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Ì‡Í‡ÚÍÓ
“ÂÊÍ‡ Ò‚‡Ú·‡ ‚‰Ë„Ì‡ ÍÓÎÂ„‡Ú‡ ÌË ¡ËÒÂ

˙ÚÂ‚

На 14 октомври колегата ни Бисер Кътев, ръководител на международния
отдел в издателството, с огромно желание се присъедини към групата на семейните във фирмата. По стар български обичай, младоженецът каза твърдо
„Да“ на избраницата си Марияна с тежка сватба. Комплекс Екатерина в град
Ямбол се оказа тесен за многобройните гости на младото семейство от цялата страна и дори от странство.
В празненството със сърце и душа се включи целият екип на издателска къща
Ти Ел Ел Медия. Изявата ни бе оценена подобаващо, свидетелство за което бяха
бурните амлодисменти в края на тържеството, с които ни изпратиха роднините и приятелите на младоженците. На сватбата колегите на младоженеца без
съмнение се увериха в очевидния факт, че ключът към сърцето на Бисер се държи
изцяло от вече законната му половинка Марияна.
Надяваме се, че личният опит, който има Бисер от професионалната му изява
във всички страни от Югоизточна Европа, ще му помогне да успее в най-голямото предизвикателство до момента - да бъде достоен глава на голямо щастливо
семейство.

ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ Ô‡ÚË ‚ —ÓÙËˇ ÀÂÌ‰
На 21 септември т.г столичният увеселителен парк София Ленд се оказа
тесен за гостите на Шнайдер Електрик България. Клиенти, партньори и приятели на фирмата, заедно със семействата си и неуморния екип на Шнайдер Електрик България се включиха с всички сили в изпълнението на общата цел - да се
забавляват заедно, независимо от възрастта и професионалната си специализация. Над 1700 гости на партито от цялата страна се справиха без проблеми с
1000 литра бира и 1000 бутилки вино. За по-малките гости, домакините осигуриха 500 сладоледа и 500 захарни памука със зеления цвят на фирменото лого на
Schneider Electric. Интересна маркетингова инициатива привлече вниманието на
многобройните гости – Голямата картина на Шнайдер Електрик България, в
създаването на която имаше възможност да се включи всеки гост. „Изработването на картината съответства на бизнес модела, прилаган от компанията не
само в България, а навсякъде по света. Успехите на фирмата на местно и глобално ниво са резултат от симбиозата между нас и всичките ни клиенти и партньори“, коментира идеята Вихра Рогачева, връзки с пресата в Шнайдер Електрик
България. „На 21 септември тази симбиоза роди Голямата картина на Шнайдер
Електрик, а във всеки работен ден тя дава резултати в изграждането на проекти като Пристанище Бургас, Летище София, ЦУМ София, всички магазини на
Била, Метро, Кауфланд, ХИТ, Mall of Sofia и много други. Всички те се захранват
с електрическа енергия, благодарение на оборудването на Шнайдер Електрик
България“, допълва тя.

’Û·‡Ú‡ —ËÈÎÒ Ò ÌÓ‚‡ ÙËÏÂÌ‡ ·‡Á‡
Отскоро екипът на Хубата Сийлс посреща клиентите си от София и страната в нов, много по-голям и представителен централен офис в столицата, съобщи за сп. Инженеринг ревю Димитър Хубенов, управител на фирмата. „Все още
не сме открили официално новата ни фирмена база, която се намира на столичния булевард Рожен, но вече работим в нея. Новият офис на Хубата Сийлс изпълнява административни, търговски и складови функции“, заявява г-н Хубенов.
Хубата Сийл е вносител на индустриални и автомобилни уплътнители. „Поддържаме над 5 000 артикула на склад. Широко застъпени в продуктовата ни
гама са уплътнения за хидравлични системи, О-пръстени, зегерови пръстени и
други“, пояснява управителят на фирмата. Освен централния си офис в столицата, търговската структура на фирмата включва магазин в София, както и офис
и магазин в град Пловдив. Сред основанията си да инвестират в изграждането
на новата фирмена база, от Хубата Сийлс посочват увеличения обем на складовите наличности и разширяването на дейността на фирмата.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
«‡ ‚ÚÓË Ô˙Ú - ‰ÂÌ Ì‡ Autodesk
На 10 октомври т.г., само няколко месеца след първия Ден на Autodesk в България, оторизираният дистрибутор BMG и партньорите на компанията в страната, организираха втора подобна среща. Събитието бе открито от Дейвид
Палаш, регионален мениджър на Autodesk, който запозна участниците в срещата със стратегията на компанията за борба с пиратския софтуер, както и
новите й инициативи в образованието. Следобедната програма на събитието
обхващаше три отделни сесии, свързани с основните продуктови направления
на Autodesk – Архитектура и строителство, Машиностроене, ГИС и инфраструктурно проектиране. В областта на машиностроенето бяха представени и демонстрирани възможностите на продуктите - AutoCAD Mechanical 2007, предназначен за конструиране в средата на AutoCAD; Autodesk Inventor 11 и Аutodesk
Inventor 11 Professional - мощна технология, съчетаваща предимствата на 2D и
3D машинното проектиране. Представени бяха и възможностите на AutoCAD
Electrical2007, предназначен за проектиране на електрически системи. Участник
в презентациите бе партньорът на Autodesk Кад Пойнт.
Сесията за ГИС и инфраструктурно проектиране включваше представяне на
продуктите AutodeskMap 3D 2007, Topobase - геопространственото решение
на Autodesk за управление и поддържане на кадастрална и инфраструктурна
информация. Представени и демонстрирани бяха възможностите на Autodesk
Civil 3D 2007, предназначен за проектиране на инфраструктурни съоръжения. В
сесията участваха партньорите Латона, Каниско и ГИС Перфект.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ÃÂÚËÒËÒ Á‡ CompactDAQ
На 3-ти октомври т.г. Метрисис бе домакин на семинар, насочен тематично
към продукти на американската компания National Instruments, която фирмата
представлява в страната. Лектор на семинара, организиран в столичния Парк
хотел Витоша, бе Калин Тасков, приложен инженер в National Instruments. Основният тематичен акцент на събитието бе поставен върху уреда CompactDAQ на
National Instruments. „Продуктът предоставя plug-and-play функционалност за USB
свързване на сензор и възможности за електрически измервания, които могат
да се извършват на работното място или производствената линия, т.е. практически навсякъде, поради компактните размери на уреда. Комбинирайки лесно
използване и ниска цена с добри технически характеристики и висока гъвкавост,
CompactDAQ осигурява бързи и точни измервания във функционални и други видове системи“, коментира характеристиките на CompactDAQ г-н Тасков.
Относно бизнес реализацията на CompactDAQ Ивайло Васев, приложен инженер в Метрисис, заявява, че поради качествата, които притежава - модулност,
ниска цена, съвместимост с много устройства и инструменти, възможните
области на приложение на Compact DAQ са много. Сред типичните г-н Васев
посочва от измервания и управление на приложения в тестови и функционални
системи до цифрова/аналогова обработка на всякакъв тип сигнали в различни
промишлени отрасли.

“‡„‡ÍÓÏ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ ISO9000:2001
През септември фирма Тагаком успешно финализира процеса по внедряването на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на
международния стандарт ISO9000:2001, информира инж. Ганчо Хърлев, управител на Тагаком. Сертификатът се отнася за продажба, монтаж и поддръжка на
машини за електротехниката, механиката и автоматиката и резервни части
за тях, включително продажба на ръчни инструменти. Сертифицираща организация е Сертификейшън Интернешънъл България. В отговор на въпроса как внедряването на системата за управление на качеството ще се отрази на бизнес
развитието на фирмата, г-н Хърлев отговаря: „Сертификатът за съответствие
с изискванията на стандарта ISO9000:2001 ще ни даде възможност да разширим пазарните позиции на Тагаком. Също така, внедряването на системата за
управление на качеството е основа за развитие на фирмата, съобразно динамично променящите се изисквания на пазара“. От Тагаком разглеждат сертификата
като доказателство за постоянно високото качество на предлаганите от
фирмата инженерингови услуги, което ще допринесе за трайното сериозно
присъствие на фирмата на пазара. „Системата ще повиши икономическата и
оперативната ефективност на фирмата“, допълва г-н Хърлев.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ—ÚËÈÏ √ÛÔ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ VAG-Armaturen
От септември т.г. ПроСтрийм Груп има статут на официален представител на VAG-Armaturen за България, информира Мая Стоилова, управляващ мениджър
на ПроСтрийм Груп. Както сп. Инженеринг ревю вече съобщи (вж. брой 6/2006
г.), през месец май т.г. след среща на изложението ACHEMA в Германия,
ProstreamGroup установява бизнес контакти с чешкия филиал на водещия производител на спирателна и регулираща арматура VAG-Armaturen. През последвалите месеци партньорските взаимоотношения между ПроСтрийм Груп и VAGArmaturen не изключват продуктите на немския производител да се предлагат
на българския пазар от други фирми. „С течение на съвместната ни работа
успяхме да изградим лоялни бизнес взаимоотношения на базата на взаимно доверие и коректност. Висококвалифицираният ни екип от специалисти и добрите пазарни позиции, които ПроСтрийм Груп има в сектори като енергетика,
промишленост и водоснабдяване и канализация, от една страна, и високото
качество на изделията на VAG-Armaturen от друга, ни убедиха да потърсим развитие на досегашния ни статут“, коментира основанията на двете фирми да
сключат договор за официално представителство г-жа Стоилова. ПроСтрийм
Груп предлага цялата продуктова гама на VAG-Armaturen. „Поддържаме складови
запаси от най-оборотните продукти и осигуряваме сервизиране на всички реализирани от нас изделия на VAG-Armaturen“, заявяват от ПроСтрийм Груп.

¬» -»Ì‚ÂÒÚ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ REHAU
От септември ВИК-Инвест разшири дейността си с инженерингова услуга,
включваща внедряване на системата за безизкопно саниране на тръбопроводи
RAULINER на REHAU, съобщи за сп. Инженеринг ревю Васил Костов, управител на
ВИК-Инвест. „Водопроводната мрежа в страната е в лошо състояние. Много от
водопроводите са изградени от азбесто-циментови тръби, наричани етернитови, които са много стари. Азбестът е доказано опасен за човешкото здраве. Също
така е известно, че загубите във водопроводната мрежа са огромни“, коментира
г-н Костов. „Технологията RAULINER разкрива големи възможности за удължаване
живота на тръбопроводите - най-малко 100 години, отстранява опасността за
здравето на хората, отпада необходимостта от изкопи, а от там и от спиране
на движението по улиците при санирането на тръбопроводите. Технологията би
могла да се използва и за саниране на канализационни тръби. Голяма част от каналите минават под асфалтови пътища, чието разкопаване и възстановяване е
свързано с много загуби и затруднения“, допълва г-н Костов. Типична приложна
област на системата RAULINER е промишлеността, където съществуват водопроводни и канализационни мрежи, достъпът до които е силно затруднен, заявяват от ВИК-Инвест. „Специално за промишлени приложения REHAU произвежда
тръба със специално покритие RAUSISTO, което се отличава с по-висока износоустойчивост от гледжосаните каменинови тръби“, заявяват от ВИК Инвест.

¿Í‚‡ÒÚ‡Ú Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ VISADES
Подготвяме подписването на договор за изключително представителство с
австрийската фирма VISADES Technologie & Entwicklung, съобщи за сп. Инженеринг
ревю Петя Русинова, управител на Аквастарт. Новият партньор на Аквастарт
се занимава с производство на инсталации за дезинфекция на питейни води посредством UV лъчи. VISADES има утвърдени позиции на пазарите в Австрия, скандинавските страни и Мексико, уверяват от Аквастарт. „До този момент продуктите на VISADES не са предлагани на българския пазар. Следвайки предприетата
от компанията политика за разширяване на пазарния й дял в страните от Източна Европа, през април фирмата се свърза с нас, за да ни предложи сътрудничество“, заявява г-жа Русинова. „Ще предлагаме пълната производствена гама на
австрийския производител. Продуктите на VISADES са естествено продължение
на дейността ни - продажба и монтаж на помпи и помпени системи. С продуктите на VISADES Аквастарт разширява предлаганата гама продукти и има възможност да предложи на клиентите си още по-комплексно оборудвани обекти. Темата за пречистването на питейните води е изключително актуална в съвременния
свят и сме уверени, че и в България много скоро ще бъде обект на нормативното
законодателство“, коментира основанията на Аквастарт да предлага изделията
на VISADES управителят на фирмата.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÓÏÙÓÚ —À Ò Ì‡„‡‰‡ ÓÚ LENNOX Europe
На 25 септември представителството в страната на водещата американска компания LENNOX, специализирана в усъвършенстването и производството
на климатични системи, бе отличено за добрата си работа през настоящата
година, съобщиха от Комфорт СЛ. Наградата е връчена на Георги Велинов, управител на Комфорт СЛ, от Филип Тулон, генерален мениджър на европейската
централа на LENNOX във Франция. „Високата оценка е признание за всеотдайната работа на целия екип на Комфорт СЛ. База за награждаването ни е големият
обем на поръчките през миналата и настоящата година, както и фактът, че
български клиент е първият собственик в Европа на най-новата и най-модерна
климатична система, производство на LENNOX - покривната централа FLEXY II“,
заяви по повод отличието г-н Велинов. „Ще положим всички усилия, за да подобрим постигнатите до момента резултати. Считам, че подемът в българската икономика ни предоставя необходимата среда, за да го направим“, допълни
Георги Велинов.

¡ËÒÚ‡ “Ó‰ÓÓ‚‡ 99 Ò ÚËÙ‡ÁÌË Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË
„Водени от политиката да разширяваме продуктовата си гама, от лятото
на настоящата година въведохме в производство нови по-големи и по-мощни
трансформатори за трифазен ток от 1.4 kVA 31 kVA“, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Бистра Тодорова, управител на Бистра Тодорова 99. „Разработването и внедряването в производство на новите трансформатори ни отне
сериозни усилия. Освен специфичните технически изисквания към тези трансформатори като характеристики и тип материали, трябваше да се съобразим
и с голямата трудоемкост на изделията. Трансформаторите за трифазен ток
от 1.4 kVA 31 kVA са значително по-обемни и тежки от досега произвежданите
от фирмата, което наложи разширяване на производствените мощности“, заявява по повод въвеждането в производство на новите трансформатори г-жа
Тодорова. Приложната област на изделията е много широка, уверяват производителите. Трансформаторите са предназначени и за заводи, в които захранват
трифазни електрически вериги, управляват машини и съоръжения. "До момента
сме произвели няколко малки серии от новите трансформатори. Планираме да
увеличим производствените обеми, което е свързано с намирането и усвояването на значителни инвестиции", заявява в допълнение Бистра Тодорова.

œÓÊ‡ÓÒÔË‡˘‡ ·‡ËÂ‡ ÓÚ CABLOFIL
Нов вид пожароспираща бариера за кабелни трасета EZ-Path предлага френският производител CABLOFIL, съобщават от българския офис на фирмата. „EZPath гарантира 240 минути при 1000 оC пожароустойчивост, в съответствие
с изискванията на стандарта EN 1366-3. Бариерата спира разпространението
на пожар, горещи и токсични газове по кабелните трасета“, коментира Людмил
Даскалов от представителството на компанията в страната.
Продуктът се предлага на европейските пазари от настоящата година. Пазарният дебют на EZ-Path в страната се състоя в рамките на наскоро завършилия Есенен технически панаир. Приложната област на пожароспиращата бариера включва Data & Com, LAN мрежи, силови кабелни инсталации, електрически
инсталации в публични сгради, бизнес и търговски комплекси, индустриални
предприятия, болници и др.
„За разлика от традиционните решения за спиране разпространението на
пожари по кабелните трасета, EZ-Path е инженерно-технологичен продукт. Предоставя перманентна пожарозащита с бърза и лесна инсталация. Пожароспиращата бариера EZ-Path се монтира за максимум пет минути, без да изисква специални монтажни умения“, коментира техническите характеристики на продукта г-н Даскалов. „EZ-Path би могъл да се инсталира както преди, така и след
полагането на кабелите. При трасирането на кабелите не е необходима някаква
специална подготовка“, допълва Даскалов.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—ËÌÍÂ‡ - ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡ UPS
Българският производител Синкеар разработи и въведе в производство гама
непрекъсваеми токозахранващи системи, информира Йоана Кехлибарова, управител на Синкеар. Пазарният дебют на UPS-ите, които се предлагат на българския
пазар под търговските наименования Cleaver, Steady, Force и Might бе през септември. „Водещата идея в процеса на проектиране и разработка на продуктите
бе създаването на висок клас непрекъсваемо токозахранване на достъпна цена.
Продуктите притежават характеристики, аналогични на висок клас синусоидални UPS-и, докато като ценово равнище попадат в нивата на нисък клас непрекъсваеми токозахранвания. Това прави продуктите ни уникални и достъпни за всеки
потребител“, коментира г-жа Кехлибарова. Всички непрекъсваеми токозахранващи източници на Синкеар са сертифицирани по EN 62040-3, уверяват от фирмата производител. Продуктите позволяват използването на акумулатори с капацитет от 40 до 180 Ah, което ги прави подходящи за широк кръг от приложения, включително помпи, котли, бяла и черна техника, електроинструменти и
др. приложения. Логистичната схема, на която залага Синкеар с оглед на оптималната им търговска реализация, включва магазинната мрежа на наложили се
на българския пазар фирми като БГ Терм, Рувекс и Ерато.

SKF Ò ÔÓ‰ÛÍÚË Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ
Отскоро водещият производител на лагери SKF разшири производствената
си програма, включвайки в продуктовото портфолио на компанията широка гама
машинни елементи за предаване на движение, съобщиха за сп. Инженеринг ревю
от представителството на SKF в страната. „Новата гама продукти бе разработена след обстойни маркетингови проучвания, които ни увериха, че разширяването на продуктовото портфолио, което компанията предлага, ще бъде възприето положително от клиентите ни. Компанията вече е производител и на ремъци, ремъчни шайби, вериги, верижни колела и съединителни втулки. Всички те
носят марката SKF, доказала се с високото качество на произвежданите продукти и оптимизираната логистична схема“, коментират представители на
българския офис. „Тези продукти вече се предлагат и в България. Благодарение на
добре развитата дистрибуторска мрежа, с която компанията разполага тук,
сме осигурили търговско покритие на продуктите в цялата страна. Имаме
готовност да отговорим на всякакви технически и логистични въпроси, свързани с новата продуктова гама“, допълват те.

‘ËÍÓÒÓÚ‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÚÎË
Българската производствена фирма Фикосота стартира производството на
газови котли с търговскаото наименование TESY, съобщиха производителите на
специално организиран коктейл в рамките на наскоро завършилия Есенен технически панаир. Инсталационните фирми от страната, на които производителите
от Фикосота ще разчитат за търговска реализация на котлите TESY, могат да
очакват продуктите през пролетта на следващата година. Газовите котли TESY
ще се предлагат в два модела с мощности от 24 и 28 kW. Маркетинговите
проучвания, предшестващи внедряването в производство на газовите котли,
дефинират пазарна ниша от потребители, търсещи високо качество и атрактивна за българския пазар цена, увериха производителите. „Следователно, котлите TESY ще се явяват основен конкурент в техническо и ценово отношение на
предлаганите в страната италиански, немски, чешки и турски котли“, коментира
за сп. Инженеринг ревю Димитър Василев, маркетинг мениджър на Фикосота. Като
конструкция котлите TESY са със затворена горивна камера и многостепенна
модулация на пламъка. Използват се едновременно за битово горещо водоснабдяване и производство на топлинна енергия. „Котлите TESY позволяват включване
на външни периферни устройства, включително стаен термостат, програматор
и външен термосензор. Оборудвани са с автоматична система за самодиагностика и разполагат с вградени защити, съответстващи на всички европейски изисквания. Котлите притежават сертификат Со за съответствие с директивата
за газови уреди в България“, подчертава г-н Василев. Като предимство той определя и компактните размери и тегло на газовите котли TESY.
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·ËÁÌÂÒ

LS Á‡‰˙Î·Ó˜‡‚‡
Ô‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚ÓÚÓ Ò “Ã“ ≈ÎÍÓÏ
ТМТ Елком и LS преговарят за изключително представителство, съобщи
мениджърът за Европа

¬

одещата корейска компания LS
Industrial System, част от корейския
гигант LG, е в процес на преговори
за изключително представителство
с пловдивската фирма ТМТ Елком. Новината бе съобщена лично от генералния мениджър за Европа на LS
Industrial System – Джейсън Байк, по
време на посещението му в България
в началото на октомври. Повод за
посещението на г-н Байк в България
бе откриването на новия филиал на
ТМТ Елком в град Плевен.
Преди около година LS Industrial
System взе решение да навлезе на
българския пазар с цялото си портфолио от продукти, решения и системи с индустриално приложение.
Следвайки традиционната за компанията политика на внимателно проучване на пазара и бизнес-партньорите, LS Industrial System не пристъпва
веднага към подписването на договор за изключително представителство, коментират от ТМТ Елком.
„Впечатлен съм от динамичното
развитие на ТМТ Елком през годината, в която си партнираме. Философиите на бизнес на LS Industrial
System и ТМТ Елком съвпадат, което
ни дава основание да ги определим

16

като най-подходящия партньор
за нас в България“, заяви мениджърът на корейската компания за Европа.
„Логичната следваща стъпка в
развитието на
отношенията
ни е подготовката на договор,
чрез който ТМТ
Елком ще получи
статут на единствен представител на LS Industrial
System в България. Надявам се, че със
съвместните ни усилия ще успеем да
развием и наложим марката LS на
българския пазар“, съобщи г-н Байк.
„Стратегията ни за развитие
включва изграждането на дългосрочни отношения с партньорите ни.
Печелим доверието им, провеждайки
лоялна търговска политика на ценови нива, даващи възможност да се
развиваме и ние, и бизнеспартньорите ни“, заяви Анастас Балабанов,
изпълнителен директор на ТМТ Елком.
Новооткривата база на ТМТ Ел-

ком в Плевен разполага с обширен
шоу-рум и складова база от 1400
кв.м. Инвестицията за изграждането
й е в размер на 800 000 лева. „Търговската ни структура обхваща филиали и в градовете София, Пловдив,
Варна, Бургас и Габрово. Чрез по-доброто териториално покритие на
страната оптимизираме търговската и логистичната ни дейност, предлагайки на клиентите си качествено обслужване с много кратки срокове на доставка“, коментира структурното развитие на ТМТ Елком
Виктор Трайчев, маркетинг мениджър на фирмата.
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·ËÁÌÂÒ

¿¡≈À ŒÃ≈–— - ‰ËÒÚË·ÛÚÓ
Ì‡ Siemens, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ »Ì‰ÛÒÚËˇ
ƒ ве от водещите фирми в област-

та на индустриалната техника и
технологии у нас - Siemens, направление Индустрия, и Кабелкомерс, се
възползваха от бизнес оживлението
в рамките на панаирната седмица, за
да обявят партньорството си. Новината бе съобщена от ръководителите на Кабелкомерс - Росица Балабанова, и на Сименс, направление Индустрия – Калин Иванов, по време на специално организиран кoктeйл на 28
септември т.г. в Панаирното градче.
„Bceки пазар има своите динамични потребности. Като производител и дистрибутор на eлeктропродукти, КАБЕЛКОМЕРС се стреми
да задоволи във възможно най-виcoка
степен нуждите на пазара не само
от кaбeлu и проводници, но и от
eлeктроапаратура. Със своята широкообхватна продуктовa гама с високо кaчeствo, Siemens, заедно с други
производители от световен мащаб,
изцяло се вписва в търговcкaтa

пoлитuкa на дружеството“,
кoмeнтиpa пазарните основания на
Кабелкомерс да дистрибутира изделията на Siemens на българския пазар
търговският диpектop на фирмата
Панайот Георгиев.
В отговор на въпроса за бизнес
основанията на Siemens да разшири
дucтpuбуторската си мрежа, Калин
Иванов заявява: „В областта на дистрибуцията на индустриални продукти позицията ни на пазара е nocкромна в сравнение с някои основни
кoнкypeнтu. Виждаме значителен потенциал в тази посока, но ни трябват инструменти, за да превърнем
този потенциал в реален резултат.
Taкъв инструмент е стегнатата и
оптимизирана дucтpибyтopcкa мрежа с достатъчно географско
пoкритие“. Сред основанията да се
насочат към Kaбeлкoмepc, г-н Иванов
посочва добре обмислената стратегия за развитие на отделните продуктови групи, оптималната дистрибуторска мрежа, кoятo предлага

фирмата, кaктo и разширения
достъп до електропазара, дължащ се
на естеството на основния им бизнес.
По отношение на гамата от продукти на Siemens, коитo Kaбелкомеpc
ще предлага приоритетно на българския пазар, от фирмата заявяват, че
чрез своята мрежа от търговски
бази в страната КАБЕЛКОМЕРС ще
концентрира усилията си предимно
в прoдyкти HH и елекроинсталационна тexника, както и кoнкретни предложения no отношение на разпределение, защита и управление на захранването на oбeкти. „Основните
направления, пo които към момента
двете дружества работят, са оптимизиране времето за доcтaвкa на
продукта до клиентa, предлагане на
продукти c адекватни на пазара
цени, комплектни доставки - апаратура СрН и НН при доставкa на кабели за клиенти, както на Siemens, така
и на КАБЕЛКОМЕРС“, заявяват в допълнение от фирмата.

