предложения за разглеждане на други аспекти от съвременната климатична индустрия.
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»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡
ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
Технически тенденции в развитието, мащаби на пазара в страната
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ÂÒÔÂÍÚË‚ËÚÂ Á‡ ÓÒ˙‚ÂÏÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ·‡Á‡ Ë ËÌ‚ÂÒÚË‡ÌÂÚÓ "Ì‡ ÁÂÎÂÌÓ" ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Â ‚ ÔˇÍ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ËÏ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ - ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ë ‚ ‰Û„Ë ÓÚ‡ÒÎË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, Ù‡Ï‡ˆËˇÚ‡ Ë ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡, ÌÓ ÔÂ‰‚Ë‰
ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‚
„Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡ Ë ‰ÌÂ¯Ì‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ Â‡ÎÌÓÒÚ, Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ ÔËÓËÚÂÚÌÓ ÏˇÒÚÓ ËÏ‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ı‡ÌË Ë Ì‡ÔËÚÍË. œÓ ‚˙ÔÓÒ‡ ÒÂËÓÁÂÌ ÎË Â ÔÓÚÂÌˆË‡Î˙Ú Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡
ÚÂıÌËÍ‡ Á‡ÒÚ˙Ô‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ - ÌˇÍÓË ‚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ
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ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌË, ‰Û„Ë ÓˆÂÌˇ‚‡Ú
ÔÂÒÔÂÍÚË‚ËÚÂ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Í‡ÚÓ
ÌÂ ÓÒÓ·ÂÌÓ „ÓÎÂÏË. «‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ
ÒÔÓÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË ÓÍÓÎÓ Ô‡Á‡ÌËˇ
Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓÒÓ˜‚‡Ú Í‡ÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ËÏ Ò˙Ó·‡ÁÌÓÒÚ.
–ÓÎˇÚ‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË,
ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ ÙÂÓÌË, ‚ ÔÓˇ‚‡Ú‡
Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. Ô‡ÌËÍÓ‚
ÂÙÂÍÚ, ‚Ó‰Â˘ ‰Ó ÒÂËÓÁÌÓ Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ ‚
ÔËÓ‰‡Ú‡, Ì‡ÎÓÊË ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‚Ó ÔÓ‰ÍÂÔÂÌË Á‡·‡ÌË Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ ‚ÒÚ‡ÌË Ë ÓÚ Ó·˘ÓÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍË Â¯ÂÌËˇ, ÍÓÂÚÓ Â Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÓ
ÓÚ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘ËÚÂ
ÒÂ ˆÂÌË Ì‡ ÂÌÂ„ËˇÚ‡. “ÂÚ‡ ÚÂÌ-

‰ÂÌˆËˇ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ ÔÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ
ÒÚÛ‰, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ó ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ı‡‰ÛÂÌËÚÂ Ë ÒÓÙÚÛÂÌË
ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.