œ‡ÚÌ¸ÓÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û ”ÎÏÂ
Ë —ËÏÂÌÒ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ »Ì‰ÛÒÚËˇ
≈

кспанзията в дистрибуторската
мрежа на Сименс, направление Индустрия, през настоящата година
продължи с приобщаването на фирма Улмер. Въпреки че договорът за
дистрибуция между Улмер и Сименс
е подписан през май т.г., фирмите
обявиха официално партньорството
си по време на последното издание
на Есенния технически панаир в Пловдив. На 27 септември т.г. в
присъствието на клиенти и партньори Делчо Делев, управител на Улмер, и Калин Иванов, директор на
Сименс, направление Индустрия, подчертаха взаимната си убеденост, че
партньорството им е стратегически важно за развитието на фирмите на българския пазар.
Сред основанията на Сименс, направление Индустрия, да инвестира
в разширяване на дистрибуторската
си мрежа са съществуващите
възможности за увеличаване на пазар-
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ния дял в областта на дистрибуцията на индустриални продукти и решения, коментира Калин Иванов. „Улмер ни привлече със сериозната позиция, която има сред производителите на машини в страната. Благодарение именно на добрите си пазарни
позиции там, Улмер предлага възможности за реализиране на определен
кръг продукти на Siemens в този специфичен пазарен сегмент, характерен
с регулярност на търсенето и големи обеми“, допълва г-н Иванов.
В потвърждение г-н Делев заяви,
че пазарните амбиции на Улмер са
насочени основно към задоволяване
на потребностите от качествени
електрозадвижвания, контролни и
управляващи средства в областта
на машиностроенето в България.
Фирмата е и основен доставчик на
техника за малкия и среден бизнес от
хранително-вкусовата индустрия,
подчерта управителят на Улмер.
Партньорството със Сименс, на-

правление Индустрия, е логично
продължение на досегашната работа
на Улмер с водещи в световен мащаб
компании в областта на промишлената техника и електроапаратурата, увери присъстващите г-н Делев.
„Компанията Siemens се вписва отлично в стратегията за развитие на
Улмер“, подчерта той.
„Сред предимствата на Улмер са
изградената и добре функционираща
дистрибуторска и търговска мрежа
в България. В сътрудничество с утвърдени фирми за транспортни услуги, предлаганата от фирмата техника достига за 24 часа и до найотдалечените части на страната“,
заявява Делчо Делев в отговор на
въпроса на каква политика смята да
заложи, за да реализира изделията на
Siemens на българския пазар. „Убедени сме, че поставихме началото на
дългогодишно съвместно сътрудничество“, заявиха в заключение Делчо
Делев и Калин Иванов.
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ËÌÚÂ‚˛

œÂ‰Î‡„‡ÏÂ ˆˇÎÓÒÚÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÌË
Борис Борисов, управител на GODO Electronics,
представител на SICK за България
През последните години
браншът упорито се питаше
кога един от основните играчи в международен план - компанията SICK, ще реши да навлезе и на българския пазар.
След като наскоро стана известно, че SICK вече има представител в България - фирма
GODO Electronics, нека уточним
първо коя част от много широката производствена гама
на компанията ще предлагате
на българския пазар?
GODO Electronics ще представлява в
България трите основни дивизии на
компанията SICK, а именно - индустриални сензори, системи за охрана на
труда и системи за идентификация и
измерване.
Въпреки че компанията Sick
едва ли се нуждае от представяне, бихте ли разказали в какво е концентрирана дейността
на изброените три дивизии?
За всяка от изброените дивизии на
SICK би могло да се говори много - и
като история, и като пазарни позиции
и като производствена програма. Продуктите и цялостните технически
решения, които компанията предлага,
практически покриват всички възможни приложения в областта на индустрията.
Доколкото е възможно в няколко
думи да се обхване цялото огромно
многообразие от продукти, първата
дивизия на SICK се занимава с производството на индустриални сензори.
Портфолиото на компанията в тази
област включва енкодери, системи за
измерване на дължина, ултразвукови,
индуктивни, капацитивни, магнитни
сензори, лазерни и фотоелектрични
превключватели, светлинни решетки,
сензори за измерване на разстояние,
луминесцентни сензори и много други.
Втората дивизия, която представляваме на българския пазар, се занимава с развой и производство на индустриални системи за охрана и сигурност,
а петата дивизия - със системи за
идентификация.
Какви функции ще изпълнява
GODO Electronics - представителни, търговски, инженерингови ...?
GODO Electronics има статут на
официален търговски представител на
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SICK Germany. Партньорството ни включва доставка, монтаж и сервиз на продукти и цялостни решения с марка SICK.
Тъй като много от изделията
на компанията изискват разработването на конкретни софтуерни приложения, GODO
Electronics развива и инженерингова дейност.
Бизнес философията ни се
базира на твърдото ни убеждение, че не е важно просто да
продадем нещо, а да дадем на
клиента оптималното за конкретните условия на работа решение.
Споделяйки подобна бизнес философия, вероятно ще се насочите към
изграждане на партньорски взаимоотношение с инженерингови компании
в страната.
Да, ние сме в процес на проучване и
установяване на партньорски взаимоотношения със сериозни инженерингови фирми в областта на промишлеността. Като свои потенциални партньори припознаваме всички фирми, работещи по изграждането на нови или
участващи в модернизацията на стари производствени линии, логистични
центрове, занимаващи се с разработването на роботизирани системи и
системи за контрол и идентификация.
Каква политика ще провеждате спрямо конкуренцията?
Вместо красиви фрази за уважението, което изпитваме към конкуренцията, каквито обикновено се говорят в
подобни случаи, ще дам следния пример.
Работим по изпълнението на общ проект в областта на роботизирането
на подемни съоръжения с един от основните ни конкуренти на пазара. Защото, в крайна сметка не е толкова
важно кой колко сензора е продал, а
какво е качеството и нивото на крайния продукт, в който се влагат тези
изделия. Стремим се да съчетаваме
възможностите на съвременната електроника с интелектуалния инженерен
потенциал, като създаваме уникални и
конкурентни технически решения на
добра цена. Вярваме, че в това се
състои най-големият ни шанс да се
борим с конкурентните западни фирми, особено след приемането ни в Европейския съюз.

В редица български предприятия е инсталирана и работи
техника на SICK. По какъв начин
тези фирми ще продължат да
работят със SICK след откриването на представителството?
Бих искал да уверя тези клиенти на
компанията, че промяна в условията,
при които са работили и до момента
със SICK, няма да има. Откриването на
представителството би могло само
да оптимизира съвместната ни работа, тъй като ще се интензифицира
процесът на решаване на възникнали
проблеми. Също така, тези клиенти ще
могат да разчитат и на сертифицирана от компанията инженерингова подкрепа и сервизиране на изделията в
България. Допълнително, сроковете на
доставка на най-търсените продукти
ще се съкратят, тъй като ще поддържаме определени складови запаси.
Клиентите ни ще имат и възможност
да тестват техника на компанията.
Ако можем да използваме аналогията с автомобилния бизнес, на пазара има купувачи и
за Мерцедес, и за Трабант. Затова с какво ще спечелите платежоспособните клиенти в
страната, освен с името Sick,
разбира се?
Основно ще разчитаме на немския
стандарт в обслужването на клиентите. Не е нужно да откриваме топлата
вода отново, просто трябва да я използваме.
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ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ÍÎËÂÌÚ‡ Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ
Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÂÍËÔ‡
Цветомира Парапулева,
регионален мениджър на направление
Билдинг Технолоджис, Сименс ЕООД
Госпожо Парапулева, отскоро
оглавявате направлението Билдинг Технолоджис на Сименс.
Какво бихте отговорили на
критиците си, които смятат,
че подобна отговорност е
твърде голяма за млада дама
като вас?
Уменията, гарантиращи постигане
на успех, не са функция нито на възрастта, нито на половата принадлежност. Когато резултатите - като удовлетворени клиенти, силна мотивация на
екипа, положителни финансови индикатори и стабилна пазарна позиция - са
налице, място за съмнение няма.
Естествено, давам си сметка, че
първата асоциация за младостта е
липсата на опит. Но когато човек не
се надценява и действа отговорно,
тази липса се компенсира до голяма
степен. Още повече, че успехът днес е
екипна заслуга, а аз имам до себе си
силен екип от изключителни професионалисти.
Докъде ще вдигнете летвата
в планираните цели?
Летвата вече е вдигната на доста
високо и същевременно реалистично
ниво. От една страна, всички сме свидетели на изключителния ръст в строителната индустрия, с която е пряко
свързан бизнесът на Сименс Билдинг
Технолоджис. От друга страна, Сименс
присъства на българския пазар от края
на 19 век, като надежден и лоялен
партньор. Тези обективни фактори до
голяма степен гарантират постигането на амбициозните ни цели.
Доказателствата също вече са налице - на 30 септември за Сименс приключи финансовата 2005/06 година и
Сименс Билдинг Технолоджис България
е лидер в Централна и Източна Европа
по ръст на оборота. Успяхме да реализираме 240% прираст, което е абсолютно красноречив индикатор за успеха, който постигнахме заедно с целия
екип.
Казвате, че успехът днес е
екипна заслуга. Разкажете повече за вашия екип?
Успехът на направление като Сименс Билдинг Технолоджис, извършващо разнородна дейност като продуктова специализация и бизнес модел,
зависи изцяло от екипа. През годините
сме привлекли изключително добри спе-
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циалисти в съответните области - продуктови
и функционални и оценката за
това идва от
клиентите ни.
Това е най-достоверният
показател за качествата на екипа.
Отличаваме се от множество компании на българския пазар с това, че
при нас поставянето на човешкия фактор на първо място е факт. Изискванията към екипа ни са наистина големи, но и компромиси с удовлетвореността на служителите ни не се правят.
И тази инвестиция се изплаща.
Има ли приемственост между
търговската политика, която
провеждаше направлението
през последните години и
днешната?
Разбира се, подобни решения се залагат в стратегията, която е дългосрочна и приемствеността е гарантирана. Ще продължим с политиката на
тясно коопериране с останалите направления на Сименс, за да предлагаме
цялостни решения на пазара. Факт са
вече и първите проекти, реализирани
успешно чрез този подход.
Пазарът е динамичен и разработената стратегия и политика са съобразени с тази динамика, те я „вграждат“
в предписанията, за да се гарантира
гъвкавост и адаптивност на компанията.
Не бихме могли да подминем и
традиционния, но много важен
въпрос за плановете ви за развитие на дистрибуторската
мрежа?
Основна дългосрочна цел на Сименс
Билдинг Технолоджис е изграждането
на силна партньорска мрежа. Естествено, подходът е различен, в зависимост от индустриалната област, пазарния сегмент, спецификата на дейността и очакванията на съответния
парнтьор.
Имаме парнтьорства, установени
от години, които функционират много успешно и за двете страни. Такива
са тези със Синхрон-С, Протех, МПЗ,
Ню Систем, Термокомплект, Бруната,

Термосист, Топлоконтрол, Аква -90,
Валтек, Влаго Клима, ТМС 2000, Дамянов Клима, Жоко Енерджи и др. Ще ги
задълбочим и ще развием и нови. Ние
възприемаме контрагентите си като
партньори, а не като клиенти - виждаме мисията си в това да им помогнем
те самите да удовлетворят максимално добре потребностите на собствените си клиенти.
„Всеяден“ ли е българският
пазар на решения за сградна автоматизация или клиентът
тук вече обръща преимуществено внимание на качеството, а не толкова на цената?
Както и в много други области на
българската икономика, все още пазарът не е развит до степен, при която качеството е приоритет. Разбира
се, това е резултат донякъде от естествената еволюция на пазара.
От друга страна, ние като експерти следва да бъдем катализатор на
търсенето в посока качествени решения. Съответните потребители трябва да бъдат ориентирани във възможностите и преимуществата на качествените решения, не само в технически, но и във финансов аспект.
Как стоят ценово решенията
на Сименс Билдинг Технолоджис
в сравнение с нивата, поддържани от основните ви конкуренти на българския пазар?
Предлаганите от нас продукти и
решения са съпоставими в ценово
отношение с тези на основните ни
конкуренти, дори в редица случаи са и
по-конкуретноспособни, както сме убедили вече партньорите си. От една
страна, това се дължи на по-добрите
ценови нива като абсолютни стойности, а от друга - на оптималните технически решения, които екипът ни е в
състояние да изготви.

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

23

·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Í‡·ÂÎË
Внос/износ на проводници и кабели за напрежение, по-малко или равно на 1000 V

Фиг. 1. Внос и износ на кабели и проводници за напрежение, равно на
Фиг. 2. Внос и износ на кабели и проводници за напрежение по-голя1000 V, за периода 2000 – 2006 г. в лева
мо от 80 V, но по-малко от 1000 V, за периода 2000 – 2006 г. в лева
Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на кабели и проводници за напрежение между 80 и 1000 V за периода 2000 – 2006 г.
Информацията в таблицата е предоставена от Националния статистически институт (НСИ). Информацията за 2006 г. е предварителна и обхваща периода от януари до
август, включително. Данните за износа на кабели и проводници за напрежение от 1000 V за 2000 г., 2002 г, 2003 г., 2004 г., 2005 г. и 2006 г., както и за износа кабели и проводници
за напрежение, превишаващо 80 V, но по-малко от 1000 V, за периода 2002-2005 г. не са показани на фиг. 1 и фиг. 2, тъй като представляват конфиденциална информация (Съгласно
Закона за статистиката - хармонизиран със законодателството на Европейския съюз - чл. 26 (1), т.3, които определят, че статистически данни, които обобщават данните
за по-малко от три лица или в които относителният дял на едно лице е над 85 на сто от общия обем, не се предоставят и огласяват). Отсъствието на данни за износа
на кабели и проводници за напрежение от 1000 V през 2001 г. означава, че Националният статистически институт няма регистриран износ по позицията за съответната
година. Съгласно митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на кабели са килограма и лева.

24
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ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËˇÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Ô‡Ì‡Ë ÔÂÁ 2006 „.
Бизнес активност, мащабност и разнообразие: отличителни белези на форума

œ

оследното, 62-ро издание на
най-старото и значимо изложение на
стоки и услуги с промишлено приложение в страната се проведе от 25
до 30 септември 2006 г. в Пловдив.
Международният технически панаир
през 2006 г. носеше заряда на стопанското оживление, характерно за
икономиката ни през последните
години. Форумът ще се запомни и с
очакваната бизнес активност от
страна на неприсъстващи до момента на българския пазар западни компании, провокирани от скорошното
ни членство в Европейския съюз. Наближаването на датата първи януари 2007 г. обяснява и участието на
редица азиатски компании, явно проучващи условията за бизнес у нас и
възможностите за навлизане в еврозоната през България. Също очаквано, предвид традиционно добрите
икономически отношения между
България и Турция, през последните
години, бе активното организирано
участие на турския бизнес на форума. След като България беше партньор на тазгодишното издание на
най-големия турски технически панаир WIN (World in Industry), Турция бе
страната партньор на 62-рия Международен технически панаир.

Все по-европейска визия и
стил
Оставил в миналото прояви, не-
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вписващи се в реномето му на сериозен бизнес форум от международен
ранг, Техническият панаир има все поевропейска организация, визия и стил.
Въпреки това, форумът далеч не би
могъл да се постави в графата скучни бизнес прояви, тъй като все повече фирми залагат на разнообразни и
нетрадиционни за нашия пазар маркетингови инструменти, насочващи,
забавляващи и моделиращи потребителското внимание. Миниконцерти,
скечове и томболи, с участието на
популярни лица от шоу-средите у нас,
се допълваха хармонично с наистина
богатата програма на деловите
прояви, включваща семинари, кръгли
маси, пресконференции и т.н. Водени
от желанието да разчупят досегашната рамка и в стремежа към разнообразие, се включиха и организаторите, които промениха датата и
стила на връчването на златните
медали. За първи път, българските и
чуждестранните изложители получиха отличията си на третия ден от
изложението – сряда, 27 септември,
вместо традиционния петък, на
фона на шоу спектакъл с участието
на Йълдъз Ибрахимова.

Най-мащабен от 20 години
насам
По данни на организаторите, последният панаир е най-мащабният за
последните 20 години. Статистиката сочи, че на форума със свои изложбени площи са участвали 3548

фирми, или с 378 повече от миналата година. Общата изложбена площ
е приблизително 115 000 кв.м. Пак
по данни на организаторите, това е
с 20 332 кв.м. повече от 2005 г.
Макар че точните цифри за интереса на българския и чуждестранен бизнес към панаира са приоритет на изследванията на организаторите,
голямата степен на уплътняване на
вътрешните и външните изложбени
площи бе видима за всеки участник
и посетител на форума. Това е и
причината в коментарите за тазгодишното издание на панаира да отсъства традиционния скептицизъм и
леката ирония по отношение на изнесената от организаторите информация. Особено, като се има предвид
истинската битка, която се води от
изложителите месеци преди панаира за отвоюване на най-доброто
място за панаирна изява.

Различия в оценката за
бизнес ползите
За разлика от пълния консенсус
относно мащабността на тазгодишното издание на панаира, посетителската активност бе оценявана различно – от някои участници
като отлична, от други - като крайно незадоволителна. Което е
напълно естествено, предвид общотехническата насоченост на форума, различната степен на развитие
на представените браншове, спецификите в правенето на бизнес и
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Златните медали
МАШИНОСТРОЕНЕ
Дървообработваща фреза с наклоняем фрезов вал от ЗММ „Стомана“ – Силистра;
Двуглава залепваща машина за PVC-профили от Ozcelik Machinery - Турция
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ОФИС-ТЕХНИКА
GPS-устройство за контрол, охрана и логистика на МПС, произведено от Транс Лоджистикс
Системс - София, изложено от Джи Пи Ес Контрол - София
ТРАНСПОРТ И АВТОСЕРВИЗНО ОБОРУДВАНЕ
Многофункционална машина от Бета Индъстрис Корпорейшън – Червен Бряг
Системен тестер за диагностика на автомобили с безжична технология, произведен от
Robert Bosch – Германия, изложен от Роберт Бош - София
ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Фамилия водонагреватели с електронно управление от Елдоминвест - Варна
POS-терминал от Карат Електроникс – Велико Търново
Електронен таксиметров апарат с фискална памет от Карат Електроникс – Велико Търново
Двуфункционален перфоратор от Спарки Елтос - Ловеч
Комплектна разпределителна уредба от Метикс - Петрич
Нова изолационна система за статорни намотки високо напрежение за хидрогенератори
от Елпром-ЗЕМ - София
Силов кабел 12/20 kV с напречна и надлъжна херметичност - триплекс от Елкабел - Бургас
Компактен автоматичен прекъсвач, произведен от OEZ s.r.o. – Чешка република, представен от
Тилком – София
Високонапорни битови центробежни вентилатори, произведени от Vortice Elettrosociali - Италия,
изложени от България Терм
Електромеханичен двигател за охранителни ролетки с тегло до 150 кг, произведен от
Automatismi Beninca – Италия, изложен от Бисайд - София
Електромеханичен двигател за плъзгащи врати с тегло до 1000 кг., произведен от Automatismi
Beninca S.R.L. – Италия, изложен от Бисайд - София
Комплект кабелни глава и муфа за 20 kV, произведен от 3М – САЩ, изложен от АСМ – София
ЕНЕРГЕТИКА И ЕКОЛОГИЯ/ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
Серия кондензни газови стенни котли, произведени от De Dietrich Thermique – Франция, изложени
от Рувекс – София
Апаратна абонатна станция, произведена от Danfoss A/S – Дания, изложена от Данфос – София
Регулатор на хидравлично диференциално налягане, произведен от TA – Regulator – Словения,
изложен от Ай Ем Ай Интернешънъл – София
Стенни газови котли, произведени от Baxi S.p.A. – Италия, изложени от България Терм – София
Бронзов баланс вентил от F.W. Oventrop – Германия
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
Тръба от LDPE за капково напояване с вградени капкообразуватели от Пластек – Пловдив
Телени мрежести кабелни скари от Cablofil – ICM Group – Франция

очакванията, с които всеки изложител свързва участието си на панаира. Като цяло, общият брой на посетителите беше сходен с миналогодишния. Показателят брой на посетителите, обаче, е твърде условен, предвид трудността в отделянето на целевите посетители от
групата на т.нар. зяпачи, посещаващи панаира за развлечение. Това
възпрепятства точното дефиниране на общите бизнес ползи за отделните браншове, представени на
форума, и превръща оценката в обективна, само когато се отнася до
конкретната фирма участник. Неоспоримо, най-висок бе интересът от
страна на посетителите и изложителите към Автомобилния салон, в
който се включиха 112 фирми от 15
държави.

Специализираните изложби:
отново десет
Изненади в политиката на организаторите за тематично обособяване на широкия спектър от участни-
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ците в специализирани изложби, през
настоящата година нямаше. Броят
на тематичните изложби отново бе
десет – Машиностроене, Стойтехградът, Аутотех, Елтех, Енеко, Инфотех, PC World, Химия, Акватех и
Автомобилен салон, по подобие с
предходната година. И отново, ясно
изразено подреждане на изложителите в съответните изложби спрямо
предмета им на дейност нямаше.
Причините са много, но сред тях
трябва да се отбележи естественият стремеж на фирмите да участват в утвърдени като имиджови
палати, трудното дефиниране на
дейността на определени участници в някоя от специализираните изложби, различните маркетингови
съображения на фирмите за участие
и т.н. Въпреки че все още има какво
да се желае, оптимизирането в
структурата на панаира, което
предприеха организаторите от миналата година, се възприема от мнозинството участници като положително.
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ProStream Group
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Voith Turbo
Семинар запозна с решения на Voith Turbo за приложение в енергетиката
и минната промишленост

–

roStream Group разширява портфолиото от продукти, които предлага на българския пазар, с изделията на водещата немска компания
Voith Turbo, съобщи инж. Миладин
Бояджиев, изпълнителен директор
на ProStream Group при откриването на семинар, организиран на 17 и
18 октомври. Събитието бе ориентирано тематично към специалисти от минната промишленост и
енергетиката. Гости на първия семинарен ден, посветен на технически решения с приложение в минната
индустрия, бяха ръководни инженерни кадри от Елаците Мед, Кумерио
Мед, Челопеч Майнинг, Асарел и др.
Домакин на събитието бе Домът на
миньора Св. Иван Рилски в село Мирково. Вторият семинарен ден привлече интереса на специалисти от
енергийния отрасъл, сред които
Брикел, Топлофикационните дружества в София, Велико Търново, Габрово, както и проектанти от EQE
България, Минпроект, бившия Енергопроект и др. За място на провеждане на събитието организаторите
от ProStream Group бяха избрали
столичния хотел Форум.
„От няколко месеца сме в процес
на организация на представителство на Voith Turbo, подразделение
на компанията Voith, занимаващо се
с производството на механични и
хидродинамични съединители и спирателни системи. Партньорството ни с компанията е логично
продължение на следваната от
ProStream Group пазарна политика за
непрекъснато разширяване на предлаганата продуктова гама с изделията на водещи западни производители“, коментира г-н Бояджиев. Новината бе потвърдена от специалните гости и лектори на семинара
Андреас Пьошк, регионален мениджър на Voith Turbo за Източна
Европа, и Александър Ковачевич,
търговски директор на Voith Turbo
за държавите от балканския регион.

30

Съединителите
работят с масло и
вода
В рамките на първия семинарен ден бяха представени
конструктивните специфики и приложната област на
хидродинамични съединители на Voith Turbo с приложение в минната промишленост и металургията. Разгледани бяха базовият модел
хидродинамичен съединител с регулиране на оборотите на изходящия вал
T, моделите TV/TVV, оборудвани със
забавителна камера, подпомагаща
пуска на двигателя, и специално разработеният за приложение в минната промишленост модел TVVS. „Тук
сме, не за да продаваме съединители, а за да решаваме инженерни проблеми“, коментира политиката на
Voith Turbo за присъствие на българския пазар г-н Ковачевич. На въпрос
от страна на присъстващите гости
какъв е видът на работния флуид,
Александър Ковачевич отговори, че
съединителите работят с обикновено машинно масло. „Предлагаме и
модели, които работят с вода, но в
този случай материалите, от които
е изработен съединителят, са различни. Тези съединители са подходящи за използване в закрити рудници,
в които съществуват много строги
изисквания към пожаро- и взривобезопасността на техническото оборудване“, допълни лекторът. Господин Ковачевич акцентира и върху притежавания ATEX сертификат от
модели съединители на Voith Turbo,
което по думите му е от особена
важност предвид строгите стандартизационни изисквания в Европейския съюз.

Защитават работната
машина и двигателя
Специалистите от Voith Turbo не
подминаха и темата с контрола
върху работата на съединителя
като определящ срока му на експлоатация фактор. „Съединителите на

Voith Turbo са оборудвани с контролно стъкло, което позволява да се
следи нивото на работния флуид в
съединителя. Тежките експлоатационни условия в минната индустрия
налагат висока здравина и надеждност на използваните технически
решения. Но тъй като всяко техническо изделие има определен живот,
Voith Turbo гарантира доставката на
резервни части в продължение на 30
години“, подчерта лекторът. „Разликата между нас и други производители на хидравлични съединители е,
че предоставяме избор на клиентите си - да им доставим необходимите резервни части за кратък период
от време или да ги консултираме как
да ги изработят сами. Съединителите на Voith Turbo са оборудвани със
специални термични превключватели, чието предназначение е да предпазят задвижваната машина при
работа на съединителя в режим на
претоварване. Принципът им на действие е елементарен - съединителят
разполага със стопяеми вложки. При
претоварването му температурата на работния флуид се повишава и
при достигане на определена стойност металът, от който са изработени вложките, се разтопява. По
този елементарен, но много сигурен
от техническа гледна точка начин
се защитава и работната машина,
и електродвигателя“, допълни той.
Лекторите от Voith Turbo подчертаха още, че съединителите на компанията биха могли да бъдат доставени с комплексни системи за мониторинг на състоянието им.
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ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ Î‡ÌÒË‡
UPS ÒËÒÚÂÏË Ì‡ MGE
—

поредица от презентации, организирани в различни градове на страната, Шнайдер Електрик България обяви
на клиентите си от индустриалния
сектор, че стартира кампания за налагане на трифазните системи за непрекъсваемо електрозахранване на
MGE на българския пазар. Отскоро MGE
UPS Systems отново е част от структурата на Schneider Electric, съобщават от офиса на компанията в страната. Маркетинговата инициатива
стартира на 18 септември в столицата и продължи до 26 септември,
обхващайки градовете Русе, Варна,
Бургас и Пловдив. Презентационната
програма включваше подробна информация за произвежданите от MGE UPS
Systems трифазни системи за непрекъсваемо електрозахранване и активни
филтри, както и възможностите с тях
да се решават различни инженерни задачи в индустрията. Основни целеви
групи от специалисти, проявили интерес към презентациите, бяха индустриални крайни клиенти, системни ин-
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тегратори, проектанти и дизайнери.
Като приоритетна приложна област
на представените трифазни системи,
от Шнайдер Електрик България определят осигуряване на непрекъсваемо
електрозахранване на високорисково
оборудване от индустриалния сектор.
Презентациите бяха съпътствани
от импровизирани дискусии за ситуации и проблеми в индустрията, свързани с осигуряване на високо качество и
непрекъсваемост на електрозахранването. Освен чисто теоретичната
информация, организаторите предоставиха на присъстващите специалисти възможност да се запознаят с работата на UPS системи и активни
филтри за хармоници в условия, близки
до реалните. Акцент в презентационната програма бяха сложните UPS архитектури, осигуряващи най-висока
надеждност и непрекъсваемост при
всякакви условия на работа на централните захранвания. Представени
бяха най-високонадеждните UPS архитектури, които MGE предлага, реализирани чрез използването на статич-

ни превключватели Upsilon STS. Домакините обърнаха специално внимание
на продукта Galaxy 5000, от който
Шнайдер Електрик България поддържа
на склад модели с мощност до 120 kVA.
Презентационната програма включваше и представяне на референтни
проекти с апаратура на MGE UPS
Systems в България, характеризиращи
се с висока сложност на изпълнение.
Сред разгледаните проекти бяха изискващи висока надеждност на електрозахранването инсталации в Агрополихим, Мегле, Девня цимент, както и централните информационни центрове на
Мтел и др.
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Grundfos Ò ‡Ï·ËˆËË
‚ fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
Hilge е важна част от структурата на Grundfos, уверяват от компанията

“

радиционната пресвизита, организирана от Grundfos за медийните
партньори на компанията от региона на Югоизточна Европа, се проведе от 12 до 14 септември т.г. Следвайки установената от няколко години практика, водещият датски
производител на помпи и помпени
системи покани журналисти от специализираните списания, с които
местните офиси на компанията работят, на гости в централата на
Grundfos в Дания. Участници в събитието бяха колеги журналисти от
България, Украйна, Турция и Румъния.
Единственото българско списание,
представено на срещата, бе Инженеринг ревю. По традиция домакините от Grundfos бяха вложили много
старание в подготовката на събитието, стремейки се не само да запознаят участниците с бизнес философията, историята и стратегията
на развитие на Grundfos, но и да
превърнат срещата в незабравимо
за всеки от тях преживяване.

Приоритетна роля за
Югоизточна Европа
По време на срещата, участниците имаха възможност да се запознаят с представители на висшия мениджърски екип на компанията и да
получат актуална информация за
ролята, която Grundfos възлага на
бизнеса в държавите от Югоизточна Европа. Вицепрезидентите на компанията - Сюне Салинг-Мартенсен и
Сьорен Сьоренсен, лично увериха гостите в сериозните очаквания и приоритетното значение, които компанията обръща на държавите от региона на Югоизточна Европа. В подкрепа на изразената увереност, домакините на срещата посочиха инвестициите на Grundfos в изграждането на заводи в Русия и Унгария.
В програмата на пресвизитата бе
включено и посещение в завода на
Grundfos за циркулационни помпи,
където всеки частник лично се запоз-
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на с отделните производствени етапи, вниманието,
което
компанията
обръща на качеството, и
екологичността на технологичните
процеси. Интерес сред
колегите предизвикаха и
управленските практики за поощряване на отговорността и старанието при изпълнението на работните
задължения в завода, някои от които
успешно използвани през последните
години и от българския бизнес.
За първи път в програмата на
пресвизитата бе включено посещение в завод на

компанията Hilge
във Франкфурт, Германия. Добре познатият и на българските специалисти от областта на фармацевтичната индустрия и хранително-вкусовата промишленост производител
на санитарни помпи Hilge вече е част
от структурата на компанията
Grundfos, подчертаха организаторите на пресвизитата. Като предпоставка за успешното интегриране на
Hilge в Grudfos Group домакините
посочиха еднаквите концепции за
развитие на бизнеса на базата на
техническо усъвършенстване на продуктите и високо качество на произвежданите продукти. Специална
лекция бе посветена на продуктовото портфолио от санитарни помпи
с марка Hilge, включително EuroHYGIA, Contra, Sipla, Maxa и Maxana.
От българския офис на Grundfos уверяват, че предлагат пълната гама
помпи на Hilge, включително технически консултации и сервизиране на
изделията.
Акцент в разгледаните санитарни
помпи домакините поставиха върху

помпата NOVAlobe
чийто пазарен дебют в Европа е бил
през май т.г. Представлява обемна
ротационна помпа, разработена
специално за високовискозни среди.
Типичпи приложения на NOVAlobe са
хранително-вкусовата промишленост, фармацията и козметичната
индустрия. Серията обхваща девет
модела с дебит от 4.5 до 1000 l/
min. Работните колела и корпусът
на помпите NOVAlobe са изработени от висококачествена хром-никелмолибденова стомана. Помпите
имат сертификат за съответствие с европейските стандарти
3A и QHD, увериха домакините на
събитието.
„Помпите NOVAlobe се предлагат
вече и в България. Представляват
алтернатива на традиционно използваните в българската хранителновкусовата индустрия зъбни помпи, но
едно технологично стъпало напред.
Съответстващи на най-новите и
сериозни европейски стандарти,
помпите NOVAlobe предлагат много
по-добри експлоатационни качества
в сравнение с досега използвани
зъбни помпи в отговорни приложения,
към които са поставени много високи хигиенни изисквания“, коментира
инж. Стефан Иванов от GrundfosБългария. Серията включва модели
помпи NOVAlobe с различни класове
на изпълнение на стерилност - 3А1
(индустриален клас); 3A2 (санитарен
клас) и 3A3 (стерилен клас).
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Global Finance Ò ‰ˇÎ ÓÚ “ÂÎÂÚÂÍ √ÛÔ
Инвестиция в размер на над 1 млн. евро ще налее Global Finance в Телетек Груп

E

дна от утвърдените български
компании в областта на системите
за сигурност и електроинсталационното оборудване - Телетек Груп, обяви
официално партньорството си с компанията за дялово инвестиране Global
Finance. Придобиването на миноритарен дял в Телетек Груп от Global
Finance ще осигури на българската
компания свежи инвестиционни средства в размер на над 1 млн. евро. Финансовият пакет ще бъде усвоен от
трите фирми, обединени в структурата на холдинга Телетек Груп – Телетек Електроникс, занимаваща се с производство на алармени системи и
електроника, Силтек Инженеринг, специализирана в изграждане на цялостни автоматизирани сградни системи,
и търговската фирма в областта на
системите за сигурност, осветлението и електрооборудването Телетек.
Новината за инвестицията на Global
Finance в Телетек Груп бе съобщена на
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пресконференция от Петър Полилеев,
изпълнителен директор на Телетек
Груп, и Валери Петров, генерален директор на Global Finance за България.
Събитието бе организирано на 18 октомври в Софийската градска художествена галерия.
„Подкрепата на партньор като
Global Finance ще ни даде силата и
самочувствието да реализираме успешно мащабните проекти за развитие на всяка от фирмите в Телетек
Груп“, коментира сделката Петър
Полилеев. Инвестиционните средства ще бъдат усвоени от фирмите под шапката на Телетек Груп за
увеличаване на производствения капацитет, разширяване на дистрибуцията и инженеринговата дейност
в страната и извън нея, съобщиха от
мениджърския екип на Телетек Груп
по време на пресконференцията. Размерът на инвестициите, които ще
бъдат усвоени от всяка от фирмите, включени в структурата на Те-

летек груп, ще бъде определен на конкурентен принцип, заяви г-н Полилеев, допълвайки, че периодът на изпълнение на инвестиционната програма е следващите две-три години.
Една от основните задачи на фонда ще се състои в подготовката на
Телетек Груп за първично публично
предлагане на нейните акции на борсата, заяви на пресконференцията
генералният директор на Global
Finance. „Фирмата разполага с всички
предпоставки за бъдещо успешно излизане на борсата – високи темпове
на растеж, лидерски позиции в атрактивен сектор, прозрачно управление“,
допълни той. „Проектът, който обявяваме днес, е пример за това, че
български предприемачи могат успешно да се конкурират с големи мултинационални компании, ако имат добра стратегия и съвременна управленска политика“, коментира Ивайло
Симов, инвестиционен мениджър в
Global Finance.
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¿Î„Ó-Õ ‡ÍˆÂÌÚË‡ ‚˙ıÛ
ÌÓ‚ÓÒÚË ÔË ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ
Специално внимание на събитието бе отделено на енергийната ефективност

Õ

а 20 и 21 октомври фирма
Алго-Н бе домакин на семинар, който дискутира възможностите за
повишаване на енергийната ефективност в инсталациите за производство на сгъстен въздух. Гостите на събитието - специалисти от
различни производствени предприятия, се запознаха с технологичните
новости при компресорите, производство на немската компания
CompAir, представлявана в страната от фирма Алго-Н. Наред със задълбочената техническа информация
за конструктивните тенденции в
усъвършенстването на компресорите, развитието на експлоатационните им характеристики и новостите в търговските схеми, по които
техниката се предлага в България,
гостите на събитието с радост се
възползваха от интересната неофициална част от програмата на семинара. Домакин на събитието бе
Голф-Клуб Ер София край град Ихтиман, което позволи гостите на съчетаят професионалния интерес към
новостите в системите за сгъстен
въздух с явно старание и дори завидни умения в играта на голф и боулинг.

Безмаслени компресори с
водно впръскване
Първият семинарен ден бе посветен на различни модели от продуктовото портфолио на CompAir. Наред с добре познатите на българските специалисти модели маслени компресори, организаторите на събитието представиха безмаслени системи за производство на сгъстен
въздух. Вниманието на присъстващите специалисти привлякоха модели
безмаслени компресори с водно
впръскване (инжектиране на вода).
Гамата от подобни компресори на
CompAir включва модели с изходна
мощност от 15 до 75 kW за налягане до 10 bar. „В процес на разработ-
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ка е безмаслен воден компресор за
налягане до 13 bar.
Обръщаме сериозно
внимание на тази
част от продуктовата ни гама, поради висока им екологичност. Безмаслените компресори с
водно впръскване
се отличават със
сравнително елементарна конструкция и облекчено
обслужване, включващо периодична
смяна единствено на въздушния и
водния филтър“, съобщиха организаторите на събитието.
Обърнато бе внимание и на управлението на компресорите, включително възможностите за дистанционен контрол и едновременното управление на няколко машини от един
контролер. В технологично отношение, произвежданите от CompAir
компресори се възползват напълно
от големите възможности на съвременните средства за контрол и управление, подчертаха лекторите.
В рамките на семинарната програма не бяха подминати и ротационните компресори, производство на
английската компания Hydrovane, която е част от структурата на
CompAir.

Големи възможности за
икономии на енергия
В специална лекция, посветена на
енергийната ефективност, г-н Стоименов, управител на Алго-Н, обърна
внимание на присъстващите специалисти, че производството на
сгъстен въздух формира 10% от общата консумация на електрическа
енергия в световен мащаб. „Направени изследвания свидетелстват,
че електроенергията представлява
огромно перо от общите разходи за
поддръжка на една инсталация за

сгъстен въздух. На фона на тези данни е меко казано изненадващо, че
много малка част от клиентите
оценяват с необходимата важност
енергийната ефективност при компресорите“, коментира темата г-н
Стоименов. „Голяма част от компресорните системи в българските
заводи крият много големи възможности за повишаване на енергийната ефективност, т.е. за генериране на значителни икономии. Опитът
ни показва, че обследването за енергийна ефективност, разработването и изпълнението на програма за
изпълнението й би могло да намали
енергоемкостта на инсталацията с
над 30%. Това е от определящо значение и за краткия срок на изплащане на проекта“, допълва той.
Организаторите на семинара запознаха присъстващите специалисти и с резултатите от реално обследване за енергийна ефективност,
извършено от Алго-Н в завода на
FESTO Производство в столицата.
„Фактът, че дори в новия завод на
FESTO, оборудван със съвременна
система за разпределение на въздуха, бяха открити и реализирани
възможности за икономия на електроенергия, говори достатъчно красноречиво за актуалността на проектите за енергийна ефективност“,
заяви управителят на Алго-Н.
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¡Â„ÂÎË ˘Â ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÂÌÂ„ËÈÌÓÂÙÂÍÚË‚ÌË
ÔÓÂÍÚË
¡

егели България има амбициите да се
превърне във важен участник на пазара
на енергийноефективни услуги у нас, бе
съобщено на еднодневен семинар, организиран от представителството на
италианската компания в страната.
Бегели България въвежда нов подход в
търговската си политика, планирайки
да изпълнява проекти за реконструкция
и модернизация на осветителни системи в индустриални обекти чрез изплащане на инвестицията от реализираните икономии. Проектът все още е на
етап проучване, заяви по повод новината инж. Иван Димов, ръководител на
Бегели България. Събитието, в рамките на което бе опосвестена новината, се проведе на 20 септември 2006
г. в Парк Хотел Витоша. Първите специалисти от бранша, които научиха за
развитието в пазарната стратегия на
Бегели България, бяха проектанти на
осветителни системи, представители на електроинсталационни и строителни фирми, дистрибутори на Beghelli
от страната, енергетици от индустриални обекти, преподаватели от ТУ София и членове на Националния комитет по осветление. Повече подробно-
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сти за условията и начина на
изпълнение на проектите,
българските специалисти могат да очакват в началото
на следващата година, заяви
г-н Димов.
Освен новината, провокирала вниманието на бранша,
организаторите използваха
семинара, за да представят
новостите в гамата осветителни тела и аварийни осветители LOGICA на Beghelli. „Инвестирайки в технологичното развитие на
производствената си гама, компанията Beghelli предлага нова система за
контрол и управление на осветителни
тела и аварийни осветления LOGICA
FM. Системата LOGICA FM представлява подобрена версия на познатата на
българските специалисти система
LOGICA“, съобщи Диниеле Карамела от
Beghelli, който бе гост и специален
лектор на събитието.
Новата система LOGICA FM позволява да се управляват осветителни
тела и аварийни осветления от разстояние посредством радиоуправляеми модули, вградени в тях. По този
начин светлинният поток на освети-

телните тела би могъл да се променя
от 0 до 100 % в зависимост от предназначението на помещенията и часа
от денонощието. Възможността за
дистанционен контрол на аварийните
осветителни тела позволява, също
така, тестването им от разстояние.
Във възможностите на системата е
да получава информация за всяко аварийно осветително тяло, т.е. състояние на луминесцентната тръба, на батерията и на електрониката. Всяка
система LOGICA FM управлява и контролира до 128 осветителни тела и аварийни осветления. Една или няколко системи LOGICA могат да се свържат
към компютър или към система за
сградна автоматизация (BMS).
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—ÂÏËÌ‡ Ì‡ ’Ë‰‡Í
Á‡ÔÓÁÌ‡ Ò ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
‚ ıË‰‡‚ÎËÍ‡Ú‡
Тематични акценти на събитието бяха решения за автоматично
пречистване и диагностика

Œ

т 29 до 30 септември т.г. фирма Хидак бе домакин на традиционния годишен семинар, който представителството на водещия немски
производител организира ежегодно
за клиентите си от българската
индустрия. Мястото на провеждане
на събитието също бе традиционно
- Спа Хотел Хисар в курортен комплекс Хисаря. Като тематика събитието бе насочено към всички аспекти
на процеса, свързан с обработка,
пречистване, контрол и диагностика на индустриални масла и процесни течности. Гости на събитието
бяха специалисти от различни индустриални браншове, включително
черна и цветна металургия, тежко
машиностроене, енергетика, нефтопреработвателна промишленост, производство на хартия, химическа индустрия и др.
„Поради огромния интерес на участниците към изнесените доклади и
положителните впечатления от
представянето на отделните лектори оценяваме високо ползите от провеждането на подобни събития. За
следващото издание на семинара през
2007 г. ще акцентираме върху решения на конкретни инженерни проблеми от производствени предприятия
в България, съчетавайки техническата с икономическата обосновка на
ползите и предимствата за клиента“,
оценява проведеното събитие Весела Чочева, маркетинг мениджър на
Хидак. „Доволни сме и от мястото на
провеждане на семинара и вероятно
ще го запазим. Планираме да изненадаме гостите на следващия семинар
с томбола, победителят от която ще
спечели двудневен безплатен престой в хотела след края на семинара“, допълва тя.

Тематика на събитието
В рамките на семинарната програ-
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ма бе представено цялото продуктово портфолио
на немската компания HYDAC. Домакините използваха събитието,
за да представят
нови продуктови
разработки на
компанията в областта на автоматичното пречистване на процесни течности
и диагностиката
на хидравлични
системи с помощта на компактни електронни измервателни уреди. „Инвестицията в
подобни маркетингови мероприятия
си заслужава, тъй като разкрива големи възможности за личен контакт
със специалисти от областта на
техническата поддръжка на хидравлични системи, производството на
хидравлични компоненти и хидравлични масла за тях, с лаборанти от
водещи лаборатории в страната,
които разполагат с обстойна и актуална представа за качеството на
доставяните в България индустриални масла“, заяви инж. Красимир Методиев, управител на Хидак. „Надяваме се, специалистите, които имахме честта да бъдат наши гости, да
са съчетали получаването на най-актуална техническа информация в
областта на хидравликата с възможностите за отдих и почивка, които
предлага курортът Хисаря“, допълва
той.

Акценти в програмата
Специално внимание бе обърнато
на преносимите диагностични уреди
от серията HMG 3000 на HYDAC.
Разработени са специално за сервизиране, поддръжка, пускане в експлоатация, работа в лабораторни усло-

вия, конструиране на нови изделия,
подчертаха лекторите. „Уредът
HMG 3000 предлага възможности за
едновременна обработка на информация от десет сензора, способност
за измерване на динамични процеси
с висока скорост, строене на криви
в реално време и многобройни допълнителни възможности. Приборът
разполага с 3.5-инчов графичен цветен дисплей, което улеснява комуникацията с него. Към диагностичния
уред могат да се присъединяват
всички преобразуватели, както и
стандартни сензори от други производители“, поясниха техническата
спецификация на прибора от Хидак.
Тематичен акцент на семинара бе
и инсталацията за обработка на
нисковискозни течности с обратна
промивка BTU. Представлява автоматична инсталация с интегриран
самопочистващ се филтър, след който отпадният флуид преминава през
два допълнителни филтъра за пълна
очистка. В резултат на това се постига пълна филтрация на обработваната течност, без загуби. Като
елементна база системата би могла да обхваща управляващ блок, нивоуказател, помпа и резервоар (опционално).
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Модерен административен, търговски и производствен център на българския производител на средства и системи за автоматизация Комеко отвори врати в Пловдив. Тържеството по
случай официалното откриване на сградата съвпадна с 50-годишния юбилей
на инж. Владимир Сакалийски, познат
на бранша като един от основателите и дългогодишен управител на фирмата. С настроение и танци до малките часове на следващия ден многобройните гости уважиха годишнината на
г-н Сакалийски и откриването на новия
дом на фирма Комеко. Колегите и партньорите на управителя на Комеко го
изненадаха със специални подаръци и
танци под звуците на латино ритми,
след които гостите на празника окупираха дансинга в продължение на часове. Искрена бе изненадата на рожденика, когато откри в един от празничните балони билети за концерта на
Брайън Адамс - подарък от семейството на г-н Сакалийски. Като дългогодишен медиен партньор на Комеко, редакцията на списание Инженеринг ревю
се присъедини към празника на г-н Сакалийски и екипа на Комеко, пожелайки им
здраве и многобройни успехи.
Както читателите ни вероятно
помнят, първата копка на новата сграда бе направена през септември 2004
г. За изминалите две години на мястото й израсна обширна и модерна сгра-
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да, която предоставя на Комеко необходимите площ и условия за успешно
развитие на фирмата през следващите години, коментират домакините.
„С гордост бих могъл да кажа, че изцяло българска като инвестиция, фирма
Комеко отдавна си е извоювала място
на западноевропейските пазари. Произвежданите от нас изделия не отстъпват като качество и техническо
ниво на западните им аналози, което е
заслуга на висококвалифицирания и
мотивиран екип на фирмата“, коментира пазарните позиции на Комеко г-н
Сакалийски. „Чрез модерни управленски
методи с отчитане на колективното
начало работим активно в посока оптимизиране на производствената ни
дейност. Целта ни е ясна - съкращаване на времето за производство на

единица продукция при непрекъснато
повишаване на качеството. Само по
такъв начин българските производители биха могли да се развиват в бъдеще, конкурирайки се успешно с мощните западни фирми“, заяви Владимир Сакалийски в отговор на въпроса на какво трябва да заложи един български
производител, за да устои на очаквания натиск от страна на западноевропейския бизнес.
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В отговор на поставената в миналия брой на Инженеринг ревю дискусия на тема: „Какво би било
най-целесъобразното от икономическа и техническа гледна точка решение за отопление на цех за
дървообработване“, в настоящия брой публикуваме коментари на специалисти, работещи в областта на индустриалното отопление. Известно е,
че съществуващата отоплителна инсталация е с
мощност 200 кW, котелна на дизелово гориво.
Цехът е с приблизително правилна геометрична
форма на паралелепипед с габаритни размери –
ширина 20 метра, дължина 40 метра и височина 4
метра. Постройката е тухлена, без допълнителна
изолация. В производственото хале работят 30
човека. Вътрешните отоплителни тела са чугунени радиатори в добро техническо състояние. Освен необходимата топлинна енергия за отопление
на цеха, инсталацията произвежда и битовата гореща вода. Дървообработващият цех е в извънна-

Препоръчваме
преустройство за работа
със суров нефт
Уважаеми колеги, поставената в
списание Инженеринг ревю техническа задача се решава с преустройство
на съществуващата система за изгаряне на суров нефт. Предимства
на суровия нефт като гориво в сравнение с дизела са два пъти по-ниската му цена и по-високата му калоричност. В сравнение с пропан-бутана
също е по-евтин. От друга страна,
употребата му е свързана с по-ниски
изисквания по отношение на пожаро-
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селено място и все още далече от централната
газификационна мрежа. В непосредствена близост
до цеха се намират производствени звена на други
фирми, т.е. свободният терен около постройката
не е голям.
Специалистите се интересуват технически
възможно ли е съществуващата отоплителна инсталация да се преоборудва за работа с пропан-бутан. Какво би включвала подобна реконструкция
на съществуващата система? С приблизително
колко голям обем би следвало да бъде резервоарът
за природен газ? Какъв начин на монтаж и решения
за сигурност на инсталацията бихте препоръчали
предвид високите изисквания на пожаро- и взвривобезопасност? Какъв би бил приблизителният
срок на изплащане на направената инвестиция?
Възможно и рационално ли е при реконструкцията
да се заложи комбинирано решение за отопление и
охлаждане, работещо на пропан-бутан?

и взривобезопасността му, което се
дължи на факта, че е с по-голям вискозитет от дизеловото гориво и с
по-висока пламна температура (130
°С в открит тигел).
За сравнение ще посочим, че калоричността на суровия нефт е 10 371
kcal/kg, което е значително повече
от калоричността на природния газ
- 8000 kcal/m3 , газьола - 9500 kcal/kg
kcal/m и дизела - 9300 kcal/kg . Разбира се, калоричността на пропан-бутана е по-висока от тази на суровия
нефт - 23 000 kcal/kg. Разходът на
гориво при топлинна мощност на

котела - 200 kW, би бил 16.58 kg/h
при суровия нефт, 18,49 kg/h при
дизела, 18,10 kg/h при газьола и
21,50 m3 /h при природния газ. Найнисък би бил разходът на гориво при
пропан-бутана - 13.53 kg/h, но за
сметка на това цената му е значително по-висока от тази на суровия
нефт - 0.98 ст. за литър, в сравнение с тази на пропан-бутана, която
е 1.57 лв. с включен ДДС. На базата
на цените на природния газ, газьола,
дизела, суровия нефт, пропан-бутана
и електрическата енергия, пресметнахме себестойността на разхода на
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гориво при едночасова работа на
котел от 200 kW. Считаме, че посочените стойности са достатъчно
красноречиви сами по себе си и затова ги оставяме без коментар. За
природния газ тази стойност е
13.78 лв., за газьола 31.67 лв., за дизела 33 лв., за нефта 16.25, за пропан-бутана 21.22 лв. и при използване на електрическата енергия като
енергоизточник - 41.76 лв.
За да се проустрои съществуващата инсталация за работа със суров петрол, е необходимо:
l да се подмени съществуващата
горелка и филтрите при запазване на
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котела и прилежащото
му оборудване и автоматика, включително
системата за подгряване на вода за битови
нужди;
l да се запази съществуващият резервоарен парк, като тръбопроводите се приспособяват за суровия нефт.
Тъй като препоръчваното от нас гориво отново е течно, не е необходимо да се вземат никакви допълнителни
мерки за безопасност, например изграждане на взривозащитна инсталация, следяща пропуски на газ. Необходимото преустройство за работа на
инсталацията със суров нефт при
сегашните цени на горивата и при
работа на горелката около 10 часа
на ден биха се изплатили за около два
месеца. Фирмата ни е специализирана в изграждането на системи и доставката на суров нефт, тъй като
освен вече изброените, той има и
редица други предимства, включително ниско съдържание на сяра - 0,23%,
при 3% за мазута. Високата екологичност на суровия нефт разширява об-

хвата му на приложение. Друго предимство на суровия нефт е ниската
му температура на замръзване -10 °С,
при 25 °С за мазута.

инж. Деян Стоев,
ДеВес 2002 София

Препоръчваме
инфрачервени излъчватели
Уважаеми колеги, от техническа
гледна точка отоплението на дървообработващи цехове винаги е била
интересна тема за колегите от
бранша, основно поради факта, че
средата е пожароопасна.
В отговор на поставената задача считаме, че съществуващата
инсталация на нафта би могла да се
преобразува за работа с пропан-бутан. Но предвид цените на двата
вида горива - нафтата и пропан-бутана на пазара в момента, това не
би могло да доведе до особено големи икономии и енергийна ефективност. Бихме искали да подчертаем
също така, че инвестицията в газово стопанство на пропан-бутан е
доста голяма като размер. В момента изграждането на подобно газово
стопанство би възлязло на около
10 000 – 12 000 лева. От друга страна, отоплението чрез конвекция не е
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изгодно за достигане и поддържане
на температура от 15 - 17 oС, тъй
като е необходимо да се затопли
целият обем в цеха, което води до
завишени разходи.
Предлагаме техническата задача
да се реши с използването на инфрачервени излъчватели WATERSTRIP на
фирма FRACCARO, Италия. Инфрачервените излъчватели с топлоносител
вода са подходящо решение за отопление на индустриални и битови
цехове и халета, спадащи към категорията на пожаро- и взривоопасните приложения. Известно е, че в подобни приложения е нежелателно да
има движение, т.е. конвекция на
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въздуха. Инфрачервените излъчватели отговарят в найголяма степен на
изискванията за безшумно функциониране и липса на движение на въздуха. Във
възможностите им
е да затоплят както малки, така и големи помещения.
Оптималната височина на монтаж на
уредите е от 3 до 4
метра, което определяме като рационален вариант за конкретния случай. Панелите са с дължина 3 м и 6 м
и се разполагат по дължината или
напречно на цеха, в зависимост от
конкретните работни зони и изискванията на инвеститора.
Сред предимствата на системата WATERSTRIP е ниската консумация на енергия (до 50%) в сравнение с
традиционните методи на отопление – вентилационни и конвективни.
Както вече посочихме, при това
отоплително решение няма никакво
движение на въздуха, което допринася за постигането на комфорт, поради липсата на движение на прах-

та, характерно за отопление чрез
конвекцията на въздуха. Друго предимство е безшумната работа на
излъчвателите. При използването на
инфрачервените
излъчватели
WATERSTRIP се постига икономически ефект - от порядъка на 30 до 40%,
и икономията на гориво. Затоплянето е зоново, а не на целия обем в цеха
– може да е включена само една зона,
няколко или всички – според конкретния случай и нужди. Това води до изплащане на инсталацията за максимум два отоплителни сезона.
По отношение на конкретната
техническа задача, считаме, че на
този етап клиентът би могъл да
запази съществуващата котелна
инсталация и вида на горивото, а
едва на по-късен етап би могъл да
пристъпи към по-голяма реконструкция на инсталацията и да премине на
гориво – пропан-бутан или метан. В
допълнение, бих искал да подчертая,
че фирма Каспар Инженеринг има
реализирани обекти с инфрачервени
излъчватели на WATERSTRIP, които
работят безпроблемно и постигат
желаната от клиентите температура.
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Изборът ни е лъчиста отоплителна
система
Във връзка с поставения в сп. Инженеринг ревю технически въпрос за намиране на технически изгодно решение за отопление на цех за дървообработване, TFS
Cоnsult предлага съществуващата отоплителна инсталация да се подмени с панелни инфрачервени излъчватели EUTERM, производство на фирма Сarlieuklima – Италия. EUTERM представлява лъчиста отоплителна система, съставена от монтирани на тавана излъчващи
панели, които работят с топла вода, гореща вода или
пара. За подгряване на водата би могъл да се използва
всякакъв източник на енергия, в това число и пропанбутан.
Считаме, че комбинацията от използването на газ и
инфрачервено отопление би довела до значително намаляване на бъдещите разходи за отопление. Срокът за
изплащане на инвестицията е максимум около сезон и
половина. Използването на системата е абсолютно безопасно в помещения, в които съществува опасност от
взрив или риск от възникване на пожар.
Системата е разработена на модулен принцип - излъчващи панели с различни размери (300-600-900-1200
мм), и разстояниe между тръбите - 100 или 150 мм. Това
определя и големия обхват на приложимостта й - в различни като размери и предназначение помещения.
В конструктивно отношение инфрачервеният панел се отличава със специална полукръгла форма, разработена с оглед най-ефективен монтаж на излъчващата плоча в нея. Това осигурява максимално да се
използва външната площ
на тръбата за топлообмен
към плочата и следователно помага за пренасяне на
топлина от тръбата към
плочата. Специфичната форма на панела, също така,
задържа конвенционното движение, което се получава
естествено, и възпрепятства преноса на топлия въздух
нагоре. Наклонът на корпуса от страната, носеща
тръбата, прави възможно да се насочат инфрачервените лъчи надолу под ъгъл от 45 градуса, а не хоризонтално, като по този начин се постига увеличаване и равномерност в излъчването на общата излъчена топлинна
енергия.
Освен това, системата EUTERM не се нуждае от
поддръжка. Изработена е от висококачествени материали и функционирането й не е свързано с движение на
определени подвижни части. Това, освен че предпазва
системата от повреда, води реално и до по-големи икономии в сравнение с други като принцип на работа отоплителни решения.
Като основни предимства на системата бихме посочили ниската енергоемкост на системата, т.е. тя работи с нисък разход на гориво. Равномерността на затопляне на средата и отсъствието на движение на въздушните маси също се нареждат сред основните предимства на лъчистото отопление. Не бива да се пренебрегва и фактът, че с използването на студена вода през
летните месеци, системата би могла ефективно да
охлажда помещенията.