Хладилните агенти
—ÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ÒÂ ÔÓ-Ï‡ÒÓ‚Ó ˘Â Ì‡‚ÎËÁ‡Ú Ì‡ÚÛ‡ÎÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË - Ú.Â.
‡„ÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÌÂ Û‚ÂÊ‰‡Ú ÓÁÓÌÓ‚Ëˇ ÒÎÓÈ, ËÏ‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ô‡ÌËÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ Ë Ò‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ÎË˜ÌË ‚ Ó·Í˙Ê‡‚‡˘‡Ú‡ ÌË ÒÂ‰‡. ˙Ï
Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ Ì‡ÚÛ‡ÎÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË ÒÔ‡‰‡Ú ‡ÏÓÌˇÍ‡,
‚˙„ÎÂÓ‰ÌËˇ ‰ËÓÍÒË‰ Ë, Ò ËÁ‚ÂÒÚÌË
ÂÁÂ‚Ë ÔÓ‡‰Ë ÂÍÒÔÎÓÁË‚ÌÓÒÚÚ‡
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ËÏ, „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ Ú.Ì‡. Á‡Ô‡ÎËÏË
ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË - ÔÓÔ‡Ì, ·ÛÚ‡Ì Ë
‰. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Á‡Ô‡ÎËÏËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË Ò‡ ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, Û‚Âˇ‚‡Ú
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. ¿ÏÓÌˇÍ˙Ú Ë ‚˙„ÎÂÓ‰ÌËˇÚ ‰ËÓÍÒË‰ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ë Ò
ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÌÂ„ËÈÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‡ÁÂ¯ÂÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË, ÍÓÂÚÓ
Ò˙˘Ó Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡˘Ëˇ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï Úˇı ÓÚ ÒÚ‡Ì‡
Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ‚ÒË˜ÍË
ËÁ·ÓÂÌË ‡„ÂÌÚË Â, ˜Â ÚÂ Ò‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ Ó·Í˙Ê‡‚‡˘‡Ú‡ ÌË ÒÂ‰‡ Ë ÌÂ ÌÓÒˇÚ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ËÒÍ, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ú.Ì‡. ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË - ‰Ó·ËÎË ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ ÔÓ‰ ËÏÂÚÓ ÙÂÓÌË.
œÓ ÔËÌˆËÔ Á‡ Á‡ÏˇÌ‡ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÓÔ‡ÒÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‰‚Â „ÛÔË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË:
ÔÂıÓ‰ÌË Ë Ú‡ÈÌË. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÂıÓ‰ÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË
ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ HCFC Ò˙˘Ó Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â
Ú‡ÈÌËÚÂ - ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ HFC ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË ÌÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÂıÓ‰ÌË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÌÓ
‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú‡ÈÌË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ÒÂËÓÁÌ‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ï‡ÒÎ‡ Ë ‰.,
Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
˙Ï ‚‡ÊÌËÚÂ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡
ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÚÛ-
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‡ÎÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔË˜ËÒÎˇ‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔË˜ËÌË.
¬ ÌˇÍÓË ÓÚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ ˜ÎÂÌÍË Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ¿‚ÒÚËˇ Ë ƒ‡ÌËˇ, ‚Â˜Â Â Ù‡ÍÚ Á‡·‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌË
‡„ÂÌÚË, ‡ ÒÂËÓÁÌË ‰ËÒÍÛÒËË ÔÓ
‚˙ÔÓÒ‡ ÚÂÍ‡Ú ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ Ë ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚ÒÍËÚÂ ÒÚ‡ÌË, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú
‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ·‡Ì¯‡ Û Ì‡Ò. œÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÂÍÒÔÂÚË ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Á‡·‡Ì‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÙÂÓÌË. ≈ÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ‡„ÂÌÚË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‰‚‡
·‡ÁÓ‚Ë Ô‡‡ÏÂÚ˙‡ - ODP - ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ ÓÁÓÌÓ‚Ëˇ ÒÎÓÈ, Ë GWP - „ÎÓ·‡ÎÂÌ Á‡ÚÓÔÎˇ˘ ÔÓÚÂÌˆË‡Î (Ô‡ÌËÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ).
—˙Ò ÒÔË‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
Á‡·‡Ì‡Ú‡ Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ ÌÂÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ, ÓÁÓÌÓ‡ÁÛ¯‡‚‡˘Ë ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË ÓÚ ‚Ë‰‡ CFC (ıÎÓÙÎÛÓ-‚˙„ÎÂÓ‰ËÚÂ), Ò˙‰˙Ê‡˘Ë
ıÎÓÌË ‡ÚÓÏË ‚ ÏÓÎÂÍÛÎ‡Ú‡ ÒË Ë
Ó„‡ÌË˜ÂÌ‡Ú‡ (ÍÓÌÚÓÎË‡Ì‡)
ÛÔÓÚÂ·‡ Ì‡ HCFC (ıÎÓ-ÙÎÛÓ‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰ËÚÂ), ‚ÒÂ ÔÓ-‚‡ÊÂÌ
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ˙Ú Á‡ Á‡ÏˇÌ‡Ú‡ ËÏ Ò
‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ‚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ
Ë ÌÓ‚Ë ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
ŒÒ‚ÂÌ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÂÓÌËÚÂ ‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÒÂ
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ Ë ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡ ËÏ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡ÌË. –ˇÁÍÓÚÓ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ˜ËÒÚËÚÂ ÙÂÓÌË, ÔÓ‡‰Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡-

ÚÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË Ú‡ÍÒË, Ì‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‰˙Ê‡‚ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ Ô‡Á‡‡. ÃÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÙÂÓÌË, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚‡, ÔÓËÁÚË˜‡˘Ë
ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ‡ÁÂ¯ÂÌË
Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡ ÙÂÓÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÏÌÓ„ÓÍÓÏÔÓÌÂÌÚÌË ÒÏÂÒË (Ë
ÔË ÔÓÔÛÒÍ Ì‡ Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ÏÂÌË ˆˇÎÓÚÓ Á‡Â‰ÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡) „Ë Ô‡‚ˇÚ ÚÛ‰ÌÓÔËÎÓÊËÏË Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, Í˙‰ÂÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡„ÂÌÚ‡ Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË, Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌËÚÂ Ë ÌÓ‚Ë ıÎ‡‰ËÎÌË ‡„ÂÌÚË Â ‚ÒÂ
Ó˘Â ‚˙‚ Ù‡Á‡ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÒÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ‡„ÂÌÚË Â ÚÛ‰ÓÂÏÍ‡, ËÁËÒÍ‚‡ ÒÂËÓÁÌ‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ Ë Í‡‰Ó‚‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡,
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, Ò
ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÒÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡
ÙÂÓÌËÚÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ú‚˙‰Â
ÒÂËÓÁÌ‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ, Â
ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.

Технически тенденции
в хладилната техника
ÕÓ‚ËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ‚ÒÂ ÔÓ¯ËÓÍÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
‰‡‚‡˘Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÏÌÓ„Ó
ÚÓ˜ÌÓ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÏÓÏÂÌÚÌË ÌÛÊ‰Ë, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, Ò˙‚Â-
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ÏÂÌÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ,
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ.
—Â‰ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÌÓ‚ÓÒÚË ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË Â
ÒÎÂ‰ÂÌÂ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÔË
‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. œ‡ÍÚËÍ‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Â ÔÓ‰ÔËÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó„Ó‚ÓË Ò ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÚÓÈ „‡‡ÌÚË‡
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ COP
(Coefficient of Performance) Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. œ‡‡ÏÂÚ˙˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Í˙Ï ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
(ÍW/ÍW) Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÂÊËÏ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÔÓËÁÚË˜‡ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÌÂ Ò‡ÏÓ ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ‡„ÂÌÚË
Ò‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚ ÂÙÂÍÚ,
‡ Ë ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Ô‡ÌËÍÓ‚Ë „‡ÁÓ‚Â ÓÚ ÚÓÔÎÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ˆÂÌÚ‡ÎË. œÓ‡‰Ë Ù‡ÍÚ‡,
˜Â ıÎ‡‰ËÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ‚
·˙‰Â˘Â ‚ÂÏÂ Ì‡ ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓÒÚÚ‡
ËÏ ˘Â ÒÂ Ó·˙˘‡ ‚ÒÂ ÔÓ-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
ƒÛ„‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ
ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú.Ì‡. ËÌ‰ËÂÍ-
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ÚÌË ÒËÒÚÂÏË, ‚ ÍÓËÚÓ ıÎ‡‰ËÎÌËˇÚ
‡„ÂÌÚ Â ÔÓÏÂÒÚÂÌ ‚ ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ
‡„Â„‡Ú, Á‡‚Ó‰ÒÍÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Ë Â
‚ ÏÌÓ„Ó Ï‡ÎÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó. ¬ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ˆËÍÛÎË‡
‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÂÍÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ - ‡ÌÚËÙËÁ,
‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰ Ë ‰. Õ‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ÚÂÁË ÒËÒÚÂÏË ÔË‰Ó·Ë‚‡Ú
‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÔÓÔÛÎˇÌÓÒÚ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓÔÛÒÍ ÒÂ ËÁı‚˙Îˇ Ò‡ÏÓ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡„ÂÌÚ, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.