Жана Момчилова, TFS Consult
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Срокът на изплащане
е около 2 години
Уважаеми колеги, в отговор на поставената в сп.
Инженеринг ревю техническа задача бихме искали да
споделим убедеността си, че е технически възможно
да се преоборудва съществуващата инсталация за работа с пропан-бутан. За целта е необходимо да се подмени нафтовата горелка на котела с газова и се изгради газово стопанство, включващо резервоар за пропанбутан, газова тръбна мрежа и регулираща група на
налягането. Предвид характеристиките на горивото,
преоборудването на съществуващата отоплителна
инсталация налага в помещението, където се намира
котелът, да се монтира аварийна газсигнализация и
вентилация.

Изхождайки от посочените в задачата специфики,
считаме, че би било целесъобразно резервоарът за пропан-бутан да бъде с обем 5000 л. Препоръчително е резервоарът да бъде нов и снабден с необходимата предпазна арматура. Според реалните възможности на терена и нормативните отстояния от резервоара до границите на имота, съществуват два основни начина за
монтаж на резервоара - подземно или надземно. Ако не
съществува техническа възможност да бъде монтиран
5000-литров резервоар, същият би могъл да бъде заменен с по-малък по обем, но към него трябва да се монтира изпарителна група. Преназначението й е да подсигури
необходимите килограми газ на час. В конкретния случай, изчисленията ни показват, че те са от порядъка на14
кг/ч.
Ако инвеститорът има готовност за по-сериозна
реконструкция, е възможно да се монтира газова термопомпа, която освен отоплението през зимата да осигури охлаждане на цеха през лятото. Считаме, че приблизителният срок за изплащане на направената инвестиция е два отоплителни сезона, при варианта с горелка.
Колкото до идеята за отопление на цеха с газовата
термопомпа, икономическият анализ налага по-задълбочени изчисления за определяне на срока за изплащане на
инвестицията.

инж. Ивайло Иванов, ТОПЛИВО
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Уважаеми колеги, управление ВиК на ЛукОйл Нефтохим Бургас търси технически и икономически обосновано решение за изгаряне на центрофугирани нефтени биологични и първични утайки в цех ИПО (Изгаряне
на промишлени отпадъци). Веществото е високовискозно с наблюдавана тенденция към засъхване. Съдържанието на сухо вещество в нефтените биологични и първични утайки е над 200 mg на литър.
Какъв би бил най-целесъобразният метод на работа на горелката - ултразвуков, ротационен или друг,
предвид спецификите на приложението? Моля, обосновете избора на принцип на работа на горелката,
изхождайки от високия вискозитет на веществото и склонността му към засъхване. Съществуващата
тенденция към засъхване следва да се отчете при избора на горелка, за да се предотврати запушването
й, както и на целия трак след нея.
Сред изискванията ни към поставената инженерна задача са намиране на оптимален технически начин
за разпръскване на медията и увеличаване на активната площ.
Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача
на e-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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Интегрални схеми, параметри, приложения

Õ

Стефан Куцаров

аименованието на измервателните усилватели (Instrumentation Amplifier) ИУ изяснява достатъчно добре за техните качества - параметрите им са много
стабилни и така подбрани, че да
свеждат до минимум нежеланите
промени в усилвания сигнал, дължащи на външни фактори. Едно от
задължителните им качества е наличието на диференциален вход. При
ползването на каталози трябва да
се внимава със съдържанието на
раздела Instrumentation Amplifier, тъй
като твърде често в него има и
други усилватели с много стабилни
параметри, но с несиметричен
вход. Съществуват три разновидности на ИУ - под формата на измервателни уреди, реализирани с
операционни усилватели (ОУ) и дискретни пасивни елементи и реализирани като интегрални схеми (ИС).
Последните са главно монолитни,
но има и малко хибридни ИС. В статията се разглеждат принципите
на действие на последните две групи. Изяснени са основните им параметри, отразено е съвременното
състояние с много таблични данни
и са дадени характерни приложения.

Основни параметри
Коефициентът на усилване (Gain)
G по принцип може да е в границите
от 1 до 10 000, като максималната
му стойност зависи от схемата,
чрез която е реализиран ИУ и използваните в нея ОУ. При ИУ с фиксирано усилване (Fixed Gain Instrumentation
Amplifier) стойността на G е фабрично определена, докато при програмируемите с резистор ИУ (Resistor Programmable Instrumentation Amplifier)
тя се задава чрез външен резистор
RG, свързван към специални изводи на

62

ИС. В ИУ с цифрово управление (Digitally Controlled Instrumentation Amplifier) стойността на G има няколко
фиксирани стойности, всяка от които се избира чрез двоично число.
Това се постига като числото управлява аналогови ключове, а те превключват резистори. В не малко
каталози G е със странното измерение V/V.
Друг параметър е относителната грешка в коефициента на усилване (Gain Error) GE, обикновено изразявана в проценти. Тя зависи основно
от толерансите на резисторите и
за постигане на малки нейни стойности част от тях се настройват
с лазер в процеса на производство.
Реално GE е до 0,5%. В зависимост
от нейната стойност има три класа ИУ - A са с грешка 0,025%, B - с
0,09% и С имат грешка 0,5%. По
принцип тези стойности се гарантират в целия работен температурен обхват на ИУ.
В някои каталози се дава температурният коефициент на G (Gain
Drift, Gain TC) GTC като относителната промяна ∆G/G, предизвикана
от изменение на температурата с
1°С. Измерението е ppm/°С с типични стойности няколко ppm/°С.
Стойността на G зависи, макар и
слабо, от големината на входното
напрежение. При обикновените усилватели това е без значение, но не
може да се пренебрегва в някои приложения на ИУ. Тази зависимост се
оценява чрез параметъра нелинейност на коефициента на усилване
(Gain Nonlinearity), представляващ
относителното изменение на G при
промяна на входното напрежение в
целия допустим обхват. Типичните
стойности са няколко хилядни от %.
Горната гранична честота винаги се отбелязва като честотна лента Bandwidth) BW, тъй като по прин-

Фиг. 1.

цип ИУ са постояннотокови. Стойността й е обратно пропорционална на G и затова в каталозите се
дава при няколко негови стойности.
Като допълнение на BW понякога се
използва и времето на установяване (Settling Time) ts, което е изяснено
на фиг. 1. Вместо ∆Uo практически
се използва величината 100∆Uo/Uo.
Типичните стойности на ts са от
няколко десетки до стотина µs. Понякога се дава и скоростта на изменение на изходното напрежение
(Slew Rate) SR, определяна по същия
начин, както при ОУ. Типичните й
стойности са между няколко десети
и няколко V/µs.
Коефициентът на потискане на
синфазни сигнали (Common Mode Rejection Ratio) CMRR се изразява винаги в децибели в съответствие с
(1) CMRR = 20lg(G/Gc ) = 20lgG - 20lgGc,
където Gc = Uoc /Uic е коефициентът
на предаване на синфазните сигнали
(Uic е входното синфазно напрежение, а Uoc - съответстващото му
изходно напрежение). Не трябва да
се забравя, че всички попаднали във
входа смущения предизвикват син-

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

63

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
фазен сигнал, т.е. CMRR е мярка за
потискането на смущенията. Колкото CMRR е по-голям, толкова помалък полезен сигнал (подаден като
напрежение Ui между двата входа на
ИУ) може да бъде усилен при наличие
на определени смущения. Това се
вижда от израза (1), който показва,
че полезният сигнал се усилва CMRR
децибела повече от синфазния. Например ИУ за снемане на електрокардиограма има входно напрежение 1
mV, съпътствано от смущения с Uic
= 5 V. Усилвателят е с G = 1000 и
CMRR = 120 dB, поради което изходното напрежение на полезния сигнал
е Uo = 1 V. Коефициентът на усилване е G = 60 dB, което според (1) означава Gc = -60 dB или 0,001. Така
изходното напрежение поради смущенията е Uoc = 5 mV - пренебрежимо малко спрямо полезния сигнал и
следователно ИУ реално е отстранил смущенията. Тъй като Gc на даден ИУ практически не зависи от G,
стойността на CMRR нараства с
увеличаване на G. Затова при сравняване на различни ИУ по този параметър винаги трябва да се взима
предвид при какво G е стойността
му.
Например ИУ с CMRR = 93 dB при
G = 1 вероятно потиска по-добре
синфазните сигнали от ИУ с CMRR =
100 dB при G = 100. В допълнение на
това трябва да се има предвид, че
CMRR намалява с увеличаване на честотата на синфазния сигнал. В каталозите стойността на CMRR
обикновено се задава за постоянно
напрежение или при мрежовата честота. Колкото до по-висока честота се запазват големите стойности на CMRR, толкова по-високочестотни смущения и висши хармоници на мрежовата честота ще бъдат
добре потискани. Нерядко именно
чрез голям CMRR може да се намалят
изискванията към скъпоструващи
филтри.
При работа на ИУ в среда на големи смущения, например в индустриални предприятия и при свързване
към дълги линии, от значение е максимално допустимото синфазно
входно напрежение (Input Common
Mode Voltage) CMV. При използването му да се внимава, тъй като много ИУ, захранвани с едно положително напрежение, допускат само няколко V отрицателни синфазни напрежения. Напоследък в някои каталози се
дават два обхвата на СМV - работен
(Operating Range), при синфазни напрежения в който ИУ работи нормално и допустим (Survival Range), чиито напрежения не повреждат ИУ, но
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той не работи в съответствие с
параметрите си.
За усилване на малки напрежения,
например от много видове сензори,
е важно да знае и големината на неизбежно създавания в ИУ шум, оценяван чрез два параметъра. Първият е
входното шумово напрежение (Input
Voltage Noise, Refered to Input Noise, RTI
Noise) VN, определяно в честотна
лента 1 Hz и имащо измерение µV/
√Hz. Реално то представлява изходното шумово напрежение, разделено
с G. Създаването на нискочестотен
шум („розов“ шум, 1/f-шум) се оценява чрез друг параметър, наричан просто шум (Noise, Vnoise), измерван
като напрежение от връх до връх в
честотна лента обикновено от 0,1
до 10 Hz.
Някои от известните от ОУ параметри се използват и в ИУ. Промяната на захранващото напрежение (или едновременно на напреженията при двойно захранване) с ∆UCC
води до изменение на постоянното
изходно напрежение с ∆Uo. Величината PSRR = 20lg(G∆UCC/∆Uo) представлява коефициентът на потискане на захранващото напрежение
(Power Supply Rejection Ratio), отбелязван и като PSR. Типичните му
стойности са между 70 и 100 dB.
Входното напрежение на несиметрия (Input Offset Voltage) UIO или Vos
обикновено е не повече от няколко
стотици µV. Влиянието на температурата върху него се отразява чрез
дрейфа на входното напрежение
(Input Offset Drift), представляващ
неговият температурен коефициент TCVOS със стойности около 1
µV/°C. По принцип ИУ с входни стъпала, реализирани с биполярни транзистори имат по-малко UIO от тези с
полеви транзистори. Входният поляризиращ ток (Input Bias Current) рядко надхвърля 1 nA, а минималните постигнати стойности вече достигат няколко fA.
Захранващото напрежение може
да е единично (Single Supply) или двойно (Dual Supply), като границите му
са твърде широки, например при
единично захранване долната е между 2,3 и 5 V, а горната - от 5,5 до 36
V. Немалка част от ИУ могат да
работят както с единично, така и с
двойно захранване. Големината на
консумирания от захранването ток
(Supply Current) е между няколко десетки µA и малко над 10 mA. Тя често се използва за характеризиране
на ИУ като маломощни (Low Power)
и микромощни (Micropower), но няма
точни стойности за определяне на
границите между тях.

Фиг. 2.

Принцип на действие
Многобройните и твърде разнообразни приложения на ИУ определиха появата през последните няколко
десетилетия на множество схеми за
реализацията им, всяка със своите
предимства и недостатъци. От тях
се наложиха три конфигурации, като
с най-голямо приложение е схемата
с три ОУ. Нейният основен вариант
е даден на фиг. 2. При пренебрегване
на нищожното напрежение между
двата входа на ОУ1 и ОУ2 се оказва,
че напрежението U23 между точки
2 и 3 е равно на входното напрежение Ui. Входният ток на двата ОУ
също може да се пренебрегне, при
което токът I = Ui/RG през RG протича и през резисторите R. Резултатът е напрежение U14 = (2R + R G)I
между точки 1 и 4, откъдето следва, че коефициентът на усилване на
първото стъпало G1 = U14/Ui е
(2)

G1 = 1 + 2R/RG.

Той може да бъде задаван, а с него
и G на цялата схема, чрез резистора
R G без влияние върху останалите
параметри. Това е първото предимство на схемата. Второто е много
голямото входно съпротивление със
стойности не по-малки от няколко
стотици MΩ и достигащо десетки
GΩ при ОУ с полеви транзистори на
входа. Коефициентът на потискане
на синфазни сигнали на първото
стъпало CMRR1 практически е с 3 dB
по-малък от този на ОУ1 и ОУ2 (двата ОУ винаги се избират с еднакви
параметри) и не зависи от производствените толеранси на резисторите, което е третото голямо предимство.
Второто стъпало на фиг. 2 е класическа схема на диференциален усилвател с един ОУ, което има коефициент на усилване
(3)

G2 = R2/R1.
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Фиг. 3.

Твърде често той е равен на 1, като при R 2=R1= R
всички резистори на ИУ без RG са с еднакви съпротивления. Коефициентът на потискане на синфазни сигнали е
(4)

CMRR2 = 20lg((G2+1)/δ) – 28, dB,

където δ е производственият толеранс на резисторите R1 и R2 в %. Чрез лазерна настройка той сравнително евтино може да бъде направен около 0,1%, което определя типични стойности на CMRR2 40-60 dB.
Общият коефициент на усилване на схемата е G =
G1G2, а неговият CMRR в dB е сумата на CMRR1 и CMRR2.
По постоянен ток CMRR достига 140 dB, а при мрежова
честота – до около 120 dB.
За реализация на програмируеми с резистор ИУ точки 2 и 3 на фиг. 2 се правят изводи на ИС и между тях

външно се свързва RG. Съществуват ИУ с вграден резистор RG и изводи за успоредно свързване към него на
външни резистори. Възможно е RG да е набор от превключваеми резистори за получаване на различни G. Например на негово място може да се използва ИС
МАХ5426 на фирмата МАХIМ, която позволява получаването на G = 1, 2, 4 и 8 чрез двупроводен интерфейс с
CMOS/TTL логически нива.
Известните от повече от 20 години ОУ с нулев дрейф
(Zero-Drift OA) вече имат достатъчно добри параметри,
за да бъдат използвани в ИУ. Принципът на реализация
на тази категория ИУ се изяснява чрез схемата на фиг.
3. Аналоговите диференциални ключове S1 и S2 се управляват от схемата СС, като във всеки момент от времето е отворен единият от тях, а другият е затворен.
Честотата на превключването им fc обикновено е няколко kHz. При затворен S1 входното напрежение Ui
зарежда С1, след което се затваря S 2 и зарядът, т.е. Ui,
се прехвърля в С2. Смисълът от това е „преобразуване“
на диференциалния вход на ИУ в несиметричен на ОУ.
Извод REF обикновено е маса, т.е. останалата част от
схемата е неинвертиращ усилвател с коефициент на
усилване
(5а)

G = 1 + R2/R1,

задаван чрез два резистора. На фиг. 3 те са показани
като външни за ИС, което е случаят на програмируеми
с резистор ИУ. За плавно регулиране или настройка на G
между R1 и R 2 може да се свърже потенциометър, чийто плъзгач се съединява към извод RG. При ИУ с цифрово
управление R1 и R2 са набор от резистори в самата ИС,
превключвани от аналогови ключове. Кондензаторът CF
не позволява усилване на променливи напрежения с честота fc и нейните хармоници.
С прекъсната линия на фиг. 3 е дадено възможното
свързване на извод REF към опорно напрежение UREF . То
се прибавя като постоянна съставка към изходното напрежение, което в случая е
(5б)

Uo = GUi + UREF.

Характерна особеност и в някои случаи недостатък
на този тип ИУ е малката им BW, не надхвърляща 0,5fc .
Класическата схема на диференциален усилвател с
един ОУ (второто стъпало на фиг. 2) вече се използва
самостоятелно като ИУ благодарение на технологичните възможности за много прецизна настройка на резисторите, чрез която се получават задоволителни за ИУ
стойности на CMRR. Това позволява да се използват предимствата на схемата спрямо останалите - по-широка
BW, запазване на добри стойности на CMRR до сравнително високи честоти (няколко kHz) и работа с големи
синфазни напрежения. Последното се дължи на факта,
че те постъпват на входа на ОУ през делители на напрежения.
И накрая схемата на ИУ с два ОУ. Практически тя не
се произвежда като ИС, но наличието на много, евтини
и висококачествени двойни ОУ я прави привлекателна
за реализация с дискретни резистори. Основната схема
е дадена на фиг. 4, като резисторите трябва да са с
колкото е възможно по-малки толеранси. Тя има коефициент на усилване
(6)

G = 1 + R2/R1 + 2R2/RG

с минимална стойност 1 +R2/R1 при липса на RG. Към
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Таблица 1. ИУ с фиксиран коефициент на усилване
ÈÑ
LM 363

Ï ðîèçâ îäèò åë

Âèä

G

N a t io n a l
10; 100;
Ô èã. 2
S e m ic o n d u c t o r
1000

GE,
%

T C G , p p m /o C
[í å ë è í å é íîñò , ppm ]

BW, kHz
(@ G )

ts , ms (ï ð è
CM RR, dB
ò î ÷ í î ñ ò ,% )
(@ f,H z )
[S R ,V /m s ]

0 ,1

20 [10]

100 (100)

70 (0,1) [0,36]

U IÎ ,
mV

T C VOS
m V /o C

VN

U CC,
V

Êîíñóì èðàí
ò îê, m A

Îñîáåíîñò è

130 (0)

30

1

12 nV Ö H z

± 5¸ ± 18

1 ,2

-

2 ,7 ¸ 5 ,5

0 ,0 9 3

2 ,8 5 ¸ 5 ,7 5

0 ,7

31 n V Ö H z
0 ,1 m V p -p
18 nV Ö H z
18 m V p -p

Ì èêðîì îù åí
Ì à ëî ì îù åí

M A X 4197

M A X IM

Ô èã. 2

100

0,01

1 [10]

2 5 0 (1 )

5 0 (0 ,1 )

106 (120)

50

1

Ì À Õ 4461

M A X IM

Ô èã. 2

1; 10;
100

0 ,1

[5 0 ]

250 (10)

7 5 (0 ,1 ) [0 ,5 ]

120 (0)

100

1 ,5

M N 2 3 1 1 M i c ro N e t w o r k s Ô è ã . 2

200

0 ,1 d B

0,001 d B /° C

1000

[3 ,5 ]

93 (10000)

-

-

1 ,6 5 n V Ö H z

± 8¸ ± 15

12

-

100

0,01

[3 ]

18 (100)

-

110

10 m ax

0 ,0 0 5

1 ,9 m V p -p

5¸ ±8

2 ,4

-

LT C 1 1 0 0

L in e a r
Tech no lo g y

Ô èã. 3

Фиг. 4.

изходното напрежение Uo = GUi може
да се прибави постоянна съставка
UREF като точка „а“ вместо да бъде
замасена се свърже към напрежение
UREF. Резисторите с прекъсната линия в двата входа със съпротивления до няколко kΩ са предпазни. За
подобряване на CMRR за променливи
напрежения трябва между инвертиращия вход на ОУ1 и маса да се
свърже малък донастройващ кондензатор.

ИУ с фиксиран
коефициент на усилване
На редове 2-5 в табл. 1 са дадени
основните параметри на ИУ, реализирани по схемата на фиг. 2 или нейни разновидности. На ред 2 са параметрите на LM363, чийто 3 стойности на коефициента на усилване

68

се осигуряват чрез подходящо
свързване на три определени извода.
Сравнително рядко използваната, но
полезна възможност е изключване на
ИУ чрез логическо ниво на специален
извод. Тя е вградена в МАХ4197 с
параметри на ред 3, като в изключено състояние консумацията е 8 mA.
Подобни са МАХ4195 с G=1 и
МАХ4196 с G=10. В ред 4 са параметрите на МАХ4461, чиито три
разновидности се различават само
по стойността на G и всяка се маркира чрез специална буква към означението (например MAX4461U има
G=1.
Сравнително рядко има ИУ с диференциален изход. Такъв е MN2311 с
параметри в ред 5, но той може да
работи и с несиметричен изход при
2 пъти по-малък G. Подобни са
MN2310 и MN2312, но те са с G
съответно 63 и 630.
В последния ред на табл. 1 е ИУ
LTC1100, реализиран по схемата на
фиг. 3. Характерен за него е сравнително малкият входен поляризиращ
ток (не повече от 65 рА), позволяващ свързването към входа на високоомни сензори и други източници на
сигнал. Освен това вариантът му с
корпус с 16 извода дава възможност

чрез подходящо свързване на един от
изводите да реализира G=10 и
G=100.