Пазар на индустриална
хладилна техника
‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÓˆÂÌÍËÚÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Á‡ Ï‡˘‡·ËÚÂ
Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ‡ÁÏËÌ‡‚‡Ú. —ÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡ ÂÍÒÔÂÚË
ÔÓ ÚÂÏ‡Ú‡, ·˙Î„‡ÒÍËˇÚ Ô‡Á‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ıÎ‡‰ËÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Í˙Ï ÏÓÏÂÌÚ‡ Â Ò˙Ò Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Ï‡Î˙Í Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ. ‡ÚÓ ÔË˜ËÌ‡ Á‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ Ì‡ÎË˜Ì‡Ú‡
‚ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ·‡Á‡, „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÍÓˇÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡
‡·ÓÚË Ë ‰ÌÂÒ, Ï‡Í‡ Ë ‚ ÒËÎÌÓ
‡ÏÓÚËÁË‡Ì ‚Ë‰. ƒÛ„ Ù‡ÍÚÓ Â
Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÂ„ÓÎÂÏËˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ Ó·ÂÏ, ı‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÙËÏËÚÂ ‚ ·‡Ì¯‡, ÍÓÈÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÌÛÊ‰ËÚÂ ËÏ ÓÚ ıÎ‡‰ËÎÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‰‡ ÒÂ Â¯‡‚‡Ú
Ò˙Ò ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡Ú‡
ıÎ‡‰ËÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡, ·ÂÁ ‰‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÒÚËÌÒÍË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË
Â¯ÂÌËˇ, ÍÓÂÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò

ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎÂÏË Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌË
ËÌ‚ÂÒÚËˆËË.
ƒÛ„‡ „ÛÔ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÒÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ÓÍÓÎÓ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ, ˜Â ‚ÒÂ
ÔÓ-ÒÂËÓÁÌËÚÂ ‚˙Ì¯ÌË ËÌ‚ÂÒÚËˆËË
Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÔÓ„‡ÏË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡ Ó‰ÌËˇ Ï‡Î˙Í Ë ÒÂ‰ÂÌ ·ËÁÌÂÒ
Ì‡Î‡„‡Ú ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ‡ Â‡ÍˆËˇ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ‚ÌÓÒËÚÂÎËÚÂ Ë ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ ÓÚ ·‡Ì¯‡. ¬ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ‚ÒÂ-ÔÓ‚Â˜Â ıÎ‡‰ËÎÌË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ó·ÒÎÛÊ‚‡˘Ë ÔÂ‰ËÏÌÓ
ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ - Ï‡Ì‰Ë, ÍÓÌÒÂ‚ÌË Ù‡·ËÍË,
ÒÍÎ‡‰Ó‚Â Á‡ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ Ë Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË, ÏÂÒ‡ÒÍË Ë ÍÓÎ·‡Ò‡ÒÍË ˆÂıÓ‚Â, Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú
ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ ÚÂ. ¡Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ
Í‡ÊÂ, ˜Â ‚ÒÂ Ó˘Â ÒÏÂ ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
Â‰ËÌ ‚ÒÂ ÔÓ-ËÌÚÂÌÁË‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ Ì‡
Ì‡Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ıÎ‡‰ËÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚
ÓÚ‡ÒÎËÚÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ. ŸÂ Ì‡‡ÒÚ‚‡Ú ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Í‡ÚÓ ˘Â ÒÂ
‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ ‚ÒÂ ÔÓ-ÏÓ˘ÌË Ë ÔÓ‚Â˜Â
Í‡ÚÓ ·ÓÈ ‡ÏÓÌˇ˜ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.
Õ‡ ÏÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡ ÒÚ‡ËˇÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ô‡Í ˘Â ·˙‰Â ÓÚÂÏÓÌÚË‡Ì
Ë ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ÔÓ‰ÏÂÌÂÌË, Ú‡Í‡ ˜Â Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ÌË Ò‡
ÙËÏËÚÂ, ‚Ì‡Òˇ˘Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡
‡ÏÓÌˇ˜ÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ‰‡ ËÏ‡Ú
ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡, Û‚ÂˇÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. ŸÂ ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ÏÌÓ„Ó ÓÚ
ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ‰ÓÒÍÓÓ ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔÓ Á‡ÌËÊÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ˘Â Ò‡
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ë ÔÓˆÂÒË Ì‡ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ, Â‡ÎËÁË‡ÌË ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌÓ
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌË Ò‡ ÚÂ.
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—ËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú
ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‚ “≈÷ Ã‡Ëˆ‡ 3
Главен изпълнител на проекта е ССS България

—

Амелия Стоименова

истема за непрекъснат мониторинг на отпадните димни газове от
блок 120 МW е внедрена в ТЕЦ Марица 3, Димитровград, през миналата
година. Изпълнител на проекта,
включващ проектиране, доставка на
техниката, монтаж, настройки, пуск
и обучение на персонала е CCS България. Частта от проекта, обхващаща
обработката на данните от измерванията и програмното осигуряване,
е възложена от CCS България на фирма Кибернетика. Системата е реализирана на базата на техника от водещи производители, сред които
HORIBА, от която са приборите за
газов анализ; SICK - производител на
апаратурата за прахов анализ;
HONTZSCH - доставчик на приборите
за измерване на обемен дебит, и МАС
Instruments, която е производител на
апаратурата за измерване съдържанието на водни пари в димните газове. Договорът между ТЕЦ Марица 3 и
CCS България е сключен на 16 април
2004 г., а на 27 октомври 2004 г. е
подписан протоколът за успешно приключване на 72-часовите пускови проби. На практика задачата е реализирана за срок от пет месеца, уверяват от централата. Проектирането
включва изготвяне и одобряване от
Районната инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) Хасково на
идеен проект; изработка на пълен
работен проект за изпълнение на
системата и софтуер за автоматично измерване на димните газове и
контролираните емисии.

Технологично оборудване в
централата
Блок 120 MW включва парогенератор, турбина, генератор и трансформатор. Котелът е полско производство, тип ОР-380в, с П-образна конфигурация, еднобарабанен, с естествена циркулация, прахово изгаряне на
въглищата и сухо шлакоотделяне.
Проектната горивна база на блок 120
MW е била лигнитни въглища от мини
Маришки басейн. Поради намалени
доставки и влошено качество на горивото от мини Маришки басейн, през
2000 година котелът е реконструиран за изгаряне на въглища от комплекса Марица Изток, които са новата
горивна база на централата, заявяват
от ТЕЦ Марица 3, Димитровград. Качествените показатели на използва-
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Монтажът на измервателните сонди
и трансмитери върху газохода

Операторската станция с
измервателния шкаф на системата

ните въглища са съдържание на пепел
Аd=22 %, обща влага 58%, летливи
вещества на горима маса 55-60% и калоричност 7300 kJ/kg (1750 ккал/кг).
За намаляване на емисиите от
прах в отпадъчните газове на котел
ОР 380 са монтирани два броя сухи
електростатични филтри, тип 2НЕ
2 х 25 - 2 х 750/3 х 3,93 и 8,5/275.
Димните газове от Блок 120 МW са
разделени в два потока. Всеки поток
е включен в отделен филтър. Ефективността на електрофилтрите е
99.2%. Филтърът е в добро състояние и работи с ефективност близка
до проектната, коментират от централата. Димните газове са включени в комин с височина 180 m. От контролираните емисии само серният
диоксид е над ПДК (пределно допустимата концентрация), което е характерно за централи, изгарящи местни лигнити.

l Пробоподготвяща система - разположена в шкафа на газанализатора,
която осигурява подсушаване, филтриране и подготовка на газовата
проба за измерване;
l Газанализаторна система - представляваща газанализатор от тип
ЕNDA 600 за измерване на SО2, NOx и
O2 на японската фирма HORIBA. Газанализаторният шкаф е разположен на
кота нула в помещение под двата
газохода;
l Система за измерване на прахосъдържанието в газоходите, състояща
се от монтирани в точките на пробовземане прибори, модел FW 101 на
немската фирма SICK;
l Система за определяне параметрите на газовите потоци, включваща
се от трансмитери за температура, налягане, скорост и съдържание на
водни пари в газовите потоци;
l Система за обработка на данните и
генериране на отчети, реализирана на
базата на модули за обработка на
сигнали WAGO, монтирани в КИП и А
табло до газанализаторния шкаф и
персонален компютър и софтуер, разположен в командната зала на централата, отстояща на около 200 метра от измервателната система.

Структура на системата
Точките за пробовземане на газовите емисии и измерване на параметрите на газовите потоци са разположени на прави хоризонтални участъци на двата броя газоходи с правоъгълно сечение, преди включването
им в комина на централата. Системата за непрекъснато измерване на
отходните газове на блок 120 МW в
ТЕЦ Марица 3, Димитровград, е изградена от няколко основни подсистеми:
l Пробовземна система, включваща
отопляеми сонди и газопреносни линии;

Принцип на работа на
системата
С помощта на пробовземателната система, газовите проби се отвеждат до газанализаторния шкаф.
Температурата на пробите се под-