ИУ с променлив
коефициент на усилване
Параметрите на ИС от този тип
са дадени в табл. 2. Значително поголемият им брой в сравнение с
табл. 1 отразява по-голямото разнообразие на такива ИУ, предлагани на
пазара. На редове 2-11 са дадени
параметрите на ИУ, програмирани с
един резистор и реализирани по схемата на фиг. 2 или нейни разновидности. Характерно за AD620 (ред 2)
са широките граници на захранващото напрежение и работният температурен обхват от -55 до +125°С.
На ред 3 са параметрите на AD624,
който освен малкия шум има още
една характерна особеност – вградените 4 резистора за използване
като R G. Чрез подходящото им
свързване се реализират стойности
на G , равни на 1, 10, 100, 200, 500
и 1000. Освен това е възможно и
външно свързване на резистор към
друг извод за получаване на произволен G. Микромощният ИУ AD627
съдържа в схемата си резистор RG,
който определя минимален G, равен

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

69

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 2. ИУ с променлив коефициент на усилване
ÈÑ
A D 620
A D 624
A D 627
M N 2200
IN A 1 1 4
IN A 1 0 3
IN A 1 1 6
IN A 3 3 2
52301
A D 8222
A D 625
LT C 2 0 5 3
LT C 6 8 0 0

Ï ðîèçâ îäèò åë

Çàäàâàíå
íà G

A n a lo g
D e v ic e s
A n a lo g
D e v ic e s
A n a lo g
D e v ic e s
M i c ro
N e tw o rk s
Texas
In s tru m e n ts
Texas
In s tru m e n ts
Texas
In s tru m e n ts
Texas
In s tru m e n ts
M i c ro p a c
In d u s t r ie s
A n a lo g
D e v ic e s
A n a lo g
D e v ic e s
L in e a r
Tech no lo g y
L in e a r
Tech no lo g y

Ñ åäèí
1-10000 0,3
ðåçèñò îð
m ax
Ñ åäèí
1-10000 0,05
ðåçèñò îð
m ax
Ñ åäèí
5
1
0
0
0
0 ,1
ðåçèñò îð
Ñ åäèí
1-1000 m0a,1x
ðåçèñò îð
Ñ åäèí
ð åçèñò î ð 1-10 000 Ñ åäèí
1-1000
ðåçèñò îð
Ñ åäèí
1-1000
ðåçèñò îð
Ñ åäèí
5-1000 0,07
ðåçèñò îð
Ñ åäèí
1-1000
ðåçèñò îð
Ñ åäèí
1-10000
ðåçèñò îð
Ñ ò ðè
1-10000 0,05
ðåçèñò îðà
Ñ äâà
0,001
ðåçèñò îðà
Ñ äâà
1m in m0a,1x
ðåçèñò îðà
Ñ äâà
100 m in 0,3
ðåçèñò îðà
1 ; 2 ; 5 ; 0 ,5
Öèôðîâî
10

E L8170

In t e r s il

PG A 207

Texas
In s tru m e n ts
L in e a r
Tech no lo g y

LT C 6 9 1 5

Öèôðîâî

G

GE,
%

1 -4 0 9 6 1 m a x

на 5. Успоредно на него се свързва
външен резистор за увеличаване на
G до 1000. В ИУ MN2200 (ред 5) също
са вградени резистори за RG, които
чрез подходящо свързване на изводи
се установяват стойности на G,
равни на 1, 10, 100 и 1000. Когато
изводите са свободни, чрез външен
резистор може да се задава G между 1 и 1000. Представител на ИУ с
общо предназначение е INA114 (ред
6), който може да работи с единично или двойно захранване в широки
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T C G , p p m /o C
ts , ms (ï ð è
BW, kHz
CM RR, dB
[í å ë è í å é ò î ÷ í î ñ ò ,% )
(@ G )
(@ f,H z )
íîñò , ppm ]
[S R ,V /m s ]

U IÎ ,
mV

T C VOS
m V /o C

Êîíñóì èðàí
ò îê, m A

Îñîáåíîñò è

9 nV Ö H z ± 2,3¸ ± 18
0 ,2 8 m V p -p

1 ,3

-

3 ,5

-

U CC,
V

VN

-

800 (10)

15 (0,01)

9 3 (6 0 )

50 m ax

0 ,6

5 m ax

25 (1000)

15 [5]

130 (0)

25 m ax

0 ,2 5
m ax

0 ,3 m V p -p

125 m ax

1 m ax

38 nVÖ H z
1 ,2 m V p -p

2¸ ± 18

0 ,0 6

Ì èêðîì îù åí

0 ,5

0 ,6 m V p -p

± 5¸ ± 18

8

-

5 /G m a x 1 1 m V p -p

4 ,5 ¸ 3 6

2 ,2

-

±9¸ ±25

9

Í è ù îæ å í
âõ . ò î ê

10

8 0 (5 )

135 (0,01)

8 3 (0 )

60

7 5 0 (1 )

200 (0,01)
[0 ,2 5 ]

110 (10)

100
100/G
m ax

-

10 (100)

120 (0,01)

115 m in (0)

-

100 (1000)

3,5(0,01)

110 m in (0) 100 m ax

-

70m in
(100)

145 (0,01)

2

500 (100)

2,5 (0,01)

8 6 m in (0 ) 2 k m a x
7 3 (0 )

8k m ax

1m ax
5m ax

28 nVÖ H z

9¸ 36

1

5

46 nVÖ H z

2 ,5 ¸ 5 ,5

0,415

CM OS

15

Çà +25 ¸
+ 180° Ñ

-

8 0 0 (1 )

-

60

8k m ax

30

-

750 (10)

13 (0,001)

8 0 (4 0 0 0 )

60

0 ,3

5 m ax

25 (1000)

15 (0,01)

140 (60)

-

-

1 ,5

[0 ,2 ]

113 (0)

5

-

1 ,5

[0 ,2 ]

116 (0)

100 m ax

0 ,2 5
m ax
0 ,0 5
m ax
0 ,2 5
m ax

-

192 (100)

[0 ,5 ]

108 (0)

250 m ax

-

-

3,5 (0,01)

-

1 ,5

15k m ax (0,1)
[0 ,2 ]

9 5 m in (0 ) 1 ,5 k m a x
119 (0)

3

граници. С много малък шум и широка честотна лента се характеризира INA103 (ред 7), което за сметка
на повишената постояннотокова
консумация. Най-малкият засега входен поляризиращ ток (3 fA при +25°С
и 25 fA при +85°С) е постигнат в ИУ
INA116 (ред 8), чието входно стъпало е с полеви транзистори. Сравнително малко са ИУ с входно стъпало
с CMOS транзистори. Пример е
INA332 с параметри в ред 9, чийто
входен ток не надхвърля 10 pA. Из-

1 nVÖ Hz

± 6¸ ± 18

-

± 15

8 nV Ö H z ± 2,3¸ ± 18
0 ,2 5 m V p -p
4 nV Ö H z ± 6¸ ± 18
0 ,3 m V p -p

2 ,2 m a x

Ä âîåí

3 ,5

Íóëèð àíå
í à U Io

2 ,5 m V p -p 2 ,5 ¸ ± 5 ,5

0 ,7 5

-

2 ,5 m V p -p

2 ,7 ¸ 5 ,5

1 ,3 m a x

-

2

25 nVÖ H z

2 ,9 ¸ 5

0 ,7 8

Ì èêðîì îù åí

2 m ax

18 nV Ö H z

9¸ 36

12,4

-

1 ,1

-

0 ,0 5
m ax

2 ,5 m V p -p 2 ,5 ¸ ± 5 ,5

ползването на такива транзистори
е за сметка на намаляване на CMRR
и повишаване на UIО. Със същите параметри е двойният ИУ INA2332.
Един от малкото хибридни ИУ е
52301 (ред 10), който работи до
температури 180°С, като производителят може да доставя по заявка
и разновидност до 200°С.
Предимството на двойните ИУ
не е само в спестяване на място
върху платката, но и възможността
да бъдат използвани като ИУ с ди-
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Таблица 3. Прецизни диференциални усилватели
ÈÑ

Ï ðîèçâ îäèò åë

G

GE,
%

AM P03
A D 8205

TCG ,
p p m /o C

B W , k H z ts , ms (ï ð è ò î ÷ - C M R R , d B
(@ G )
í î ñ ò ,% ) [S R , V /m s ] (@ f, H z )

U IÎ ,
mV

T C VOS
m V /o C

A n a lo g D e v ic e s

1

4.10-3 m ax

-

3000

1 (0,01) [9,5]

100 (0)

10

-

2 m V p -p

± 15

2 ,5

A n a lo g D e v ic e s

50

1

30

50

[0 ,5 ]

8 6 (2 0 k )

2000

15

2 0 m V p -p

4 ,5 - 5 ,5

2 m ax

VN

U CC,
V

Êîíñóì èðàí
ò îê, m A

M A X 4199

M A X IM

10

0,01

1

45

3 7 [0 ,1 ]

110 (60)

10

0 ,2 5

6 ,6 m V R M S

2 ,7 - 7 ,5

0 ,0 4 2

A D 8202

A n a lo g D e v ic e s

20

0 ,3

1

50

0 ,2 8

80 (10)

1000

0 ,3
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ференциален изход. Последно увеличава стойността на CMRR. В ред 11
са дадени параметрите на AD8222,
който е в квадратен корпус с 16 извода.
По видоизменена схема на фиг. 2
(с пет ОУ) е реализиран AD625 с
параметри в ред 12. Резултатът е
подобряване на параметрите, например нелинейността на G е до
0,001%. Особеност е задаването на
G чрез три външни резистора съответстващи на R и RG на фиг. 2.
Коефициентът на усилване на ИУ
с параметри в редове 13-15 на табл.
2 се задава с два външни резистора,
тъй като реализацията им е по схемата на фиг. 3 или нейни разновидности. Характерно за LTC2053 (ред
13) е работата му с единично и двойно захранване, а схемата за управление в неговата разновидност
LTC2053-SYNC може да се синхронизира с външен генератор. Подобен на
него е LTC6800 (ред 14), който работи в по-малки граници на захранва-
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щото напрежение, но има широк
температурен обхват (от -40 до
+125°С). Пример за микромощен ИУ
от тази група е EL8170 с параметри в ред 15. Характерна за него и за
други микромощни ИУ е фиксираната минимална стойност на G - при
реализация на по-малко усилване има
опасност от самовъзбуждане. Подобни на него са EL8171, EL8172 и
EL8173, както и двойният ИУ
ISL28270.
С 4 стойности на G (1, 2, 5 и 10)
е ИУ с цифрово управление PGA207,
използващо CMOS/TTL логически
нива. Неговите параметри са в предпоследния ред на табл. 2. Със същите параметри е PGA206, но той е
със стойности 1, 2, 4 и 8 на G. Сред
най-новите ИУ с цифрово управление
е LTC6915 (последен ред на табл. 2).
Той има 13 стойности на G, равни
на целите степени на 2 между 0 и
13, т.е. от 1 до 4096. Те се установяват чрез 4-разредно двоично число, подавано в паралелен или после-

дователен код. Числото може да
бъде осигурявано от цифрови схеми
със захранващо напрежение дори
+2,5 V.

Прецизни диференциални
усилватели
В табл.3 са дадени параметрите
на няколко ИУ от този тип. АМР03
в действителност е повторител на
напрежение и позволява преобразуване на напрежението от незамасен
източник в същото напрежение спрямо маса. Сред най-съществените
особености на AD8205 е нормалната работа със синфазни напрежения
в границите от -2 до +65 V и запазването на стойността на CMRR до
20 kHz. Последното позволява използване на ИУ и при наличие на високочестотни смущения. С много малка
консумация и възможност за изключване (при което се консумира ток
6,5µA) е МАХ4199. Подобен на него
е МАХ4198, но той е с G = 1 и BW =
175 kHz. Специфичен тип е AD8202.
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Фиг. 5.

Освен диференциален усилвател той
съдържа и самостоятелен втори
усилвател с G = 2, като каскадното
им съединяване дава стойността на
G в табл. 3. Обхватът на синфазните напрежения е между -8 и +28 V при
захранващо напрежение +5 V.

Характерни приложения
Сред основните приложения на ИУ
е свързването на входа им на Уитстонов мост с поне един сензор S
за преобразуване на определена физична величина (температура, светлина, налягане, влажност, механични
усилия) в съпротивление. При това
напрежението от моста се усилва
G-пъти, което означава увеличаване
на чувствителността. Такова
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Фиг. 6.

свързване се нарича мостов усилвател (Bridge Amplifier) и идея за него е
дадена на фиг. 5. Входният поляризиращ ток на ИУ протича през моста
и създава върху него напрежение,
което обуславя грешка при измерването. Поради това съпротивленията на моста трябва да са до определена стойност, зависеща от използвания ИУ.
Твърде често напрежението на
мостовия усилвател трябва да бъде
предадено по линия, което изисква
между нея и усилвателя да се свърже
допълнителен буфер. За тези случаи
може да се използва АМ411, чиято
структура и типично свързване на
външните елементи са дадени на
фиг. 6. Захранването на моста се

осигурява с напрежение +5 V от извод VREF, получавано от блок REF. Измервателният усилвател IA е с GIA =
5 и CMRR = 90 dB, а буферът В реално е ОУ. Желаният общ коефициент
на усилване G = (1 +R2/R1)GIA се установява чрез външните резистори R1
и R2. И тук е възможно на извод ZA
да се подаде постоянно напрежение
(вместо да е замасен), което се прибавя към изходното Uo.
Голяма област на приложене е измерването и контролът на значителни токове чрез напрежението,
което създават върху нискоомен резистор. Характерни примери са електродвигателите, хидравличните
системи и появилите се напоследък
42-волтови акумулаторни системи.
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Фиг. 7.

Фиг. 8.

Фиг. 9.

Идея за типичната схема на свързване е дадена на фиг. 7 с изходно напрежение Uo = GRsI. При големи синфазни напрежения са подходящи прецизните диференциални усилватели.
Подробности за измерването на токове могат да бъдат намерени в
статията „Измерване и контролиране на ток“ в брой 2 на Инженеринг
ревю от 2004 г.
Измерването на температура
чрез термодвойки изисква усилване
на неголямото им напрежение. Например термодвойка тип К дава
40,6 µV/°С, което за превръщане в
често използваната стойност 10
mV/°С трябва да бъде усилено 246
пъти. На фиг. 8 е даден ИУ, отгова-

76

рящ на тези условия и осигуряващ
измерване на температури между 0
и 350°С. Неговият коефициент на
усилване се настройва чрез потенциометъра 100 Ω, а чрез резисторите по 10 MΩ и 1 MΩ на входовете
на LTC2053 се установява половината от захранващото напрежение,
необходимо за единичното захранване. Както е известно, точното измерване с термодвойки изисква студеният им край да е с постоянна
температура. Вместо трудното й
подържане в схемата тя се измерва
чрез сензора LTC1025. Чрез буфера
LTC2050 той осигурява на вход REF
на LTC2050 постоянно напрежение,
което компенсира промените на
температурата, т.е. все едно че тя
е неизменна. Схемата работи със
захранващо напрежение между 3,5 и
5 V, от което консумира ток 1,8 mA.
Това й позволява да бъде вграждана

в апаратури с батерийно захранване.
Схема на генератор на ток с цифрово управление е дадена на фиг. 9.
Напрежението Ui (допустима стойност 0,25-0,5 mV) се усилва G-пъти
и обуславя върху Rs напрежение GU i.
Резултатът е ток IL = GUi/Rs през
резистора и съответно товара L.
Например при Ui = 0,5 mV и Rs = 50 Ω
се получава IL[mA] = 0,01G, т.е. задаване на стойности между 10 µA и
40,96 mA.
Таблици 1-3 показват, че минималното двойно захранване на ИУ е ±2,3
V. При нужда от по-малко захранващо напрежение схемата на фиг. 2
може да се реализира с подходящи
нисковолтови ОУ. Например при използване на ALD1726, ALD2711A или
ALD2721 на Advanced Linear Devices
може да се реализира ИУ със захранващи напрежения ±1 V.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

—Ë„ÛÌÓÒÚ Ì‡
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË
Концепции за защита на водещи в областта на индустриалната
автоматизация компании

E

‰‚‡ ÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ, ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ÓÒÌÓ‚ËÚÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ò‡ ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÎË, ˜Â Â‰ËÌ ‰ÂÌ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÏ
ÍÓÎÂ„Ë ˘Â ÒÂ Ò·Î˙ÒÍ‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ Ò
ÔÓ·ÎÂÏ‡, Ì‡Â˜ÂÌ ÍË·Â ÒË„ÛÌÓÒÚ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ. «‡˘ÓÚÓ, ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ
ËÌÊÂÌÂË ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ „ËÊ‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡
‰Ó·ÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò ˆÂÎ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÔÓˆÂÒË, ÌÓ Ë ‰‡ ÓÚÍË‚‡Ú Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓ·ÎÂÏË Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÂÊËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú Ë ÔËÎ‡„‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ìËÌÒÚÛÏÂÌÚËî Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.

Сигурност на всяко
йерархично ниво
œÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ò‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÒÂËÓÁÌË ‚ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË
‚‡ÊÌË Á‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË Ó·ÂÍÚË. «‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÒÎ‡·ËÚÂ ÒÚ‡ÌË ‚ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ IT ÒËÒÚÂÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ Ó·ÂÍÚ Ì‡ Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ‡Ì‡ÎËÁË, ‰ÓÔÂ‰Ë ÌˇÍÓÎÍÓ
„Ó‰ËÌË Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË ÌÂ
ÒÂ Ó·˙˘‡¯Â ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ.
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ƒÌÂÒ ÌÂ Ò‡ Ï‡ÎÍÓ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Í˙Ï ÚÂÏ‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ ÔÓ‰ıÓÊ‰‡ Ò
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÒÂËÓÁÌÓÒÚ ËÎË Ô˙Í
ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÌÂÌÛÊÌÓ ÒÂ ÔÂÂÍÒÔÓÌË‡. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú ÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË Ó·˙˘‡Ú
Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡,
·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ Â ÏÌÓ„Ó ÒÂËÓÁÂÌ - ÌÂ
Ò‡ÏÓ ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÂÍË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë Á‡„Û·Ë, ÌÓ Ë Ì‡ Ô‡Á‡ÌË ÔÓÁËˆËË, ‚ÎËˇÌËÂ, Ò˙‰Â·ÌË ËÒÍÓ‚Â ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎË Ë ˜‡ÒÚÌË ÎËˆ‡ Ë Ú.Ì. œÂÂÍÒÔÓÌË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
Ò˙˘Ó Â ‚Â‰ÌÓ, Á‡˘ÓÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ Á‡ ÓÔËÚË ‰‡ ·˙‰Â
ÔÒËıË‡ÌÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ, ‡ ÌÂ Á‡
ˆÂÎÂÌ‡ÒÓ˜ÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ËÏ Â¯‡‚‡ÌÂ.
—Ë„ÛÌÓÒÚÚ‡ Â ‰Û„ ‡ÒÔÂÍÚ ÓÚ
Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë
‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÒÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
ÔÓˆÂÒË. —Ú‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË Â ÔÓ‰ıÓ‰˙Ú, ÔË ÍÓÈÚÓ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ ‚˙‚ ‚ÒˇÍÓ
ÌÂÈÌÓ ÈÂ‡ıË˜ÌÓ ÌË‚Ó, ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÂÊË.

Разминаване в
отговорностите
¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË Ó·ÂÍÚË ÔÓ Ò‚ÂÚ‡ Á‡
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË-

ÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ IT ÓÚ‰ÂÎËÚÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ËÏ
Ò‡ ‰Ó·Â Á‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ò Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ë Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ·Ë‚Ë ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. ◊ÂÒÚÓ, ‰ÓË
ÌÂ ËÏ ÎËÔÒ‚‡ ·˛‰ÊÂÚ. –Â‡ÎÌÓÒÚÚ‡
Â, ˜Â ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÌÂ ‡Á·Ë‡Ú ÓÚ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ ËÏ‡Ú ÚÂÁË ÔÓÁÌ‡ÌËˇ, ÌÓ ‡Á·Ë‡ÌÂÚÓ ËÏ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ÌÂ Â Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ
ÌË‚Ó. »ÏÂÌÌÓ ‡ÁÏË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ, Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË Ò˙Ò
Á‡‰‡˜‡Ú‡ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ë ‰‡ ÒÂ „ËÊ‡Ú Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
ËÏ, ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ìÒ‚Ó·Ó‰ÂÌ ÍÓË‰Óî
Á‡ ÌÂÓÚÓËÁË‡Ì ‰ÓÒÚ˙Ô.
—ËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ ÓÚ
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ó·ÂÍÚË,
˜ËËÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË
Ò‡ ·ËÎË Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÌÂÓÚÓËÁË‡ÌË Ì‡ÏÂÒË, ÏÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ Ò˙Ó·˘‡‚‡Ú ÒÂ‰ ·‡Ì¯‡ Á‡ Ò˙˘ÌÓÒÚÚ‡
ËÏ, Ì‡ÌÂÒÂÌËÚÂ ÔÓ‡ÊÂÌËˇ Ë Á‡„Û·ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÏ ÔË˜ËÌËÎË.
¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡ Ò‡ ËÁ‚ÂÒÚÌË ÍË·Â
ËÌˆË‰ÂÌÚË ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡,
ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰Û„Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÊÂÌÂË, Á‡ÌËÏ‡‚‡-
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˘Ë ÒÂ Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, ÓÚÍË‚‡Ú ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÎ‡·ËÚÂ ÒÚ‡ÌË
‚ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ IT Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.

Категории
неоторизирани намеси
»ÁÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌË Ò˙·ËÚËˇ, Ó·ÂÍÚ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‚ ‰‡‰ÂÌ‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË Í‡ÚÂ„ÓËË:
ÕÂÓÚÓËÁË‡ÌË ÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌË
Ì‡ÏÂÒË. —Â‰ Úˇı Â ı‡ÍÂÒÚ‚ÓÚÓ,
Ú.Â. ÌÂ‡ÁÂ¯ÂÌËˇÚ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡.
ƒÛ„‡ ÌÂÓÚÓËÁË‡Ì‡ ÛÏË¯ÎÂÌ‡
Ì‡ÏÂÒ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ·ÎÓÍË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ È ‡·ÓÚ‡, ËÁ‚ÂÒÚÌ‡
Í‡ÚÓ DoS (denial of service), ÔË ÍÓˇÚÓ ÏÂÊ‡Ú‡ ÒÂ Ì‡‚Ó‰Ìˇ‚‡ Ò ·ÂÁÔÓÎÂÁÂÌ Ú‡ÙËÍ, ÍÓÂÚÓ Í‡ÈÌÓ ÔÓÌËÊ‡‚‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ È. ÿËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌËÚÂ ÏÂÊË Ë Ú.Ì‡. Ï‡ÒÍË‡ÌÂ ËÎË
ÒÔÛÙËÌ„, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‡ÁÔ‡˘‡Ú
ËÏÂÈÎË ÓÚ ÌÂÓÚÓËÁË‡ÌË ÎËˆ‡ ÔÓ‰
Ù‡Î¯Ë‚Ó ËÏÂ.
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ÕÂÓÚÓËÁË‡ÌË ÌÂÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌË
Ì‡ÏÂÒË. ¬ Ú‡ÁË Í‡ÚÂ„ÓËˇ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ÔÓ‡ÊÂÌËˇÚ‡ ‚
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ‚ËÛÒË, ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌË ‚
ÏÂÊËÚÂ. œÓÌˇÍÓ„‡ ÔÓ·Ë‚ËÚÂ ‚
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ò‡ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ë ÓÚ
‚˙ÚÂ¯ÌË Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÌÂÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌË ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ÔÓ‡‰Ë
ÌÂ‰Ó·Â Ó·Û˜ÂÌ ÔÂÒÓÌ‡Î ËÎË ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÔÓˆÂ‰ÛË Á‡ ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË, Ì‡ÔËÏÂ.
ŒÚ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÔÂ‰Ì‡ÏÂÂÌËÚÂ ‡Ú‡ÍË Ò‡ Ì‡È-Â‰ÍË, ÌÓ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ Ò‡ Ì‡È-ÔÓ‡Áˇ‚‡˘Ë. “˙È Í‡ÚÓ
ËÁËÒÍ‚‡Ú ‰ÂÚ‡ÈÎÌÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ì‡È-‚ÂÓˇÚÌËˇÚ ÔË˜ËÌËÚÂÎ ·Ë ·ËÎ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ Á‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ ˜Ó‚ÂÍ. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌË Ò‡ ÔÓËÁ¯ÂÒÚ‚Ëˇ, ‰˙ÎÊ‡˘Ë
ÒÂ Ì‡ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ËÎË ÌÂÚÓ˜ÌË
ÚÂÒÚÓ‚Â Ë ÔÓˆÂ‰ÛË. —˙˘Ó Ú‡Í‡,
˜ÂÒÚÓ ÔÓ·Ë‚ËÚÂ ‚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ »ÌÚÂÌÂÚ
‚ËÛÒË, ÍÓËÚÓ ÌˇÏ‡Ú Á‡ ˆÂÎ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ Í‡ÂÌ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ, ‡ Ì‡ÈÓ·˘Ó Ò‡ Ì‡ÒÓ˜ÂÌË ÒÂ˘Û Windows,

Ì‡ÔËÏÂ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡
ËÌˆË‰ÂÌÚËÚÂ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Â ÌÂÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏÓÒÚÚ‡
ËÏ.

Къде се крие опасността
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡
ÏÂÊ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ (œÃ ) Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ó ÒÛÔÂ‚‡ÈÁÓÌÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ (SCADA).“ÂÁË Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÒËÒÚÂÏË ÒÂ „ËÊ‡Ú
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
Á‡˘ËÚË, Á‡‚Ó‰ÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÔÎ‡ÌË‡ÌÂ. ‡ÍÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÌÂ‰ÓÓˆÂÌˇ‚‡, Ú‡Í‡ Ë ˜ÂÒÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú
Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÔÂÛ‚ÂÎË˜‡‚‡.
¡ÂÁÏËÒÎÂÌË Ò‡, Ì‡ÔËÏÂ, Ú‚˙‰ÂÌËˇÚ‡, ˜Â ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÂÌ ‚ËÛÒ ‰Ó œÃ ÏÓÊÂ ‰‡
Á‡ÒÂ„ÌÂ ‚ÒË˜ÍË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡. œÂÚÓÎÓ- Ë „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔËÂÏ‡ÌÂ
Ì‡ ‰‡ÌÌË ‚ ÓÌ-Î‡ÈÌ ÂÊËÏ. ¬ ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ı‡ ÙËÏÂÌË, Ú.Â.
Á‡Ú‚ÓÂÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Ë ÚÓ‚‡ Ò˙Á‰‡‚‡¯Â ÔÂ‚‡ÚÌÓÚÓ
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‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂ, ˜Â ÚÓÁË Ó‰ ÒËÒÚÂÏË
Ò‡ "ËÏÛÌËÁË‡ÌËî ÒÂ˘Û ‡Ú‡ÍË. —
‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ TCP/IP ÔÓÚÓÍÓÎËÚÂ Ë ÛÂ· ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ, ı‡ÍÂËÚÂ ÔÓÎÛ˜Ëı‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË Ô˙ÚË˘‡ Á‡ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Проблем са
множеството
доставчици
≈‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚ „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë Ì‡È-‚Â˜Â ÚÂÁË ÓÚ ÔÂÚÓÎÓ- Ë „‡ÁÓ‰Ó·Ë‚‡, Â ÔÎÓ˘Ú‡, ‚˙ıÛ
ÍÓˇÚÓ ÚÂ ÓÔÂË‡Ú - ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÓÚ
ÒÚÓÚËˆË ‰Ó ıËÎˇ‰Ë Í‚‡‰‡ÚÌË ÍËÎÓÏÂÚË, ÔÓÒÚË‡˘Ë ÒÂ Í‡ÍÚÓ Ì‡
ÒÛ¯‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÏÓÒÍËÚÂ ‡ÈÓÌË. “Ó‚‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â
‚‡ÊÌË ‰‡ÌÌË ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú Ë ÔÂ‰‡‚‡Ú ÓÚ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË ‡ÈÓÌË, Í˙‰ÂÚÓ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡, ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ - ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÍ˙Ô‡. »ÏÂÌÌÓ ÚÓ‚‡ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡
Ë ÒË„ÛÌ‡ ÎËÌËˇ Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ
‰ÓÒÚ˙Ô. œÓ‡‰Ë Ó„ÓÏÌËÚÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
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ÔÓÍË‚‡Ú, SDH (Synchronous Data
Hierarchy) Ë Frame Relay ÏÂÊËÚÂ,
‰ÓÒÚ‡‚ˇÌË ÓÚ ‰Û„Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‚‡ÊÌËÚÂ ÔÓˆÂÒÌË ‰‡ÌÌË.
ƒÛ„ ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÓ‚‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ Â,
˜Â „ÓÎÂÏËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‡·ÓÚˇÚ Ò
‡ÁÎË˜ÌË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË Ì‡ ÒÛÓ‚ËÌË,
ÂÎÂÏÂÌÚÌ‡ ·‡Á‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. Õ‡ÔËÏÂ, ‰Ó·Ë‚˙Ú Ì‡ ÌÂÙÚ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡
ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡ ÔÓ‰
Ì‡ÂÏ, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘‡ Ì‡ ‰Û„‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ. “Ó‚‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ÔÓ·ÎÂÏË, ‡ÍÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡ÚÌ¸Ó‡ ÌÂ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ.