юни-юли 2005

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

юни-юли 2005

99

‚ÌÂ‰ÂÌÓ
държа равна на 150 °С, с цел да се
избегне образуване на кондензат и
"отмиване" на SО2 и NOx. В газанализаторния шкаф пробата се подсушава с помощта на охладител, филтрира се, за да се отстрани наличието
на евентуални примеси на прах и SО3 ,
за да се защити измервателната
клетка на анализаторния блок. При
подготовката на газовата проба NO2
се преобразува в NO, като по този
начин се постига измерване на сумарните азотни окиси (NOx). Резултатите от измерваните концентрации, в
ррm, се подават като аналогови изходи към системата за обработка на
данните. Калибрирането на газанализатора се извършва с помощта на
комбинирана еталонна газова смес в
бутилка под налягане, което е международно признат класически метод,
гарантиращ повторяемост, надеждност и проследяемост на процедурата по калибриране, уверяват от РИОСВ Хасково. Системата предлага
възможности за ръчно и автоматично калибриране по желание на потребителя.
Успоредно с измерването на газовите емисии се извършват и директни измервания в газоходите на прахови концентрации, температура,
налягане, скорост (обемен дебит) и
съдържание на водни пари в газовите
потоци. Данните от измерванията
на спомагателните параметри - температура, налягане и съдържание на
водни пари се използват от системата за обработка на данни за корекции и нормиране. Подават се за визуализация на монитора в командна зала
и се архивират резултатите от измерванията, представени като концентрации в нормален кубичен метър
(Nm3) сух газ и приведени към 6%
съдържание на О2. Данните от измерванията се представят в реално време върху монитора в командна зала в
графичен и текстов вид.
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На базата на осреднените половинчасови стойности на данните,
при отчитане на текущите режими
на горивната система и статусните сигнали от системата за мониторинг се формират изискваните от
Наредба 6 (от 26.03.1999 г.) и Инструкция 1 (от 03.07.2003 г.) на МОСВ
файлове със структурирани данни и
отчети, които се архивират за
дългосрочен период. Софтуерът за
визуализация и обработка на данните е на български език и е разработен от фирма Кибернетика в съответствие с изискванията на Наредба 6 и Инструкция 1 на МОСВ. Достъп
до архивираните данни и отчети
имат само специално упълномощени
за това служители на централата,
заявяват изпълнителите.

Комуникации в системата
Данните от измервателната апаратура се получават в системата на
базата на протокол Modbus. Допълнително, системата поддържа следните комуникационни възможности:
l OPC за предаване на данни в локалната мрежа на топлоелектрическата
централа;
l TCP/IP за отдалечена връзка към
РИОСВ, която може да се осъществи
в безжична Ethernet комуникационна
среда на висока честота (2.4-5.8 GHz),
телефонен модем или радиомодем,
работещ с ниска честота;
l Web базирана комуникация за получаване на данни по мрежи от тип
WAN, LAN, Internet.

Възможности за усъвършенстване на системата
Системата е отворена за включване на нови измервателни и софтуерни модули към досега изградената
й структура, което осигурява
възможности за бъдещо разширение
на системата без големи капиталовложения, уверяват от CCS България.

Софтуерната система е гъвкава и
позволява лесно адаптиране към евентуални бъдещи промени в нормативната уредба, регламентираща изискванията към непрекъснатия мониторинг на емисии.

Основания за избор на
използваната техника
"При предварителното планиране
на структурата и техническата реализация на системата бяха отчетени тежките условия на обекта, сред
които високото съдържание на серни
окиси, и бяха подбрани възможно найнадеждните и изпитани средства за
измерване, произведени от реномирани световни производители с цел постигне на безаварийна, непрекъсната
и отговаряща на изискванията на
българската нормативна уредба работа. Не на последно място, отделихме сериозно внимание на възможностите за лесна, удобна и свързана с
ниски разходи поддръжка на системата", коментира основанията на изпълнителите за избор на използваната техника Анелия Огнянова, управител на CCS България.

Специфики на системата
Двата хоризонтални газохода, на
които е зададено да се извършат
измерванията, са долепени странично, а отгоре са закрити от други два,
неизползвани в момента газоходи,
което ограничава възможностите за
избор на сонди за измерване на обемен дебит и прахосъдържание. Избрани са модели с едностранен страничен монтаж, които технически е
възможно да се използват в конкретните условия.
"Използваните в системата методи и средства на измерване са подбрани с оглед максималното им съответствие с изискванията на нормативната уредба на България. Концентрациите на SО2 и NOx се измерват
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Системата напълно съответства на българското законодателство
Денка Топалова, изпълнителен директор на ТЕЦ 3 Димитровград
През последните години, в по-голямата си част, екологичното законодателство в страната бе приведено в съответствие с нормативната уредба на Европейския съюз. Съгласно
заложените в Наредба -6 критерии за масови потоци на емисии, енергийният блок 120 MW на ТЕЦ Марица 3 попада в категорията на горивните инсталации, на които трябва да бъде
изградена система за собствени непрекъснати измервания
(СНИ) на концентрациите от серен диоксид, азотни оксиди и
прах в димните газове. Освен емисионните показатели, системата осигурява и измерването на някои технологични параметри на изходящите газове - температура, налягане, съдържание на кислород, обемен дебит и съдържание на влага, необходими за оценка и обработка на резултатите, подлежащи на
контрол. С Инструкция 1 за изискванията към процедурите за
регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка
на резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, бяха поставени допълнителни изисквания към системите за СНИ.
Проектирането и изпълнението на системата за СНИ бе
възложено на ССS България. След изготвянето на проекта той
бе съгласуван с РИОСВ - Хасково, съгласно изискванията на законодателството. Системата за СНИ бе изградена с финансовата помощ на МОСВ. Въпреки кратките срокове за проектиране
и внедряване, благодарение на ефективното сътрудничество
между специалистите от ССS България и централата, всички
срокове по изграждането и въвеждането в експлоатация на си-