Сигурни ли са ПМК?
œÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‚
ÏËÌ‡ÎÓÚÓ ÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò‡ ÒÂ
ÔË‰˙Ê‡ÎË Í˙Ï ÔÓ„Â¯ÌËˇ ÔÓ‰ıÓ‰
Ì‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ˜ÂÁ
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ œÃ ÓÚ Ó·˘ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍËÚÂ ÏÂÊË. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Òı‚‡˘‡ÌÂÚÓ, ˜Â œÃ Ò‡ ÒË„ÛÌË, Á‡˘ÓÚÓ
Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ "ÙËÏÂÌËî (Á‡Ú‚ÓÂÌË) Â¯ÂÌËˇ, Â ÏËÚ. √ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ı‡ÍÂË ÌÂ Ò‡ ÔÓÒÚÓ

ÏÎ‡‰ÂÊË, ËÁ‚˙¯‚‡˘Ë ÔÓ·Ë‚ËÚÂ ‚
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Û‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂ, ‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË,
Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ‚ „ÛÔË, Á‡ ÍÓËÚÓ
ÚÓ‚‡ Â ·ËÁÌÂÒ, ÓÚ ÍÓÈÚÓ ÔÂ˜ÂÎˇÚ
Ô‡Ë. «‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÚÓ‚‡, ÚÂ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú Ú.Ì‡. MalWare (Ò˙Í‡˘ÂÌËÂ ÓÚ Malicious softWare) Ò ˆÂÎ
ÔÓÌËÍ‚‡ÌÂ ‚ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ì‡ ‡Ú‡ÍÛ‚‡Ì‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ
Ë ‚ œÃ .
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂÊË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ "ÙËÏÂÌËî Â¯ÂÌËˇ, ÌÂ Â
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ Á‡·ÎÛ‰‡ ÓÚÌÓÒÌÓ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ËÏ. ÃÌÓ„Ó ÙËÏË ÒÏˇÚ‡Ú, ˜Â ÚÂıÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ò‡ ÒË„ÛÌË, Á‡˘ÓÚÓ ÌÂ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Í˙Ï
»ÌÚÂÌÂÚ. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â ÌÂ Â ‚ˇÌÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ËÏ‡ ÏÌÓ„Ó Ì‡˜ËÌË
MalWare ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó œÃ - ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ‰Û„Ë ÏÂÊË,
‡·ÓÚÂ˘Ë ˜ÂÁ VPN, ËÎË ‰ÓË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ flash Ô‡ÏÂÚ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡,
œÃ Ò‡ ‰ÓË ÔÓ-ÌÂÁ‡˘ËÚÂÌË ÓÚ
·ËÁÌÂÒ ÏÂÊËÚÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ò‡ Á‡˘ËÚÂÌË ÒÔˇÏÓ ·ËÁÌÂÒ
ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÌÓ ÌÂ Ë Á‡ ÍËÚË˜ÌËÚÂ
ÔÓˆÂÒÌË ‰‡ÌÌË. ÕÂ˘Ó ÔÓ‚Â˜Â,
ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ë Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ œÃ
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‰‡‚‡Ú „ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ı‡ÍÂËÚÂ Á‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÂ„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì ‰ÓÒÚ˙Ô.

Производствен цикъл на
кибер сигурността
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÍË·Â Á‡˘ËÚ‡ Ë
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ÌËÍÓ„‡ ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÓÚÒÚ‡ÌˇÚ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ
Á‡ÔÎ‡ıË. ¬ÏÂÒÚÓ ÚÓ‚‡, Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰Â ÔÂ‰ÔËÂÚ ÔÓ‰ıÓ‰ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÁË Á‡ÔÎ‡ıË. ≈ÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ
ˆËÍ˙Î Ì‡ ÍË·Â Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Ù‡ÁË - ÓˆÂÌÍ‡, ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.
ŒˆÂÌÍ‡. ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
ËÁ‚˙¯Ë ‰ÂÚ‡ÈÎÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ ÛˇÁ‚ËÏË Á‚ÂÌ‡. ¬ÒË˜ÍË Ù‡ÍÚÓË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú
ÔÂ‰‚Ë‰, ‰ÓË Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡
ÏÂÊ‰Û ıÓ‡Ú‡ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Á‚ÂÌ‡ Ë ‚˙ÁÍË Ò ÍÎËÂÌÚË Ë ÔÓ‰‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË. “‡Í‡ Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ÒÎÛÊËÚÂÎ
ÒË ÌÓÒË ÒÎÛÊÂ·ÌËˇ Î‡ÔÚÓÔ ‚Í˙˘Ë,
ÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ Â Ú‡Ï ‰‡ ÒÂ Ò‚˙ÊÂ
Í˙Ï »ÌÚÂÌÂÚ ËÎË ‰‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡
Ù‡ÈÎÓ‚Â, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ Â Á‡ÔÎ‡ı‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ Ò˙˘ËˇÚ
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Î‡ÔÚÓÔ ÒÂ Ò‚˙ÊÂ Í˙Ï ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡.“‡ÁË Ù‡Á‡ Úˇ·‚‡ ‰‡
Á‡‚˙¯Ë Ò˙Ò ÒÔËÒ˙Í Ì‡ ˆÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÚË„Ì‡ÚË,
Í‡ÍÚÓ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡˘Ë
ÌÂÂ„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËˇ ‰ÓÒÚ˙Ô.
œÓÂÍÚË‡ÌÂ. Õ‡ Ú‡ÁË Ù‡Á‡ ÒÂ
Ë‰ÂÌÚËÙËˆË‡Ú ÍÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ
(ı‡‰ÛÂÌË Ë ÒÓÙÚÛÂÌË) Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÎËÚÂ. ¬ ÌÂˇ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë
ÚˇıÌÓÚÓ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ‚˙ıÛ ˆˇÎ‡Ú‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ. ‡Í Ë ÍÓÎÍÓ ÂÙËÍ‡ÒÌÓ
˘Â ÒÂ Ò‚˙Ê‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË? ÃÓÊÂ ÎË ÚÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó
ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ‰Û„Ë Ó·Î‡ÒÚË ËÎË ‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡?
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ò‡ ÌÓ‚Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ
‰Ó ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËËÚÂ, Ì‡ ÍÓËÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ œÃ . (ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ ‚Ë‰ËÚÂ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Â‰‡ÍˆËˇ Ì‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËˇ 800-82 Ì‡ ¿ÏÂËÍ‡ÌÒÍËˇ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ ËÌÒÚËÚÛÚ
Á‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ì‡ ‡‰ÂÒ: csrc.nist.gov/publications/drafts/
800-82/Draft-SP800-82.pdf.)

¬ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ. Õ‡ ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ Â¯ÂÌËˇ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë ‚ ÏÌÓ„Ó ÚˇÒÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÓÔÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ, Á‡ ‰‡
ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡, ÔÓÍË‚‡˘‡
œÃ .
”Ô‡‚ÎÂÌËÂ. ÓÏÔ‡ÌËËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰‡ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÏÂÊËÚÂ Ë
ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ ÔÓ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ - 24
˜‡Ò‡ ‚ ‰ÂÌÓÌÓ˘ËÂÚÓ Ë 7 ‰ÌË ‚ ÒÂ‰ÏËˆ‡Ú‡. “ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚ÎÂ˜Â
Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÔÓÛÍ‡ ÓÚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡,
Ú.Â. ËÁ‚˙¯ÂÌËÚÂ ‡Ú‡ÍË, Á‡ ‰‡
ÏÓ„‡Ú ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ ‰‡ ‡‰‡ÔÚË‡Ú
Ò‚ÓËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ
ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡. “Ó‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·˘ËÚÂ ÙËÏÂÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË ÔÓ Ò˙˘Ëˇ Ì‡˜ËÌ, Í‡ÍÚÓ Ò‡ Ì‡ÔËÏÂ ‰ÂÈÌÓÒÚËÚÂ ÔÓ ÚÂıÌËÍ‡ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡.

Как да се превърне кибер
защитата в реалност?
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Á‡ ‰‡ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡
ÛÒÔÂ¯Ì‡ ÍË·Â Á‡˘ËÚ‡, ÍÓÏÔ‡ÌËË-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔËÂÏ‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰ Ì‡
"Á‡˘ËÚ‡ ‚ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡î, Í‡ÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú Á‡˘ËÚÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË
Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ÌË‚Ó. Ó„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡
ÍË·Â Á‡˘ËÚ‡, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡ Ò‚ÓËÚÂ ≤“
ÓÚ‰ÂÎË. “Ó‚‡ Ó·‡˜Â ÏÓÊÂ ‰‡ Â ÓÔ‡ÒÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÏÂı‡ÌËÁÏËÚÂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚ‡
ÏÂÊ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÛˇÁ‚ËÏËÚÂ Ë ÒÎÓÊÌË œÃ . ≈ÚÓ Á‡˘Ó Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË
‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡
œÃ Ë LAN ÏÂÊËÚÂ.
¬‡ÊÌÓ Á‡ ÛÒÔÂı‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡
ÓÚ ÍË·Â ‡Ú‡ÍË Â ÒÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÂÍËÔË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò ‡ÁÎË˜Ì‡
ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËˇ.
“Ó‚‡ Â ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡
ÛÒÔÂ¯ÌÓÚÓ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍË·Â
Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË. ¬‡ÊÌÓ Â,
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ‰‡ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÌË‚‡ - ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ‰ËÂÍÚÓ ‰Ó ˙ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ˆÂıÓ‚Â.
“ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰Â Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ „‡ÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ·ËÁÌÂÒ ÏÂÊ‡Ú‡
Ë œÃ . ≈ÚÓ Á‡˘Ó Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
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Ó„‡ÌËˆË‡ Ú.Ì‡. ‰ÂÏËÎËÚ‡ËÁË‡Ì‡ ÁÓÌ‡ (DMZ). ‡ÍÚÓ Ì‡‚ˇÌÓ
‚Â˜Â ÒÂ ‰ÓÒÂ˘‡ÚÂ, ÁÓÌ‡Ú‡ Â ‚ÁÂÎ‡
ËÏÂÚÓ ÒË ÓÚ ·ÛÙÂÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ,
ÍÓˇÚÓ ÓÚ‰ÂÎˇ ‰‚Â ‚‡Ê‰Û‚‡˘Ë ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË Ó·˘ÌÓÒÚË Ë Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÒË„ÛÌ‡ ÁÓÌ‡ Á‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ œÃ . ŒÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡
œÃ ÓÚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡
˜ÂÁ DMZ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
ËÒÍ‡ ÓÚ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Á‡ ÍÓÌÚÓÎ ÔË ÍË·Â
‡Ú‡Í‡.

Важността от
интегрирането
◊ÂÁ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÍË·Â ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡
ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Á‡˘ËÚÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÌË‚Ó. ¬ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÒÔÓ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ò ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÓÚ‰ÂÎË
Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡
ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ Á‡˘ËÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂ, ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ‰ÓÒÚ˙Ô‡,
Ô‡‡ÏÂÚË˜Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ÒÎÂ‰ÂÌÂ

Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡. “‡Í˙‚
ÚËÔ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË ÒËÒÚÂÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ú Ò
ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ë ·ËÁÌÂÒ Á‚ÂÌ‡.

Култура, ориентирана
към сигурността
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÙËÏÂÌ‡ ÍÛÎÚÛ‡,
ÓËÂÌÚË‡Ì‡ Í˙Ï ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
ÔÓ‰ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ „˙‚Í‡‚‡, ÏÌÓ„ÓÒÎÓÈÌ‡ ÔÓÎËÚËÍ‡, ·Ë ÏÓ„Î‡ ·˙ÁÓ Ë
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‰‡ Â‡„Ë‡ Ì‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓÏÂÌˇ˘‡Ú‡ ÒÂ ÔËÓ‰‡ Ë
Ì‡˜ËÌË Ì‡ ÍË·Â ‡Ú‡ÍËÚÂ. ¡ÂÁ ‰‡
ÒÂ Ô‡‚ˇÚ Â„ÛÎˇÌË ÓˆÂÌÍË, ÚÂÒÚÓ‚Â Ë ÔÂ„ÎÂ‰Ë, ‚ÒË˜ÍË ÒÚ‡ÚÂ„ËË
Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍË·Â ‡Ú‡ÍË Ò‡ Ó·Â˜ÂÌË Ì‡ ÔÓ‚‡Î. —‡ÏÓ ˜ÂÁ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚË ÓˆÂÌÍË Ì‡ ÛˇÁ‚ËÏÓÒÚÚ‡, ÌÓ‚ËÚÂ Á‡ÔÎ‡ıË Ë ‡‰‡ÔÚË‡ÌÂ
Ì‡ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡ Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ÌÂÂ„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ÁÎÓÛÏË¯ÎÂÌË ‡Ú‡ÍË.
В статията са използвани материали на CHEManager Europe.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Защитата на системите
не възпрепятства
лесното им обслужване
Въпросът със защитата на данните и информацията е неразделна
част от надеждното и безотказното функциониране на компонентите
и системите за управление. За фирма OMRON надеждността на системите е основна отличителна черта.
Решенията в тази насока са както
на системно ниво - гарантиращи максимална надеждност и пълна функционалност при максимално опростен
интерфейс към/от оператора, така
и на потребителско ниво. От гледна
точка на спецификата на отделните устройства, въпросът би могъл
да се разглежда в два аспекта - от
една страна, защитата на данните,
респективно функционалността на
системите в контекста на тяхната
експлоатация, а от друга – защита
на информацията в свободно-програмируемите устройства (PLC), както
от гледна точка обезпечаване на
функционалността им, така и спрямо нормативните документи за защита на авторските права.
При конвенционалните прибори на
Omron (температурни регулатори,
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честотни инвертори и други интелигентни устройства) параметрите, достъпни до оператора, са класифицирани в различни групи в зависимост от изпълняваните от тях
функции. Достъпът до отделните
групи е организиран като дървовидни структури с взаимно свързан и/
или лимитиран със специфична технология или парола достъп. По този
начин на оператора се предоставя
лесен и бърз достъп до най-основните, свързани с технологичния процес
параметри. Останалите параметри,
касаещи параметриране на прибора
(системата) са „скрити“ и защитени. Допуска се и защита на достъпа
до оперативните данни посредством потребителски дефинирана
парола.
Подобен е подходът, който се
предлага при защита от неоторизирани намеси при информационно-управляващите системи, реализирани
на базата на развойни продукти. Към
тази група се числят продуктите,
посредством които се реализира
интерфейс към/от оператора за
управление, мониторинг и визуализация на процеси; анализиране и архивиране на данните от технологич-

ния процес. В света на Omron това
са, от една страна, фамилията операторски терминали, реализиращи
т.нар. HMI/MMI и тяхната развойна
среда – продукта CX-Designer (част
от софтуерната платформа CXONE), и SCADA софтуерът CXSupervisor за разработка на операторски станции на база персонален
компютър. И в двата случая става
дума за потребителски дефинирани
права и нива на достъп, съобразно
които се лимитира достъпът до
данните и функциите. В най-общ план
нивата са оператори, сервизни инженери, технолози, различни нива на мениджъри, супервайзор на системата.
По отношение защитата на информацията при т.нар. отворени системи, използващи web приложения, се
разчита на наличните средства за
защита за операционната система
и платформата, на базата на която
са реализирани приложенията (например Windows security systems и т.н.).
По отношение защитата на приложно-програмното осигуряване при
свободно-програмируемите устройства (PLC) въпросът може да се разглежда в два аспекта. От една страна, това са системни софтуерни и/
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
или хардуерни способи за защита на
информацията (програма, както и
системни и потребителски данни)
от изтриване или промяна на
съдържанието, от гледна точка защита срещу грешки и неквалифицирани намеси. Става въпрос за т.нар.
Write protection методи. От друга
страна, контролерите на Omron разполагат с възможност за защита с
парола на приложно-програмното
осигуряване срещу неоторизиран
достъп, както и на ниво четене и
мониторинг на програмата. В този
случай въпросът със защитата на
приложно-програмното осигуряване
опира единствено до избора и отговорността на разработчика му, респективно на собственика му.

инж. Илиана Айвазова,
Гемамекс – оторизиран
дистрибутор на OMRON

Концепцията ни за
защита е залегнала в
Proficy
Защитата на контролно-управляващите системи от неоторизиран
достъп е ключов въпрос, касаещ сигурността и правилното протичане
на производствените операции. В
съвременните производствени системи информацията е разнообразна.
Тя трябва да се класифицира по начин, гарантиращ, че потребителите
със съответни роли и права на
достъп ще получават информацията,
която ги интересува и е предназначена за тях.
Например, в една управляваща система има различни категории от
информация. Достъпът до ресурсите
на системата се организира на базата на потребителски роли като например - оператори, инженери по
поддръжка, производствени мениджъри, инженери по качество, бизнес
мениджъри и т.н. Всеки потребител
се нуждае от информацията, която
го касае, за да бъде полезен на организацията. При проектирането на
системата се дефинират потребителските роли, а съответните служители наследяват правата, която
зададената роля им предоставя. За
улеснение, при въвеждането на паролите все по-често се използват биометрични устройства за електронни подписи, които сканират ириса на
окото на индивида или дешифрират
отпечатък от пръста му. Всички
софтуерни решения за управление на
GE Fanuc поддържат интерфейс към
такива устройства.
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Решенията за
интелигентно производствено управление на GE
Fanuc са обединени
във фамилия софтуерни продукти
Proficy, включващи
HMI/SCADA системи, HISTORIAN, MES
приложения и web
портали. Те са предназначени за управление, мониторинг и визуализация
на процеси, за анализиране на заводските данни и подпомагане на инициативите на компанията за непрекъснати подобрения. Многослойните
нива от информация трябва да се класифицират и да достигат само до потребителите със съответните роли.
Навигацията и достъпът до информацията в Proficy са изцяло организирани в съответствие с ролите. За всеки потребител се създава персонален
профил със съответната му роля и се
определя защитата до външните
източници на данни.
Сигурността в Proficy съответства на регулаторните изисквания,
например 21 CFR Part 11 за електронно съхранение на данните. При web
базираните информационно-управляващи портали се използват Windows
базирани системи за сигурност, за
проверка автентичността на локалните и областните потребители.
Това гарантира, че системите ще работят винаги стабилно, елиминирайки възможността от неоторизирани
намеси. Информацията, която протича непрекъснато по заводската мрежа, е изцяло кодирана и защитена
посредством специализиран криптиран 128-битов протокол, подобно на
тези, които се използват при банковите транзакции и операции.
Биометрични устройства. Поддръжката на биометрични устроиства за въвеждане на пароли в Proficy
HMI/SCADA, Historian и MES системите осигурява нови нива на сигурност
и операторска ефективност. Сигурността и ефективността на операторите са ключът към безопасността и съвместимостта, особено при
фармацията и биотехнологиите,
където се изисква съвместимост с
наредбите, проследяемост на процесите и одити. Използването на биометрични устройства като четци
за отпечатъци от пръсти или устройства, сканиращи ириса на окото,
правят достоверността за въвеждането на пароли лесно и безопасно.
Използването на електронни под-

писи с цел валидиране действията на
операторите и създаване на одитни
пътеки винаги е било ценно за подобряване постоянството и надеждността на заводските операции. Гореспоменатите биометрични устройства значително намаляват умората на операторите и предпазват от
грешки. Системите за мониторинг
и контрол на GE Fanuc поддържат
интерфейс към най-известните производители на биометрични устройства, като SAFLINK. Също така, системата поддържа Biometric Toolkit,
даващ възможността за интерфейс
с електронни подписи към разнообразни производители.

инж. Светослав Любенов,
Контек Аутомейшън –
оторизиран дистибутор и
партньор на GE Fanuc

Залагаме на комплексен
подход за сигурност
Информационно достъпните системи за управление са изключително важни при успешното боравене с
производствени данни и превръщането им в бизнес познание. Свързването на тези устройства така, че
данните да могат да се анализират
и използват при вземане на бизнес и
инженерни решения, вече не се разглежда като нещо непознато и
страшно, а като средство за повече
познание и осведоменост. Rockwell
Аutomation интегрира в своите системи за управление информационното с контролното ниво, използвайки проверена в годините технология,
като същевременно не прави компромиси с въпросите на сигурността
и стабилността. Производствените условия днес са много сложни.
Машините, които използваме, са
високопроизводителни и в същото
време системите за контрол постоянно се усъвършенстват. Използването на програмируеми контролери
и мрежови комуникации ни осигурява
гъвкаво и координирано управление и
достъп до обективни производствени данни.
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Защитена архитектура. Автоматизираната
платформа
с
ControlLogix процесор разполага с
вградена защита от неоторизиран
достъп. Тази опция обаче би отказала достъп на неидентифициран клиент до контролера през комуникационния му порт.
Защита чрез използване на режимен превключвател. Възпрепятства
отдалеченото програмиране, както
и обновяването на фирмуера, които
биха могли да блокират работата на
контролера, в случай че не се извършат правилно. Общ проблем при
използването на мрежа от контролери и вечно забързан персонал е допускането на грешки при дистанционното им конфигуриране и програмиране.
Централизирана защита на системи за автоматизация. Използвайки
FactoryTalk Security за достъп до софтуера на системите на Rockwell
Аutomation, се реализира далеч посигурна среда, подобно на преминаването от Windows for Workgroups
(WFWG) към домейн-базирана система. FactoryTalk Security, включен в повечето софтуерните продукти на
Rockwell Аutomation, би могъл да бъде
стартиран локално на всеки отделен
компютър, осигурявайки защита на
софтуера. Другият вариант е да се
закупи разпределена централно администрирана система, което значително улеснява работата по управлението и защитата на достъпа до
системите за управление във завода. Factory Talk се копира автоматично и позволява дори отделни преносими компютри да функционират
надеждно като част от системата
за сигурност.
Управление на конфигурация на
средствата за автоматизация. Използването на FactoryTalk AssetCentre
осигурява контрол на промените в
управляващите системи на Rockwell
Аutomation. Реализира се чрез автоматична проверка на версията на
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софтуера, авариен
архив
и
възстановяване
на програми, проверка на конфигурацията на устройствата и контрол в реално
време на действията на персонала при работа със системите за управление.
Всяка функция на
FactoryTalk AssetCentre е проектирана така, че с минимални усилия на
потребителя да се обезпечи изключителна надеждност на системните
конфигурации. Системата е сигурна,
тъй като би могла да се копира в
отдалечен електронен архив и оттам да се планират действията при
аварийни откази. Освен посочените
отлични характеристики, се използва и система за проверка в реално
време, която следи и записва всяко
действие на потребителите.
Други мерки за защита и стабилност на системите за управление.
Задължителна част от мерките за
сигурност е взаимната тясна връзка
с IT инженерите на завода. Препоръчително е съвместното използване
на антивирусни програми, периодичен архив на целия софтуер и съгласуване на реалистичен план за действие при отказ на система. Използването на инструменти за откриване на първопричините за отказ
също е важно. Опитът оказва, че
необмисленото обновяване на софтуера с нови версии причинява повече
загуби и повреди в производството
от проникване на вирус. Затова
тестването на всяка промяна първо
в лабораторни условия е задължително преди зареждането им в системите за управление на производството.
Сервизна група на Rockwell
Аutomation за Мрежова и Системна
сигурност. По проблеми, свързани с
сигурността и надежността на управляващите системи, специалистите на компанията биха могли да проверят състоянието на мрежите,
както и да оценят степента на защитеност на системите за автоматизация. Тази операция е основна при
планирането на една стратегия за
сигурна защита.

инж. Милен Милев, Ротек,
единствен оторизиран
дистрибутор на Rockwell
Аutomation

Концепцията ни е
базирана на SCALANCE S
Защитните модули SCALANCE S
са в основата на новата концепция
на Siemens Automation&Drives за защита на "автоматизирани клетки" и
мрежови сегменти. Тя дава по-ефективна защита на мрежата срещу
опасности отвътре, като умишлен
или неумишлен некоректен достъп
от персонала и допълнителен или
ненужен комуникационен товар. В
случаите на отдалечен достъп през
необезопасени мрежи, като Internet
или WAN, e възможно криптиране за
обезопасяване на комуникациите срещу шпиониране на данни и манипулации. Като резултат от нарастващото интегриране на Ethernet базирани връзки на индустриални с други
мрежи, съвременните комуникации са
обект на значими рискове и опасности. Съществуващите концепции за
защита на офис мрежи не са достатъчни за специфичните изисквания към технологиите за автоматизация.
SCALANCE S използва всички поразпространени стандарти за IT
защита, включително IPSEC, което
позволява прилагането на следните
защитни функционалности:
l Виртуална частна мрежа (VPN).
Осигурява идентификация на участниците в мрежата, криптиране на
данните и тяхната цялост.
l Защитна стена (Firewall). Филтрира пакетите с данни и активира или
дезактивира комуникационни връзки
в зависимост от списък с филтри.
Могат да се филтрират входящите,
изходящите данни, IP и MAC адресите, както и комуникационните протоколи.
l Идентификация. Всеки входящ поток от данни се проверява. IP адресът може да бъде сменен (IP
spoofing), следователно неговата
проверка не е достатъчна. Клиентските компютри също могат да си
променят IP адресите. Поради тази
причина идентификацията се реализира с доказани VPN механизми.
l Криптиране на данните. За защита потока данни от подслушване и
манипулации, се използва криптиране. По този начин, информацията
остава неразбираема за подслушвателни устройства в мрежата. За
тази цел, защитният модул реализира VPN преход до друг защитен модул.
l Регистриране на данните. Информацията, отчитаща опитите за
достъп, би могла да бъде съхранена в
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архивен файл и прочетена със съответен софтуер, което спомага за
идентифициране на последващи неоторизирани атаки.
Изисква се защитните модули да
се разделят в групи. Само модули от
една група могат да осъществяват
връзка с друг модул. Това гарантира, че само оторизирани устройства имат достъп до участник в
мрежата, защитен от SCALANCE S.
Предаването на данни е криптирано. Поради това, че конфигурационния софтуер генерира VPN сертификатите, не е необходима сложна PKI
инфраструктура. Автоматичното
обучение на участниците във
вътрешната мрежа и разпознаването на други защитни модули в мрежата, гарантира минимална работа
по конфигуриране. В допълнение,
това дава възможност за динамично разширение без усложнено конфигуриране.
Предимствата на защитния модул SCALANCE S са:
l Контрол на достъпа към автоматични устройства и защита преноса на данни в индустриална среда.
Защитата е абсолютно независима
от протокола, т.е. всички IP-базирани (слой 3) и MAC-базирани (слой 2)
комуникации могат да бъдат защитени.
l Работи се лесно, с минимум работа по конфигурацията и без специализирани знания по IT защита.
l Безпроблемна интеграция в съществуващи мрежи, без да е необходи-
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мо да се променя или адаптира топологията на мрежата.
В допълнение към SCALANCE S се
предлага защитен Softnet клиент. Той
е предназначен за проектиране на
защитени VPN връзки на персонални
компютри към мрежови сегменти,
защитени от SCALANCE S.
Защита на програмируеми контролери. Предпазването на програмируемия контролер от неоторизиран достъп се осигурява чрез парола. Тя позволява различни степени
за защита на потребителската
програма в CPU модула и неговите
данни, от неоторизирани промени
(защита от запис); на програмното
„ноу-хау“ в потребителската програма (защита от четене), както
и на онлайн функциите, които биха
се намесили в технологичния процес.
Защита на операторски панели.
Всяка HMI система гарантира защита. Това означава, че само оторизиран персонал има достъп до операторския панел, в зависимост от правата и отговорностите в предприятието. В този смисъл за всеки ползвател се определя потребителска
група, с дефинирани функции и привилегии за работа в системата. По
този начин се предотвратява
възможността неоторизирани лица
да извършват промени или стартиране на процес.

Защитата на промишлената инфраструктура, както и на петроло- и
газопроводите, е от особена важност
за осигуряване както на сигурността
на обществото, така и на доходността от бизнеса. Например, повредата
в петролни кладеници и петролопроводи води до отделянето на опасни
токсични вещества и временно спиране на производството, което е
свързано с огромни загуби за бизнеса.
На практика, злоумишлени атаки на
системата за управление биха могли
едновременно да поставят в опасност живота на работниците, да причинят дългосрочно уронване престижа
на компанията, както и да понижат
конкурентноспособността й.
По тази причина, непрекъснато се
повишава броят на компаниите, които търсят начини за увеличаване на
защитата срещу т.нар. кибер атаки
чрез приемането и внедряването на
различни мерки за повишаване на сигурността. Интересен е например
фактът, че според резултатите от
направено през 2003 г. проучване едва
една четвърт от команиите в САЩ
имат сътрудник, координиращ всички дейности по сигурността на информацията. Съвсем логично, ситуацията през 2006 г. е коренно различна. Сигурността във всичките й аспекти е сред най-обсъжданите теми
на различни индустриални форуми.
Всички фактори, свързани със сигурността на автоматизираните
платформи, се отчитат от фирмите доставчици на системи за управление в една или друга степен.
Honeywell работи по този въпрос в
две направления:
l Осигуряване на сигурността на
мрежите на ниво Операторски Интерфейс чрез специално организирана консултантска дейност, насочена към анализиране на възможностите за нарушаване на сигурността и
минимизирането им при проектирането и внедряването на системите.
l Създаване на демитализирана зона
между модулите на системата,
свързани с процеса и операторския
интерфейс. Първата система на пазара, в която е реализиран този подход, е новата версия С300 на Experion
PKS, при която се предвиждат стандартно средства за защита между
системните сървъри и контролерите на системата.

Системи за автоматизация
в Сименс, направление
Индустрия

инж. Владимир Ангелов,
Ханиуел – филиал в България
на Honeywell
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Причини за възникване на кавитацията, методи за оценка и анализ
на въздействието й

авитацията е резултат от
мигновеното образуване на газови
мехури във флуида, което се дължи
на увеличаването на скоростта му
в мястото на стесняване на потока. Нарастването на скоростта е
последвано от рязко понижаване на
налягането на флуида след стеснението. Движението на флуида след
стеснението води до възстановяване на стойността на налягането,
което предизвиква спукване на газовите мехури. Освободената енергия
резултира в появата на вибрации,
шум и издълбаване на язви по
вътрешните повърхности на вентила и тръбопровода.
Често инженерите са изправени
пред важния въпрос - когато се избира регулиращ вентил, кое е по-важно
- налягането или скоростта на флуида през регулиращия му орган. Въпреки че изходящата скорост на флуида
трябва да бъде отчетена при избора на регулиращ вентил, това няма
да опише изцяло физическия феномен,
който се случва вътре в него. Следователно, използването на метода за
избор на регулиращ вентил, базиран
на скоростта на флуида, не би могло
да бъде надеждно при решаването на
много проблеми, възникващи вътре
в регулиращата арматура, а и в много случаи не би могло да осигури найикономичното решение.

Условия за възникване на
кавитация
В един регулиращ вентил, управляващ чист флуид, кавитация би могла да възникне, ако статичното налягане на протичащата течност
намалее до стойност по-малка от
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налягането при кипене на флуида. В
този случай, непрекъснатостта на
потока течност се нарушава от
образуването на парни мехури. Тъй
като при всички регулиращи вентили се наблюдава възстановяване на
налягането (поради така нареченото
ударно налягане), то крайното налягане по посока на потока обикновено
е по-високо от статичното налягане в мястото на стеснението. Когато налягането по посока на потока
е по-високо от налягането на кипене
на флуида, както бе подчертано, парните мехури се превръщат обратно
в течност.
Падът на налягане на вентила,
налягането на парите и вентилният
фактор за възстановяване на налягането са параметрите, използвани за
определяне на пълното дроселиране
на потока и състоянието на кавитация.

от възникване на потенциален риск
за безопасността. Поради тези причини е необходимо да се изясни и да
се избегне това явление, особено в
условия с голям пад на налягане на
вентила.

Характеристики за
оценка
Три са параметрите, които трябва да се вземат под внимание, за да
се предвиди и оцени кавитацията
при регулиращите арматури - входно налягане на вентила (P1), изходно
налягане на вентила (P2) и налягането при кипене на течността (Pv).
Степента на пораженията от кавитацията зависи изключително от
връзката между тези три параметъра. По-високият пад на налягане на
вентила (т.е. по-голяма разлика между P1 -P2), както и по-близка стойност
на Pv до P2 биха довели до по-интензивна кавитация.

Същност на
кавитацията

Дроселиране на потока

Спукването на парните мехури
може да причини местни ударни
вълни с налягане около 14.5 MPa, т.е.
до 100 000 psi. Също така, при кавитацията се формират микроструи
от флуида поради несиметричното
деформиране на мехурите. Комбинацията от високоинтензивни вълни и
микроструите въздейства ударно
върху повърхностите на клапана и би
могла да причини тежки повреди.
Щетите от кавитацията се изразяват в бързо влошаване на експлоатационните характеристики на клапана и седлото на вентила. Възможно следствие от кавитацията са и
повреди по корпуса му. Не са изключени и проблеми, свързани с повишаване на шума и вибрациите, както и

Както вече бе подчертано, скоростта на флуида през регулиращия
орган не би могла успешно да се използва като база за предвиждане на
вредите от кавитацията. Възстановената стойност на налягането е
функция от специфичната вътрешна геометрия на регулиращия вентил. Най-общо казано, колкото подобра проточност има един вентил,
толкова по-висока е стойността на
възстановеното след стеснения
участък налягане - което увеличава
възможността от кавитация. Падът
на налягането в един вентил, при който стартира процесът на кавитация, се нарича критичен пад на налягане. Изцяло дроселиран поток ще
съществува, ако текущият пад на
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налягането е по-голям от критичния
пад на налягане и ако изходящото
налягане е по-голямо от налягането
при кипене на флуида.
Скоростта на флуида в регулиращия орган на вентила не е параметър, който се използва за предвиждане и определяне на напълно
дроселиран поток или пълна кавитация. Затова, именно падът на налягане на вентила, налягането на кипене и вентилният фактор на
възстановяване на налягането са
параметрите, които обикновено се
използват за определяне на пълното
дроселиране на потока и състоянието на кавитация.

Необходимостта от
дроселираща система
При регулиращите вентили допълнително се прави избор на подходяща дроселираща система с оглед
преодоляване пада на налягане и други условия на протичащия работен
флуид през вентила (кавитация, изпаряване на флуида, абразивни
съставки, протичане на свиваеми
флуиди при надкритични падове на
налягането и др.). Много е важен
изборът на тип задвижване, който
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също определя изпълнението на вентила (с облекчено налягане, без облекчено налягане, директен реверсивен). Изброените фактори се отнасят към главните критерии при конструктивния избор на вентила.
В случай на вероятност от
възникване на кавитация е необходимо, също така, да се избере дроселираща система с повишена устойчивост срещу нейното влияние,
т.е. да се използва клапан с отвори
или клапан и седло със заварен уплътнителен слой от твърда сплав.
Използва се и няколкостепенна редукция на налягането, като приложението на такива вентили е основно
в областта на енергетиката.

Сигма метод за оценка
на кавитацията
Сред методите, които се използват за анализ и изследване на пораженията, които би могла да нанесе
кавитация върху регулиращите вентили, е т.нар. сигма метод. При този
метод се сравняват текущите условия с т.нар. показател сигма на
вентила, който представлява определен чрез лабораторни тестове
праг на разрушаването му, характе-

рен за специфичната геометрия. Базови за сигма метода са падът на
налягане на вентила, налягането при
кипене, габаритите на вентила и редица други характеристики, които
обикновено се определят чрез лабораторни тестове на еталонни вентили.

Устойчивост
на кавитация
Както вече бе посочено, кавитация се наблюдава, когато статичното налягане на флуида по времена
протичането си през вентила достигне стойността на парциалното
налягане на наситените пари на флуида. Това се случва в най-тесните
сечения, където протичането е с
голяма скорост.
Устойчивостта на вентилите от
възникване на кавитация се оценява
с т.нар. фактор D, който се дефинира като:
D = (p1 - p 2)/(p1 - pmin),
където p1 и p2 са стойностите на
статичното налягане на входа/изхода на вентила, а pmin е най-малкото
статично налягане вътре в него.
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Стойността на D се изменя от 0
до 1, при което по-големите числа
означават по-голяма устойчивост
спрямо възникването на кавитация.
Ако в горната зависимост се включи и налягането на наситените пари
psp, то:
p2 = p1 - D.(p1 - p sp) [Pa]
Експериментално определените
стойности на безразмерния фактор
D са от порядъка - при параболичен
клапан от 0,2 до 0,8; при цилиндричен клапан (V-port) от 0,15 до 0,5, при
клапан с отвори от 0,4 до 0,6.
Установено е, че стойността на
коефициента D е толкова по-благоприятна, колкото по-малък е размерът на най-малкото дроселиращо
сечение или неговото хидравлично
сечение. При параболичните (формовани) клапани тази стойност зависи
от отварянето на вентила, като
най-добрите стойности се постигат в началото на хода при малки
стойности на дебитния коефициент
Kv. Необходимо е да се спази входът
на протичане на флуида да бъде под
клапана, защото в противен случай
постигнатите стойности ще бъдат
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по-лоши. При клапаните с прорези (Vport) стойността на D зависи от
ширината на прорезите и не зависи
от хода. При клапаните с отвори,
най-малко измерените резултати се
колебаят в най-тесен диапазон.
Стойността на D зависи от отварянето на вентила. Най-благоприятни стойности се постигат при малки диаметри на пробитите дупки
(от порядъка на 4 до 6 mm).

Въздействие
на кавитацията
Необходимо е да правим разлика
между устойчивостта от възникване на кавитация и устойчивостта
от въздействието на кавитацията.
Коефициентът D описва само момента на възникване на първите кавитационни мехурчета. Той не определя интензитета и въздействието на възникналата кавитация, за
които се съди в зависимост от нивото на акустичния шум при променящи се параметри на налягането.
Колкото по-висок е акустичният
шум, толкова е по-висок интензитетът на възникналата кавитация.
Експериментално е установено,
че параболичният клапан при еднак-

ви съотношения на налягането показва най-големи стойности на акустично налягане. На въздействието
на кавитацията е подложена цялата
регулираща повърхност и уплътнителните повърхности на клапана и
седлото на вентила. Клапанът с
прорези показва по-ниски стойности
на шума. Регулиращите и уплътнителни повърхности на тези клапани са относително по-добре защитени.
Клапанът с отвори показва найниски стойности на шума. Уплътнителните му повърхности не са изложени на въздействието на кавитацията, а регулиращите повърхности
са сравнително нечуствителни спрямо въздействието й. Но е важно да
се спази посоката на протичане на
флуида - навътре към клапана, с цел
заглушаване на шума.
Проблемите, свързани с вредното
въздействие на кавитацията и общото износване, вследствие протичането на флуида, се решават чрез
подходящ избор на материал, от
който е изработен вентилът. В тази
посока водещите производители на
регулираща арматура работят активно през последните години.

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

109

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

œÓ‰‚Ó‰ÌËÚÂ Í‡Ï˙ÌË ÔË ATEX ‰ËÂÍÚË‚ËÚÂ
Редакционен коментар

¬

забързаното си ежедневие, притиснати от поредните срокове и вечно
растящите изисквания „отгоре“ всеки
инженер на ръководна длъжност поне
веднъж е ангажирал професионалното
си внимание с т.нар. ATEX директиви.
Особено ако ръководите пожаро- и/или
взривоопасно производство, ATEX директивите вероятно са сред основните ви професионални приоритети. Защото, макар и открехната, вратата
на Европейския съюз е снабдена с много
строга система за контрол на достъпа, включваща различни стандарти,
норми и директиви, отнасящи се специално до т.нар. опасни промишлени приложения. Като истински отличник в
процеса по хармонизирането на европейските норми и стандарти, страната ни вече е издала две наредби, с кои-
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то е узаконила ATEX директивите.
Хубава работа, ама нашенска, както
се казва. Защото, в стремежа си да
бъдем изрядни пред западните ни партньори сме пропуснали нещо много важно - да преведем на български език двете ATEX директиви, които имат законов характер за всички страни членки
на съюза. А този пропуск съдейства за
създаването на информационно затъмнение относно изискванията, залегнали
в ATEX директивите, твърдят специалисти от бранша. При това опасно
затъмнение, като се има предвид, че
след първи януари 2007 г., съвсем логично, изискванията от наредбите ще се
отнасят с пълна сила и за нас.
Оставяме настрани въпроса, в кои
промишлени обекти и доколко изискванията, регламентирани в ATEX директивите вече се спазват, защото освен

познания за съдържанието им и желание,
за това са нужни сериозни инвестиции.
Не си мислете, че подлагаме на
съмнение важността на ATEX директивите или оспорваме необходимостта
от изпълнението на въведените в тях
изисквания. Напротив! Именно затова
е важно да има добре разработена и
стриктно прилагана система, която да
контролира изпълнението им. Както и
механизми, чрез които българските компании да поемат финансовия удар от
инвестициите, които следва да направят, за да работят по европейски.
Ще търсим отговорите за това
какви са основните изисквания, залегнали в ATEX директивите, каква е схемата за контрол върху изпълнението им,
какви са сроковете за въвеждането им
в действие заедно. Очаквайте ги в следващи броеве на Инженеринг ревю.
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¿ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ
Работни режими, оразмеряване на двигателя, ограничения в
използването им

–

Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò‡ Ì‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌË ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ˜ÂÒÚÓÚÌË
ËÌ‚ÂÚÓË ÏÓ„‡Ú ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‰‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ Ò ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÂÌ
ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. Ã‡ÎÓÏÓ˘ÌËÚÂ
‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Á‡ÏÂÌˇÚ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ
Í‡ÚÓ ÔÓ-ÏÓ˘ÌË ¿— ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë
ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌËÚÂ
‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË
‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÔÓÌËÒÍ‡Ú‡ ËÏ ˆÂÌ‡, ÍÓÂÚÓ Â ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â¯ÂÌËÂÚÓ. «‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌËÚÂ ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò „ÓÎÂÏËˇ ·ÓÈ ÔÛÒÍÓ‚Â Ë
ÒÔË‡ÌËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.

Традиционните
решения
“‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ
ÂÊËÏ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÏÌÓ„Ó·ÓÈÌË ÔÛÒÍÓ‚Â Ë
ÒÔË‡ÌËˇ Ò‡ ÒÔË‡˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò˙Ò
Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ ËÎË ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎ. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ ÚÂÁË Â¯ÂÌËˇ Ò‡ ÒÍ˙ÔË,
‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔË‡˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂÓ·-
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ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‚Ó‰‚Ë„‡ÚÂÎË ËÎË ÒÔË‡˜ÌË ÒËÒÚÂÏË ÌÂ ‚ËÌ‡„Ë Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ËÏ ˜ÂÒÚÓ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. “Ó„‡‚‡, ‚˙ÁÌËÍ‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
ÂÁÓÌÌËˇ ‚˙ÔÓÒ - Í‡Í‚Ó Â ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË ˜ÂÒÚË ÔÛÒÍÓ‚Â Ë ÒÔË‡ÌËˇ. –Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò‡ Ì‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â Á‡
ˆÂÎÚ‡ ÏÌÓ„Ó ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌË ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Ò ÔÓÏÂÌÎË‚ÓÚÓÍÓ‚Ë ËÌ‚ÂÚÓË.
ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò 10 ‰Ó 30
ÔÛÒÍ‡ ‚ ÏËÌÛÚ‡.

Инженерният смисъл
на високоциклични
ƒ‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‚ ÌÂÏ‡ÎÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ÔÛÒÍ‡Ú ‚Â‰Ì˙Ê - ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ‰ÂÌ. ÕÂ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ë ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‡Á‚˙Ú‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔÂÁ Â‰ËÌ
˜‡Ò. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÚÓ‚‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚‡Ú‡ Á‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ. “ˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
Ì‡Ô‡‚Ë Ë ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‚ËÒÓÍÓ- Ë
ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍÓ ˆËÍÎË˜ÌË ÂÊËÏË Ì‡
‡·ÓÚ‡. œ˙‚‡Ú‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ‰Ó 30 ÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë ÒÔË‡ÌËˇ
‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Â‰Ì‡ ÏËÌÛÚ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔË ‚ÚÓ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
‰ÓÒÚË„‡Ú 50-60 ÔÛÒÍ‡/ÒÚÓÔ‡ Ë
‰ÓË ÔÓ‚Â˜Â. “ËÔË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ,

Ò ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ò‡ Ô‡ÎÂÚËÁË‡ÌÂ,
Ô‡ÍÂÚË‡ÌÂ, ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ë ‰.

Ограничения
при използването
√ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌËÚÂ
¿— ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÏÓ„‡Ú ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Á‡ ÍÓËÚÓ Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË ‰Ó 10 - 15 ÔÛÒÍ‡ÌËˇ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÒÔË‡ÌËˇ Á‡ ÏËÌÛÚ‡. Œ„‡ÌË˜ÂÌËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘‡Ú‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ NEMA ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ Ù‡ÍÚÓË. Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ,
Á‡ Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ
ˆËÍ˙Î Â ı‡‡ÍÚÂÂÌ „ÓÎˇÏ ÔÛÒÍÓ‚
ÚÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “‡Í‡ „ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
‡ÁÒÂÂ ÔË ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ÂÊËÏ. ¿ÍÓ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÛÒÍÓ‚Â Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ
ÌˇÏ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ¡ÓˇÚ Ì‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÔÛÒÍ‡ÌËˇ, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ ÒÔË‡ÌËˇ Ì‡
‡ÒËÌıÓÌÌËÚÂ ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Á‡‚ËÒË
ÓÚ ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ Á‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÚÓ‚‡Ë, Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ
ÚËÂÌÂ Ë ‡·ÓÚÌËˇ ÂÊËÏ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Конструкция
на двигателя
«‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ì‡È-ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌËÚÂ ‡ÒËÌıÓÌÌË
‰‚Ë„‡ÚÂÎË Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÂÍÚÌÓ ËÁ·‡ÌË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ËÌÂˆËÓÌÂÌ ÚÓ‚‡.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ ËÁ·Ë‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ó ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó
ÔÛÒÍ‡ÌËˇ Ë ÒÔË‡ÌËˇ Á‡ ÏËÌÛÚ‡,
Ô˙‚ËˇÚ ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ÍÓÈÚÓ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÒÂ ÓÚ„Ó‚ÓË Â Í‡Í˙‚ Â ËÌÂˆËÓÌÌËˇÚ ÚÓ‚‡, Ì‡ ÍÓÈÚÓ Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ ‚‡Î˙Ú Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.
¬ÒÂÍË ËÌÊÂÌÂ ÁÌ‡Â, ˜Â ËÌÂˆËˇÚ‡ Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ÍËÌÂÚË˜Ì‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ÒÂÍË ‰‚ËÊÂ˘ ÒÂ Ó·ÂÍÚ,
·ËÎÓ ÚÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, Ï‡ıÓ‚ËÍ ËÎË
ÚÓ‚‡ ‚˙ıÛ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡ ÎÂÌÚ‡,
ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÍËÌÂÚË˜Ì‡ ÂÌÂ„Ëˇ,
ÍÓˇÚÓ Â ‡‚Ì‡ Ì‡ Ï‡Ò‡Ú‡ ÏÛ ÔÓ
Í‚‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡. ≈‰ËÌ
Ó·ÂÍÚ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓÍÓÈ Ë ‰Û„, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ‰‚ËÊË Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ, Á‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÛÒÍÓÂÌË ÒÂ ÌÛÊ‰‡ˇÚ ÓÚ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡ ÒËÎ‡.
»ÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ Ó·ÂÍÚ Â Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÒËÎ‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÌÂÒÂ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ËÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ
‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ
ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â ÏÌÓ„Ó
‚‡ÊÌ‡:
Инерционен момент на двигателя =
Инерционен товар x (ъглова скорост
на товара/ъглова скорост на двигателя)2
‡ÚÓ Ô‡‚ËÎÓ, ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ò
ÔÓ-Ï‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ ÓÚÓ‡ ËÏ‡Ú ÔÓ-‰Ó·Ë
ËÌÂˆËÓÌÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰‚Ë„‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ
ËÏ‡Ú ÔÓ-Í˙Ò ÓÚÓ Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏ ‰Ë‡ÏÂÚ˙. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ
Ò ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ıÎ˙Á„‡ÌÂ, ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ë ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ/„ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ò‡ ÔÓ-ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.

Режим на работа
“ÓÈ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÔÓÏÂÌËÚÂ
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‚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ (‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ), Ì‡ ÍÓËÚÓ Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÔË ‰‡‰ÂÌË Ó·ÓÓÚË Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
‚ÂÏÂ. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ˆËÍÎË˜ÌË ‡·ÓÚÌË ÂÊËÏË Ó·ı‚‡˘‡Ú ˜ÂÚËË ÓÒÌÓ‚ÌË ÂÚ‡Ô‡. œ˙‚ËˇÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÔÂËÓ‰‡ Ì‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ, ‚ ÍÓÈÚÓ
ÚÓ‚‡˙Ú ÒÂ ÔË‚ÂÊ‰‡ ÓÚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓÍÓÈ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ. œÓ ‚ÂÏÂ
Ì‡ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‰ÓÒÚË„‡ Ì‡È‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.
¬ÚÓËˇÚ ÂÚ‡Ô Â Ú.Ì‡. ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ‚ ÍÓÈÚÓ Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ÓÚÓ‡ Ò‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌË. ’‡‡ÍÚÂÌÓ ÚÛÍ Â, ˜Â ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
Í˙Ï ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ò‡ Ì‡È-Ï‡ÎÍË. “ÂÚËˇÚ ÂÚ‡Ô
ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ ÂÊËÏ Â ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜ÂÌ
Ì‡ Ô˙‚Ëˇ. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ Â, ˜Â ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌ ÂÊËÏ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔË‚Â‰ÂÌ‡ ÓÚÌÓ‚Ó ‚
Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓÍÓÈ, Ú.Â. „Ó‚ÓËÏ
Á‡ Ó·‡ÚÌÓ ËÎË ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ÛÒÍÓÂÌËÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ò‡ ÒıÓ‰ÌË Ò
ÚÂÁË ‚ Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ô. ÓÌÍÂÚÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ò‡ ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡
Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‚‡Î‡ ‚
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËˇ ÂÊËÏ Ë ÔÂËÓ‰˙Ú
ÓÚ ‚ÂÏÂ, Á‡ ÍÓÈÚÓ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔË‚Â‰ÂÌ‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓÍÓÈ. œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ, ˜ÂÚ‚˙ÚË ÂÚ‡Ô Â ÚÓÁË, ÔË ÍÓˇÚÓ
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇÚ Â ‚ ÔÓÍÓÈ ÔÂ‰Ë ÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ‡·ÓÚÂÌ ˆËÍ˙Î.
—ÛÏ‡Ú‡ ÓÚ ˜ÂÚËËÚÂ ‚ÂÏÂ‚Ë
ÔÂËÓ‰‡ ÒÂ Ì‡Ë˜‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î. ¬ „‡ÙË˜ÂÌ ‚Ë‰ ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Ò Ú‡ÔÂˆÓ‚Ë‰Ì‡ ÍË‚‡.

Изчисляване
на товара
на двигателя
œ˙‚‡Ú‡ ÒÚ˙ÔÍ‡ ÔË ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Â ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË Ó·˘‡Ú‡ ËÌÂˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ËÌÂˆËˇÚ‡
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚‡
‚Ë‰‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ËÚÂ ‚˙ÚÂÎË‚Ó Ë ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ. ˙Ï
Ô˙‚Ëˇ ‚Ë‰ - ÚÓ‚‡ËÚÂ Ò ÓÚ‡ˆËÓÌÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ‚ÂÌ-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚËÎ‡ÚÓËÚÂ, Ï‡ıÓ‚ËˆËÚÂ Ë ‰.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‚ÚÓ‡Ú‡ „ÛÔ‡ Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË Í‡ÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÓ‚‡˙Ú ÒÂ ÔË‚ÂÊ‰‡
‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔË ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ
ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ Ó·ÓÓÚË Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. œÓ‡‰Ë
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔË‚ÂÊ‰‡ÌËˇ ‚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ì‡ Í˙Ï
ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚‡Î‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ,
ËÎË Ò ‰Û„Ë ‰ÛÏË ‰‡ ÒÂ ÔË‚Â‰Â ‰Ó
Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ‚‡Î‡.
«‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÂˆËˇÚ‡,
ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ Í˙Ï ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚‡Î‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ Û‡‚ÌÂÌËÂ:
Инерция при ротационно движение =
Инерционен товар x (обороти на
товара/обороти на въртене на двигателя)2
¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ËÌÂˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔË‚ÂÊ‰‡Ì ‚
ÔÓÒÚ˙Ô‡ÚÂÎÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ ÚÓ‚‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡:
Инерция при постъпателно движение
= W{(V/(6,28.N)2),
Í˙‰ÂÚÓ Ò W Â ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡
ÚÓ‚‡‡ ‚ ÍËÎÓ„‡ÏË, Ò V - ÎËÌÂÈÌ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÚÓ‚‡‡ (Ï/ÒÂÍ), ‡ Ò
N - Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ ‚ ÏËÌÛÚ‡.
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Конструкция на асинхронните двигатели
Асинхронните електродвигатели дължат широкото си разпространение за решаване на различни инженерни задачи на сравнително елементарната си конструкция, малкият брой подвижни части и високата износоустойчивост на елементите на двигателя. Тя се дължи преди всичко на отсъствието на колектор и свързаните с него триене, искрене,
износване на четките и контактните елементи. Важно предимство на
тези машини е прякото им захранване от мрежа за променлив ток. Основно предимство на асинхронните двитатели, имащо определящо значение за възможността да бъдат използвани във високоциклични приложения е компактната им конструкция. При една и съща изходна мощност, тези двигатели се отличават с по-малки габарити в сравнение с
други видове двигатели.