по метода NDIR, гарантиращ точност и надеждно измерване до 15000
- 20000 mg/Nm3 за SО2. Измерването на кислорода се извършва на основата на парамагнитен метод с обхват 0-25%. Прахомерът работи на
оптичен принцип, базиран на измерването на разсеяна от праховите частици светлина (forward scattering),
който гарантира точност в измервателния обхват 0-300 mg/Nm3 ", коментира г-жа Огнянова. "Измерването на обемно съдържание на водни
пари в димните газове се извършва
директно в газоходите на базата на
твърдотелен капацитивен сензор, патентован от американската фирма
МАС Instruments, осигуряващ надеждно измерване при високи температури (до 650 °С). Измерването на скорост (обемен дебит) на газовия по-
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стемата бяха спазени.
Пълното съдействие и контрол от страна на РИОСВ - Хасково, в процеса на проектиране и изграждане също спомогнаха за своевременната реализация на системата. В основата
обаче бяха коректността и отговорността, с които ССS
България изпълниха и изпълняват своята част от договора.
От въвеждането й в експлоатация на първи ноември 2004
г. до настоящия момент, системата работи безотказно, благодарение на високото качество на средствата за измерване и редовното й техническо обслужване. Софтуерът обезпечава изпълнението на всички нормативни изисквания относно регистриране, обработка, съхранение, представяне и
оценка на резултатите от СНИ. Системата осигурява непрекъснат контрол на емисиите от вредни вещества в димните газове на Блок 120 MW в реално време. Това дава
възможност за контрол на работата на пречиствателното
съоръжение по всяко време и своевременно предприемане на
технически или организационни корективни действия при констатирани смущения в ефективността на прахоулавяне.
Измерваните технологични параметри представляват
допълнителна информация за качествените характеристики
на изгаряното гориво, газовата плътност на електрическите
филтри и димоходи, както и режима на работа на парогенератора. Системата за СНИ осигурява обоснована защита за безаварийността на енергийния Блок при пренос на емисии от
други източници, водещи до нарушаване на имисионните норми за атмосферен въздух в града.

ток се реализира със сонди на немската фирма HONTZSCH, използващи метод, базиран на честотата на генерираните газови вихри при съприкосновението на движещите се газови
маси със сондата. Този метод е подходящ и надежден при измерване на
широк диапазон от скорости - от 0.5
до 40 m/s при тежки и променливи
технологични условия", допълва г-жа
Огнянова.

Постигнати резултати
След цялостното изграждане на
системата е извършена окончателна настройка и еталониране на измервателните й компоненти, на базата
на резултатите от паралелни измервания, проведени от регионална лаборатория в Хасково към Изпълнителна
агенция по околна среда (ИАОС) на Ми-

нистерството на околната среда и
водите (МОСВ) (бел.ред. акредитирана за такъв вид измервания). След
консултации с представители на
РИОСВ Хасково и съгласуване на детайлите с отговорника по проекта
от страна на ТЕЦ Марица 3 е извършена окончателна настройка и
конфигурация на софтуера на системата, уверяват изпълнителите.
"Бихме искали да благодарим на
ръководството на ТЕЦ Марица 3 за
съдействието, което ни оказа в процеса на реализация на системата.
Приятно сме изненадани и от ефективността на съвместната работа
с екипа на централата, отговарящ за
проекта. Изключително плодотворно
бе и взаимодействието ни с представителите на РИОСВ", подчертава гжа Огнянова.
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ÎËˆ‡

ËÌÊ. √ÂÓ„Ë √ÂÌ˜Â‚
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ √ÂÏ‡ÏÂÍÒ
Редица български специалисти по автоматизация свързват името
на инж. Георги Генчев с дългогодишните му усилия за налагане на водещия японски производител на комплексни решения за автоматизация
OMRON в страната. Георги Генчев е възпитаник на немската школа в
инженерните науки. Завършил е Техническия университет в Дрезден,
специалност Информационна техника, специализация Изчислителна
техника. Подчертава, че свидетелство за нивото на немското висше
техническо образование е дипломната му работа на тема "Многоадресна система за спътникова връзка на базата на псевдослучайни последователности", която след защитата е включена в реален космически проект. След дипломирането си през 1974 г., младият инженер се
завръща в родния Русе, където осем години развива практически професионални умения и обучава студенти в катедра Изчислителна техника на ВТУ Ангел Кънчев във време, в което, както сам споделя, "електроизчислителната техника е силно перо от българския износ". Господин Генчев е сред ревностните сподвижници на движението ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта). Сред най-свидните професионални спомени от онези години нарежда трите си златни медала за
постижения в техническото и научно творчество на младежта. Пред 1983 г. напуска Русе, за да създаде лаборатория по микропроцесорна техника към тогавашния Институт по мебели и обзавеждане в София. От няколкото предложения за работа, вече натрупалият професионален авторитет специалист избира тази, която му дава най-голяма свобода на реализация.
Съдбоносна за професионалното развитие на г-н Генчев се оказва 1984 г., когато за първи път вижда PLC на OMRON. Запознава
се в дълбочина с продуктовата гама и пазарната философия на OMRON, водейки от 1985 до 1990 г. курсове по програмируеми
контролери към тогавашния Център за следдипломна квалификация на инженерите от индустрията. След икономическите промени в страната, през 1991 г. основава фирма Гемамекс, дистрибутор на OMRON, която ръководи и днес. Подчертава, че работи
за прилагане на съвременните техническите и технологични достижения на OMRON в българската индустрия със сърце и душа.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ
”Ã≈–≈Õ Œœ“»Ã»—“.

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌÓÚÓ ÛÚ‚˙Ê‰‡‚‡ÌÂ Â
¬¿∆≈Õ ≈À≈Ã≈Õ“ Œ“ œŒÕfl“»≈“Œ "“¬⁄–ƒ¿ œŒ◊¬¿ œŒƒ
–¿ ¿“¿".

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜ÂÒÚ Â
œŒ-¬¿∆Õ¿“¿ ÃŒ–¿ÀÕ¿

¿“≈√Œ–»fl ¬ Õ¿ÿ»fl ¡»«Õ≈—.

¿‚ÚÓËÚÂÚ˙Ú Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡
ŒÃœÀ≈ —Õ¿“¿ »«fl¬¿ Õ¿ À»◊ÕŒ—““¿ - «Õ¿Õ»fl,
Œœ»“, ÃŒ–¿À » “¬Œ–◊≈— ¿ ¿ “»¬ÕŒ—“. Œ√¿“Œ √Œ
»Ã¿ÿ ¬ Õ¿◊¿ÀŒ“Œ Õ¿ ¿–»≈–¿“¿ —», Õ≈ ¡»¬¿ ƒ¿ √Œ
√”¡»ÿ ¬œŒ—À≈ƒ—“¬»≈.

«‡ÌËÏ‡‚‡Ï ÒÂ Ò ·ËÁÌÂÒ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡, Á‡˘ÓÚÓ
Õ¿…-ƒŒ¡–≈ —≈ ¬œ»—¬¿ ¬ “≈’ÕŒÀŒ√»◊Õ»fl œ–Œ¡»¬,
Õ¿œ–¿¬≈Õ Œ“ ◊Œ¬≈◊≈—“¬Œ“Œ ¬ œŒ—À≈ƒÕ»fl ¬≈ .

≈ÍËÔ˙Ú ÏË
Œ¡»◊¿ œ–≈ƒ»«¬» ¿“≈À—“¬¿“¿ Õ¿ œ–Œ‘≈—»fl“¿.
ÃÀ¿ƒ ≈ » ≈ –¿«ÕŒ–Œƒ≈Õ À»◊ÕŒ—“ÕŒ. ÃŒ∆≈ ƒ¿
–¿¡Œ“» –”“»ÕÕŒ » ≈ƒÕŒ¬–≈Ã≈ÕÕŒ — “Œ¬¿ ƒ¿
“¬Œ–». ≈ƒ»Õ≈Õ ≈ œŒ ƒ”’ » ÃŒ∆≈ ƒ¿ œŒ¡≈∆ƒ¿¬¿.

ÎËÂÌÚ˙Ú Â
œ–≈ƒ» ¬—»◊ Œ œ¿–“Õ‹Œ– ¬ œŒÀ≈“Œ Õ¿
¿¬“ŒÃ¿“»«¿÷»fl“¿.

ÀÓˇÎÌÓÒÚÚ‡ Í˙Ï Ô‡ÚÌ¸ÓËÚÂ
ÃŒ∆≈ ƒ¿ ≈ œŒ¬–¿“Õ¿“¿ “Œ◊ ¿ «¿ —⁄¬Ã≈—“Õ»fl
”—œ≈’.

¡Ëı ‰‡Î ‚ÚÓË ¯‡ÌÒ, ‡ÍÓ
Œ“¬≈“Õ¿“¿ —“–¿Õ¿ √Œ »— ¿ » √Œ «¿—À”∆¿¬¿.

ÕÂÏÒÍ‡Ú‡ ¯ÍÓÎ‡ ‚ ËÌÊÂÌÂÌËÚÂ Ì‡ÛÍË

Õ”∆≈Õ —⁄ŸŒ √ŒÀflÃ “¿À¿Õ“ » Œ–√¿Õ»«»–¿ÕŒ—“.

»Á·‡ı ‰‡ Ô‡‚ˇ ·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, Á‡˘ÓÚÓ
“fl ≈ ÃŒfl“¿ –Œƒ»Õ¿ » ≈ ”Õ» ¿ÀÕ¿ ¬ ≈¬–Œœ¿ œŒ
–¿—Œ“¿ Õ¿ œ–»–Œƒ¿“¿ » œŒ ◊Œ¬≈ÿ » –≈—”–—.

ÛÎÚÛ‡Ú‡ ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Â
Õ≈Œ¡’Œƒ»ÃŒ ”—ÀŒ¬»≈, ÕŒ √Œ œ⁄ÀÕ» —⁄—
—⁄ƒ⁄–∆¿Õ»≈, ¿ Œ ƒ–”√¿“¿ —“–¿Õ¿ Œ“¬–⁄Ÿ¿ —
¬«¿»ÃÕŒ—“.

œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÏË ÏÂ˜Ú‡ Â
ƒŒÕfl ⁄ƒ≈ »«œ⁄ÀÕ≈Õ¿. –¿¡Œ“fl «¿ —¬≈“Œ¬Õ»fl
À»ƒ≈– ¬ —–≈ƒ—“¬¿“¿ «¿ ¿¬“ŒÃ¿“»«¿÷»fl OMRON.
–⁄ Œ¬Œƒfl ”—œ≈ÿÕ¿ ‘»–Ã¿, ¿ ¬¿“Œ ≈ √≈Ã¿Ã≈ —.
œ–¿¬»À» —Ã≈ ƒŒ—“¿ »Õ“≈–≈—Õ» œ–Œ≈ “» » ∆»¬≈fl
— “–⁄œ ¿“¿ Õ¿ ¬—≈ » —À≈ƒ¬¿Ÿ.

¿ÍÓ ÏÓÊÂı, ·Ëı ÔÓÏÂÌËÎ
—“Œ…ÕŒ—“Õ¿“¿ —»—“≈Ã¿ Õ¿ ¡⁄À√¿–— »fl »Õ∆≈Õ≈–
⁄Ã “⁄–—≈Õ≈ Õ¿ ¬»—Œ Œ ¿◊≈—“¬Œ ¬⁄¬ ¬—»◊ Œ.
“Œ… »Ã¿ œ–¿¬Œ“Œ Õ¿ œŒ-¬»—Œ Œ —¿ÃŒ◊”¬—“¬»≈.

÷ÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÛÒÔÂı‡
Õ≈ “⁄–œ» ŒÃœ–ŒÃ»—» —⁄— —⁄¬≈—““¿ » Õ≈ ¡»¬¿
ƒ¿ »«Ã≈—“¬¿ œ–Œ—“»“≈ «≈ÃÕ» Õ≈Ÿ¿.

œ‡ËÚÂ
Œ“ ¿ “Œ —¿ »«Ã»—À≈Õ» Œ“ ‘»Õ» »…÷»“≈
—“»Ã”À»–¿“ —“Œœ¿Õ— »fl »Õ“≈–≈—, ÕŒ —⁄ŸŒ “¿ ¿
» –¿«–”’¿“¿ Œ“ ¬Œ…Õ»“≈. ¡»’ œŒ∆≈À¿À Õ¿ ¬—»◊ »
"» Õ≈ ¿ —»À¿“¿ ¡⁄ƒ≈ — ¬¿—", «¿ ƒ¿ √» œ≈◊≈À»“≈ »
œŒÀ”◊¿¬¿“≈ «¿ ƒŒ¡–Œ.

»Á‡Á˙Ú "» ÌËÈ ÒÏÂ ‰‡ÎË ÌÂ˘Ó Ì‡ Ò‚ÂÚ‡" ‚
ËÌÊÂÌÂÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ

ÃÕŒ√Œ œŒ-ƒŒ¡–Œ Œ“ —Œ÷»¿ÀÕ»fl Ã” —“¿“”—.

Ã» «¬”◊» ƒŒ—“Œ¬≈–ÕŒ, “⁄… ¿“Œ Œ“ ”◊≈Õ»
ŒÀ≈ ÷»ŒÕ»–¿Ã ¡⁄À√¿–— » œŒ—“»∆≈Õ»fl ¬
“≈’Õ» ¿“¿. «¿ —⁄∆¿À≈Õ»≈, Œ¡» ÕŒ¬≈ÕŒ —“¿¬¿
¬⁄œ–Œ— «¿ ¡⁄À√¿–— » “¿À¿Õ“», –¿¡Œ“»À» ¬
¿Ã≈–» ¿ » «¿œ¿ƒÕ¿ ≈¬–Œœ¿.

Õ‡ÛÍ‡Ú‡ Ë ·ËÁÌÂÒ˙Ú Á‡ ÏÂÌ Ò‡

Õ‡ ÏÎ‡‰ËÚÂ ÒË ÍÓÎÂ„Ë ÊÂÎ‡ˇ

Œ—Œ¡≈ÕŒ
–⁄ ¿".

ƒ¿ Õ≈ ¡fl√¿“ Œ“ –≈¿ÀÕŒ—““¿ ¬⁄¬ ¬»–“”¿ÀÕŒ“Œ
œ–Œ—“–¿Õ—“¬Œ Õ¿ ŒÃœfi“–»“≈ —». œ–Œ‘≈—»fl“¿
Õ» —⁄«ƒ¿¬¿ –≈¿ÀÕ» Œ¡≈ “». ÃÕŒ√Œ Ã≈◊“» ÃŒ√¿“
ƒ¿ —≈ Œ—⁄Ÿ≈—“¬fl“ ◊–≈« Õ≈fl.

”◊» Õ¿ ≈ƒÕŒ "œ–¿¬» ¬—»◊ Œ ¡≈« ŒÃœ–ŒÃ»—», œŒ
≈ƒ»Õ—“¬≈ÕŒ œ–¿¬»ÀÕ»fl Õ¿◊»Õ".

ÕË‚ÓÚÓ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ËÌÊÂÌÂ Â

–≈¿“»¬Õ»,

Œ√¿“Œ ¬⁄–¬fl“ "–⁄ ¿ «¿

¿‚ÚÓËÚÂÚËÚÂ ‚ ÏÓˇ ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ ÊË‚ÓÚ
—¿ ÃÕŒ√Œ. Õ¿…-◊≈—“Œ —⁄Ã “⁄–—»À ¬ƒ⁄’ÕŒ¬≈Õ»≈
Œ“ Õfl Œ» œŒ—“»∆≈Õ»fl Õ¿ »«fl¬≈Õ» —œŒ–“»—“» »
Ã”«» ¿Õ“». Õ¿¬—fl ⁄ƒ≈ œ–≈÷»«ÕŒ—““¿ »
”œŒ–—“¬Œ“Œ √–¿ƒfl“ ¿¬“Œ–»“≈“». ¬ “≈’Õ» ¿“¿ ≈
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¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î
ƒ¿ œ–Œƒ⁄À∆¿ ƒ¿ √Œ–fl ¬ ¡»«Õ≈—¿,
ƒŒ ¿“Œ »«√Œ–fl ƒŒ –¿….
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