Изчисляване на
въртящият момент
на двигателя
¬˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÔË‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚
‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡Ë Â ‡ÁÎË˜ÂÌ
‚˙‚ ‚ÒÂÍË ÓÚ ÂÚ‡ÔËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î. Õ‡ÔËÏÂ ÚËÂÌÂÚÓ Ë
Á‡„Û·ËÚÂ ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ ÓÚ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ ÎÂÌÚ‡Ú‡ Ì‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÂÌ
ÍÓÌ‚ÂÈÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡Ú ÔÓˇ‚‡Ú‡
Ì‡ ÚÓ‚‡ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ. ¬˙Úˇ˘ËˇÚ
ÏÓÏÂÌÚ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡
ÔÂ‰‡‚Í‡Ú‡ Â Ë Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î, Ú˙È Í‡ÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÌÂˆËÓÌÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ
ÔÎ˛Ò ÚÓ‚‡ÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ. «‡ ‚ÚÓËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËˇ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, Â
ı‡‡ÍÚÂÂÌ Ò‡ÏÓ ÚÓ‚‡ÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ. ¬˙Úˇ˘ËˇÚ ÏÓÏÂÌÚ ‚
ÚÂÚ‡Ú‡ Ù‡Á‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡

‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡
‰‡ ÒÂ ÔË‚Â‰Â ÚÓ‚‡‡ ‚ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
Ì‡ ÔÓÍÓÈ ÏËÌÛÒ ÚÓ‚‡ÌËˇ ÏÓÏÂÌÚ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ:
Въртящ момент в процеса на ускорение на товара = инерционен момент + товарен момент;
Въртящ момент в процеса на привеждане на товара в покой = инерционен момент - товарен момент.
—ÎÂ‰ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÏÓÏÂÌÚË, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ‚ÒÂÍË ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎË ÒÂ‰ÌÓÍ‚‡‰‡ÚË˜ÌËˇ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ. «‡
ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÔËÏÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ
ËÁ·ÂÂ ÔÓ-Ï‡Î˙Í Ë ÔÓ-Â‚ÚËÌ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ, Ú˙È Í‡ÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ ÔËÍ
Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ Â ‚ ÔÓˆÂÒ‡
Ì‡ ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ‚ÒÂÍË ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
·˙‰Â Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌ Ì‡‰ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ
ÒË Ô‡‡ÏÂÚË Á‡ Í‡Ú˙Í ÔÂËÓ‰
ÓÚ ‚ÂÏÂ. —Â‰ÌÓÍ‚‡‰‡ÚË˜ÌËˇÚ
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ Á‡ ‰‡‰ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ˜ËÚ‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ,
ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ‚ÒÂÍË ÂÚ‡Ô ÓÚ ‡·ÓÚÌËˇ ˆËÍ˙Î Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ. ¬ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È, ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇÚ ÒÂ‰ÌÓÍ‚‡‰‡ÚË˜ÂÌ
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ
Ò‡‚ÌË Ò ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÚÓ‚‡ÂÌ ÏÓÏÂÌÚ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â
ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇÚ ÒÂ‰ÌÓÍ‚‡‰‡ÚË˜ÂÌ
‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ Â ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ
Ú‡ÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÚÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÔÓÂÏÂ ËÁ˜ËÒÎÂÌ‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ
ÏÓÏÂÌÚ. “Ó‚‡ Â ‚ ÒËÎ‡ Ò‡ÏÓ Á‡
Í‡ÚÍË ‡·ÓÚÌË ˆËÍÎË Ò
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ 5 ÏËÌÛÚË
ËÎË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ.

Честотни
инвертори
◊ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÚÓË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌË ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË ‚˙‚ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.—Â‰
Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ ËÏ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡Á‚˙Ú‡ÌÂ Ë ÒÔË‡ÌÂ
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. ◊ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÚÓË ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÚÓÍ (‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ), Ò
ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÔËÍÓ‚Ëˇ ‚˙Úˇ˘ ÏÓÏÂÌÚ. ¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ
ËÁËÒÍ‚‡ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÒÔË‡˜ÂÌ Â-
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Повече за NEMA
Националната асоциация на производителите на електроапаратура
NEMA се занимава с разработването и внедряването на нови стандарти в електротехническата индустрия. Обект на NEMA са сигурността
и разнообразието на електроапаратурата. От чисто американска NEMA
се превръща в международна организация включваща в себе си повече от
430 компании от цял свят. В момента в асоциацията членуват водещи
компании като GE, Areva, Bosch, Philips, Siemens, Toshiba и др. Дейността
на NEMA е разделена в отделни дивизии, отговорни за широк диапазон
от браншове - от индустриалната автоматизация до медицинското
оборудване. Главната й квартира се намира в САЩ, щата Вирджиния.
ÊËÏ ‚ ÒÎÛ˜‡Ë Ì‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡
Ú.Ì‡. ËÁÔÂ‚‡‚‡˘Ë ÚÓ‚‡Ë. “Â ÒÂ
ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ‚˙‚ Ù‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡ÚÌÓ
ÛÒÍÓˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ÍÓ„‡ÚÓ
ËÌÂˆËÓÌÌËˇÚ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ˇ Ì‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ. “ÓÈ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‰‡ ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ë
‚˙˘‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ó·‡ÚÌÓ ‚ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ¯ËÌ‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÒÂ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÚÓ‚‡, Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ‰ÂÏÔÙÂÂÌ
ÂÁËÒÚÓ, ÍÓÈÚÓ ÔÓÂÏ‡ Â„ÂÌÂË‡Ì‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ.

Понижаващ
редуктор
¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓˆËÍÎË˜ÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡

ÔÓÌËÊ‡‚‡˘ Â‰ÛÍÚÓ. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡
ÔË˜ËÌ‡, Ì‡Î‡„‡˘‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡
Â‰ÛÍÚÓ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Úˇ˘Ëˇ ÏÓÏÂÌÚ
Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡
ËÁıÓ‰ÌËˇ ‚‡Î. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Â‰ÛÍÚÓ˙Ú Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÌÂˆËÓÌÌËˇ ÚÓ‚‡ Ò Í‚‡‰‡Ú‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡˘Ëˇ Â‰ÛÍÚÓ 2:1, ÚÓÈ ˘Â Ì‡Ï‡ÎË ËÌÂˆËÓÌÌËˇ ÚÓ‚‡ ˜ÂÚËË
Ô˙ÚË. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡˘‡ Á˙·Ì‡ ÔÂ‰‡‚Í‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ë Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Â‰ÛÍÚÓ˙Ú
Â ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Ì‡ ˆËÍÎË˜ÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. «‡ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÛÍÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ù‡·Ë˜ÌÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ‚˙ÁÂÎ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÛ˜‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌË ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
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ŒÔÚÓÂÎÂÍÚÓÌÌË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
Същност, видове, избор и тенденции в развитието

¡

езопасността на машините и техническото оборудване е сред областите, на които в държавите от Европейския съюз се обръща много сериозно внимание. Присъединявайки се към европейската общност след малко
повече от месец, българските предприятия ще попаднат
под ударите на строгата система от директиви и прилежащи стандарти, чрез които е регламентирана европейската концепция за безопасност на производственото оборудване.
Тъй като съобразяването с действащата в европейските държави законова, нормативна и стандартизационна уредба е единственият път за успешно развитие
на българския бизнес в рамките на съюза, в миналия брой
на сп. Инженеринг ревю стартирахме цикъл от статии,
посветени на машинната безопасност. Материалът в
настоящия брой е посветен на един от основните видове средства за осигуряване безопасността на машини-

те и производственото оборудване - оптоелектронните. В следващи броеве на списанието ще продължим с
разглеждането на други видове средства за защита като
принцип на работа, специфики при избора и монтажа им,
приложна област и др.

Директиви и стандарти
Две са директивите, отнасящи се до безопасността
на машините - Директива за машинно оборудване 97/32
и Директива за здравеопазване и безопасност 89/655. И
двете директиви имат задължителен характер. Първата се отнася за нови и използвани машини, предназначени за продажба, отдаване под наем или преместване.
Втората директива се отнася до всички работници и
наличния в предприятието машинен парк. Прилежащите
към директивите стандарти са три основни типа - А,
В и С.

Групи оптоелектронни средства
Основно направление в развитието на електрическите средства за защита, което придобива все по-голяма
актуалност през последните години, се формира от
т.нар. оптоелектронни защитни устройства или AOPD
(Active Opto-electronic Protective Device). Категорията на
AOPD обхваща три основни групи средства за защита светлинни бариери, скенери и завеси. Съществена разлика в принципа на действие на изброените групи оптоелектронни средства за защита няма. Критерий за класификацията им е гъстотата на създаваната светлинна
решетка. Най-елементарни като конструкция са светлинните бариери, които функционират на базата на
светлинна решетка с до пет лъча. Най-голяма разделителна способност имат светлинните завеси. Прието е
като скенери да се определят средства за защита, формиращи решетка от над 5 светлинни лъча.

Принцип на работата им
В съответствие с европейските норми EN 61496 и EN
999, светлинните бариери, скенери и завеси се наричат
още електрочувствителни защитни устройства или ESPE
(Electro Sensitive Protective Equipment). Принципът на работа на този тип средства за защита се базира на създаване на светлинна решетка с определена гъстота, съответстваща на изпълняваните защитни функции, спецификите на конкретното приложение и направлението на
навлизане в опасната зона. В случай на преминаване в
предварително дефинираната опасна зона, светлинната
решетка се прекъсва, което води до генериране на електрически сигнал в чувствителния елемент на системата за защита. Сигналът се подава към средство за управление, генериращо съответен управляващ сигнал към превключвател, който изключва електрозахранването на
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машината или част от нея, с цел предотвратяване на човешка травма.
Често режимът „стоп машина“ е комбиниран със съответна светлинна и/
или звукова сигнализация. Оптичната
система, приемниците и предавателите в конструкцията на електрочувствителните защитни устройства
се избират в съответствие с европейската норма EN 61496.

Основни елементи
Всяка оптоелектронна система за
защита се изгражда от следните
основни елементи:
l чувствително устройство;
l средства за управление и/или мониторинг;
l превключватели.
Превключвателите са компонент
на светлинните бариери/скенери и
завеси, които свързват системата
за управление с машината. Във функцията на превключвателите често
се използват контролни релета с
механичен контакт.

Избор на светлинна
бариера
Основен критерий за оценка на
оптоелектронните средства за за-
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щита е т.нар. стопираща характеристика, която се дефинира като
периода от време Т, необходим за
прекъсване на опасното движение на
машината от момента на задействане на сензора. Времето Т представлява сума от две съставни времето за реакция на сензора t1 и
максималното време за отговор на
машината t2 , т.е. T = t1 + t2 . Обикновено времезакъснениято в реакцията на средството за защита се
компенсира от физическото разстояние между сензора и опасната зона.
Минималното разстояние до опасната зона за монтаж на оптоелектронните защитни приспособления
се изчислява по формулата S = (K x
T) + C, където S е минималното разстояние в mm, K е параметър, определян в mm/s, който се получава от
данните за скоростта, с която човекът или защитаваната част от
тялото му се приближава до опасната зона; T е стопиращата характеристика на средството за защита; C e допълнително разстояние в
mm, с което се отчита навлизането в опасната зона, преди задействането на средството за защита. В зависимост от направление-
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то, в което тялото или защитаваната част от него навлиза в опасната зона, зависимостта, по която
се изчислява минималното допустимо разстояние, се прецизира (в съответствие с EN 999).

Посоки в развитието
Сред техническите тенденции в
развитието на оптоелектронните
средства за защита е налагането на
модулен принцип при конструирането на приемниците и излючвателите. От друга страна, вече се предлагат средства с осигурена възможност за временно или постоянно
изключване на защитните функции,
изпълнявани от определен модул на
устройството. Съвременните модели оптоелектронни устройства разполагат със сериен (RS 232 или RS
485) или инфрачервен порт, което
позволява конфигурирането им от
PC. Сред налаганите през последните години тенденции от големите
производители на средства за защити е разработването на устройства, комуникиращи по SafetyBUS,
което дава широки възможности за
изграждане на мащабни децентрализирани системи за безопасност.
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“ËıÓ‰Ó‚Ë
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË
Конструкция и топлотехнически характеристики на котлите, горелки
и използвани горива

¬

ÂÓˇÚÌÓ, ÔÓ˜ËÚ‡ÈÍË Á‡„Î‡‚ËÂÚÓ, ÌˇÍÓË ÚÓÔÎÓÚÂıÌËˆË ·Ëı‡
‚˙ÁÍÎËÍÌ‡ÎË, ˜Â ‚ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ ÒÏËÒ˙Î
‚ÒË˜ÍË Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ÍÓÚÎË Ò‡ ÚËıÓ‰Ó‚Ë. Œ·ÂÍÚ Ì‡ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, Ó·‡˜Â Ò‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË,
ÔË ÍÓËÚÓ ‚ÚÓËˇÚ ıÓ‰ Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌ
ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ò ÓÚ‰ÂÎÌ‡ Ú˙·‡.
÷ÂÎÚ‡ Â ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ˇÒÌ‡ - ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÔÓ‚ËÒÓÍÓ ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡ÌÂ Ë Í‡ÚÓ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‰ÓË Ì‡‰ 95%. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ

ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË Ò‡ ÔÓÒÍ˙ÔË ÓÚ ‰‚ÛıÓ‰Ó‚ËÚÂ. Œ·Î‡ÒÚÚ‡
ËÏ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Â ‰ÓÒÚ‡ ¯ËÓÍ‡.
«‡ ÓÚ·ÂÎˇÁ‚‡ÌÂ Â, ˜Â ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÚÓÔÎÓËÁÚÓ˜ÌËÍ ‚
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡.

Висока ефективност на
котлите
‡ÍÚÓ ÔË ‚ÒË˜ÍË ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË, „ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â,
ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÔË ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ ÒÏÂÒ, ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ
Ú˙·Ë Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏ‡
ÒÔˇÏÓ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ ËÏ ‰˙ÎÊËÌ‡.
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÒÂ Í‡ÚÂ„ÓËÁË‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ ËÎË

ËÌ‡˜Â Í‡Á‡ÌÓ ·Óˇ Ì‡ Ó·˙˘‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÎ‡Ï˙Í‡ ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡. ¬ ÚÓÁË ‡ÒÔÂÍÚ, ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚ÛıÓ‰Ó‚ËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡
¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ë ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ Â ‚ ÔÓ‚ÚÓÌÓÚÓ Ó·˙˘‡ÌÂ
Ì‡ ÔÎ‡Ï˙Í‡.
¬ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÚË ıÓ‰
Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡
ËÏ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. —ÔÓÂ‰ ÌˇÍÓË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ë ‰‡ÌÌËÚÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÚËıÓ‰Ó‚Ë ÍÓÚÎË, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ËÏ Ì‡
ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ 97%.
ƒÛ„Ó ÏÌÓ„Ó ‚‡ÊÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó
Ì‡ ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË Â

Òîïëèíà ñ áúäåùå!

Горелка CIB
Върхово постижение
в областта на
горивната техника
с най-висока
икономичност и
най-ниски емисии

София, ул. Адам Мицкевич 4, тел.: 9251551, 9250110, 9271111; факс: 9252020, e-mail: office@technoterm.com, www.technoterm.com
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по-голямата им
дълговечност

Проблемите с ламинарния
поток

Постигането на
максимална турбулентност

“ˇ ÒÂ ‰˙ÎÊË ËÏÂÌÌÓ Ì‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËˇ ıÓ‰ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂÁË ÍÓÚÎË.
“˙·‡Ú‡, ˜ÂÁ ÍÓˇÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ‚ÚÓËˇ ıÓ‰, Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÔÓ ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓ-‡‚ÌÓÏÂÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÔÛÒ‡ ÏÛ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÚÓÔÎËÌÌËˇ ÚÓ‚‡ ÔË ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË ÒÂ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ‰Ó·Â, ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÍÓÂÚÓ Ì‡
Ê‡„ÓÌ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÚÂıÌËˆËÚÂ, ÌÂ
ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ú.Ì‡. ìËÁÔ˙Ê‚‡ÌÂî
Ì‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡. ‡ÍÚÓ ‚Â˜Â
·Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚÓ, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ,
Ò˙‚ÒÂÏ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ËÏ ˆÂÌ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰‚ÛıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË.
—ÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, Á‡ÌËÏ‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ËÌÊÂÌÂËÌ„
Ì‡ ÍÓÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‚‡ÊÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË Â ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ, ‚
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ ÒÚÂÔÂÌ, Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡ ‰ËÏÓıÓ‰Ì‡Ú‡ Ú˙·‡.

¬ÒÂÍË ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ ÁÌ‡Â, ÍÓÎÍÓ
‚‡ÊÌ‡ Â ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ „ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÓÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ ÔË ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ „ÓË‚Ó Ë
‚˙Á‰Ûı. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ ÍÓÚÎË Ú˙ÒˇÚ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ. »ÏÂÌÌÓ Ò ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ „ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÔÓ·ÎÂÏË ÔË ÌˇÍÓË, ÔÂ‰ËÏÌÓ ÔÓ-ÒÚ‡Ë ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÚËıÓ‰Ó‚Ë ÍÓÚÎË. Ó„‡ÚÓ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚
Ú˙·ËÚÂ, „ÓÂ˘Ëˇ „‡ÁÓ‚ ÔÓÚÓÍ Â
ÚÛ·ÛÎÂÌÚÂÌ. ÕÓ ÔË ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ
ÒË ‚ Úˇı ÔÓÚÓÍ˙Ú ÒÚ‡‚‡ Î‡ÏËÌ‡ÂÌ. œÓ·ÎÂÏËÚÂ ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÓÈ ÓÚ „‡ÁÓ‚Â Ò ÔÓÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ
ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‰Ó ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ „ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ‚˙ÚÂ
‚ Ú˙·‡Ú‡ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡
ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌËˇ ÒÎÓÈ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ÚÓÈ Ë„‡Â ÌÂÊÂÎ‡Ì‡Ú‡
ÓÎˇ Ì‡ ·‡ËÂ‡, ÍÓˇÚÓ ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ ÚÓÔÎÓÓÚ‰‡‚‡ÌÂÚÓ.

«‡ Â¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú.Ì‡. ÚÛ·ÓÎ‡ÚÓË. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ Â ‰‡ ÌÂ
‰ÓÔÛÒÍ‡Ú ÔÓÚÓÍ‡ ÓÚ „ÓÂ˘Ë „‡ÁÓ‚Â ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ Î‡ÏËÌ‡ÂÌ. “ÂıÌË˜ÂÒÍË Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ˜ÂÁ
‡ÁÎË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ - ‰Ë‡Ù‡„ÏË,
ÔÎ‡ÌÍË, ÒÔË‡ÎÌË ÎÓÔ‡ÚÍË Ë ‰.
Õ‡È-Ó·˘Ó, ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË
Á‡Î‡„‡Ú Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Â¯ÂÌËˇ, Á‡
‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁË ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
„ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÌÂ
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡ËÂ‡, ÔÓÌËÊ‡‚‡˘‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
ÃÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÓÎ‡ÚÓË ÌÂ
Ò‡ÏÓ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÚÓÍ‡ ‚ Î‡ÏËÌ‡ÂÌ, ÌÓ Ë Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ, Ú.Â. ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡ Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ œƒ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÛ·ÓÎ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËˇ ıÓ‰ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡.
ƒÛ„Ó ‚‡ÊÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡
ÚÛ·ÓÎ‡ÚÓËÚÂ Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„ÌÂ
ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ ‚ ‰Â-
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·ËÚ‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡ „ÓÂ˘Ë „‡ÁÓ‚Â, ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ë ÔÂÁ
Ú˙·ËÚÂ. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ ÚÛ·ÓÎ‡ÚÓË. œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ, ˜ÂÁ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ, Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡
ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÒÂ ËÌÚÂÌÁËÙËˆË‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡ ÔÂÁ ÒÚÂÌËÚÂ ËÏ, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. ¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ, ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÚÛ·ÓÎ‡ÚÓËÚÂ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Í‡ÚÓ ˆÂÌÓ‚Ó ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ‚ ‰ËÏÓıÓ‰‡, Ú.Â. Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ œƒ.

Чугунени триходови котли
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡
„ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡ ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË
ÍÓÚÎË Ò‡ ˜Û„ÛÌ Ë ÒÚÓÏ‡Ì‡. ≈‰‚‡ ÎË ÌˇÍÓË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ
·Ë ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡Î Ò Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÏÌÂÌËÂ ÔÓ ‚˙ÔÓÒ‡ ÍÓÈ
Ï‡ÚÂË‡Î Â ÔÓ-‰Ó·˙. ÕÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ, Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ËÎË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡ ÍÓÚÎË
Ë ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ÓÚ ˜Û„ÛÌ.
œÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ˜Û„ÛÌ‡ Ò‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ Ë ‰˙Î„ËˇÚ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ
ÏÛ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÚÎË, Ò‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌË Û‰‡Ë Ë ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÔÓ‚Â‰Ë, Ú˙È Í‡ÚÓ Â
ÍÂı˙Í. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ˜Û„ÛÌ˙Ú Â ËÌÂˆËÓÌÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î,
Ú.Â. ÚÓÈ ÔÓ-·‡‚ÌÓ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ËÁÒÚË‚‡. œË
‡‚Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ˜Û„ÛÌÂÌËÚÂ ÍÓÚÎË ËÏ‡Ú ÔÓ-„ÓÎÂÏË „‡·‡ËÚË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò˙Ò ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ‚ Â‰Ëˆ‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ÔËÂÏ‡ Í‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í.

Стоманени триходови котли
—˙‚ÂÏÂÌÌË ÏÓ‰ÂÎË ÚËıÓ‰Ó‚Ë ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË
ÍÓÚÎË ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÎÂ„Ë‡ÌË ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÒÔÎ‡‚Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. “Ó‚‡ ‰ÓÔËÌ‡Òˇ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ËÏ ÊË‚ÓÚ. œÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÔÎ‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡Ú‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ˜Û„ÛÌ‡ ‡ÁÍË‚‡ ÔÓ„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ë ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡, ÍÓÂÚÓ ‚ Í‡ÈÌ‡
ÒÏÂÚÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ. ÃÂÊ‰Û ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÍÓÚÎË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡ Ë ˜Û„ÛÌ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÒÔÂˆËÙËÍË, ËÁ‡Áˇ‚‡˘Ë ÒÂ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ıÓ‰Ó‚Â. œË ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ
ÍÓÚÎË „‡ÁÓıÓ‰ËÚÂ Ò‡ Ú˙·Ë, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÔË ˜Û„ÛÌÂÌËÚÂ
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ıÓ‰Ó‚Â ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ˜ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÒÂÍˆËË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ.
—ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡
ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ˜Û„ÛÌÂÌË ÍÓÚÎË ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó 92%, ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ Â
ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 94 - 97%, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ „ÓÂÎÍ‡Ú‡.

Видове горива
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ „ÓÂÎÍ‡Ú‡, Ò ÍÓˇÚÓ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì
ÚËıÓ‰Ó‚Ëˇ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ ÍÓÚÂÎ, ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ‡·ÓÚË Ò ÚÂ˜ÌË Ë/ËÎË „‡ÁÓÓ·‡ÁÌË „ÓË‚‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÚÂÊÍÓ ‰ËÁÂÎÓ‚Ó „ÓË‚Ó, ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, Ì‡ÙÚ‡ ËÎË ·ËÓ„‡Á.
–‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÓ‚Ë¯Ë ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡,
‚ÒÂ ÔÓ-ÒÚÓ„ËÚÂ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ÌÓÏË Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡

128

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

129

Œ¬
ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ËÏ, ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡Ì‡
Ë ÓÚ ÔÂ‰ÒÚÓˇ˘ÓÚÓ ÌË ÔËÂÏ‡ÌÂ Á‡
˜ÎÂÌ Ì‡ ≈—, Ò˙˘Ó Ì‡Ô‡‚Ë „‡ÁÓ‚ËÚÂ
ÍÓÚÎË ‚ÒÂ ÔÓ-ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ì ËÁ·Ó.
ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÚÂÁË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Â
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ „ÓÂÎÍ‡Ú‡ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÓË‚ÓÚÓ ‚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡.
“Â˜ÌËÚÂ „ÓË‚‡ Ò‡ ‚ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË. ŒÚ‰ÂÎÂÌËÚÂ
ÔË ËÁ„‡ˇÌÂÚÓ ËÏ ÒÂÌË ÓÍËÒË
ÓÍ‡Á‚‡Ú ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ
‚˙ıÛ ‰˙Î„Ó‚Â˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ËÌÚÂÌÁËÙËˆË‡ÈÍË ÍÓÓÁËˇÚ‡.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ „ÓÂÎÍË, ‡·ÓÚÂ˘Ë
Ò‡ÏÓ Ò „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ „ÓË‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ë
Ú‡ÍË‚‡, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò‡ÏÓ Ò ÚÂ˜ÌË
„ÓË‚‡. “ËıÓ‰Ó‚ËˇÚ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ ÍÓÚÂÎ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡ Ë Ò ÍÓÏ·ËÌË‡Ì‡ „ÓÂÎÍ‡, ‡·ÓÚÂ˘‡ Ë Ò ÚÂ˜ÌË Ë Ò Ú‚˙‰Ë „ÓË‚‡.

Вентилаторни горелки
“ËıÓ‰Ó‚ËÚÂ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË
ÍÓÚÎË Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‡·ÓÚˇÚ Ò
‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌË „ÓÂÎÍË, Ú.Â.
‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ.
œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·‡ÁÛ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ „ÓÂÎÍ‡Ú‡ „ÓË‚Ì‡ ÒÏÂÒ ÓÚ ‚˙Á‰Ûı Ë
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Избор на
вентилаторната горелка

Í‡ Á‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÚËıÓ‰Ó‚Ë
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌË ÍÓÚÎË ÒÂ ·‡ÁË‡
Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ó·˘Ë Ô‡‡ÏÂÚ˙‡, ÍÓËÚÓ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ ÔËÌˆËÔ ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë Á‡
ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌË „ÓÂÎÍË.
ŒÒÌÓ‚ÌË Ô‡‡ÏÂÚË, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡
Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ·Ë‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌ‡
„ÓÂÎÍ‡ Ò‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡,
‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë „‡·‡ËÚËÚÂ È, Ò ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡
‚Â˜Â ËÁ„‡‰ÂÌÓ ÍÓÚÂÎÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ˜ÂÁ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ò „ÓÂÎÍ‡,
ËÏ‡˘‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡, Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë ËÁıÓ‰Ì‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Ó·‡˜Â, Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ˘Â ·˙‰Â ‰ÓÒÚ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ, Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÔÓ·ÎÂÏË
Í‡ÚÓ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡, ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËˇ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡ ¯ÛÏ Ë ‰.

Õ‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌ‡ „ÓÂÎÍ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ÒÂËÓÁÌÓ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ „ÓÂÎ-

Очакваме мненията и коментарите ви
по темата за триходови пламъчнотръбни котли.

„ÓË‚Ó ÒÂ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ,
Ò˙Á‰‡‚‡ÌÓ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡ ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡. ‡ÍÚÓ ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌËÚÂ „ÓÂÎÍË Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚ ÒÌ‡·‰ˇ‚‡˘Ëˇ
„Ë Ò „ÓË‚Ó „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰.
—Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ÍÓÚÂÎÌËˇ ‡„Â„‡Ú, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ÚËıÓ‰Ó‚
ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ ÍÓÚÂÎ Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓÌ‡ „ÓÂÎÍ‡ Â ¯ÛÏ˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ
ÔÓÌˇÍÓ„‡ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡
ÏÛ. »ÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ¯ÛÏ‡ Â ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ˙Ú Ì‡ „ÓÂÎÍ‡Ú‡,
ÍÓÎÍÓÚÓ Ù‡ÍÂÎ˙Ú, ÍÓÈÚÓ ËÁÎËÁ‡ ÓÚ
ÌÂˇ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. «‡ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ò˙Ò ¯ÛÏ‡, ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ÍÓÚÂÎÌËˇ ‡„Â„‡Ú Â‰Ëˆ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÏÂÍË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ¯ÛÏÓÁ‡„ÎÛ¯ËÚÂÎË. ŒÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Á‡
ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ¯ÛÏÓÁ‡„ÎÛ¯ËÚÂÎˇ Â ‚
ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÏÓıÓ‰‡
Ò ÍÓÚÂÎ‡, Ú‚˙‰ˇÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË.
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË

—‡ÏÓÌ‡„‡Ê‰‡˘Ë ÒÂ
ÓÎÍÓ‚Ë Î‡„ÂË
Видове, конструктивни особености и смазване на лагерите
с бъчвообразни ролки

—

амонагаждащите се ролкови лагери, наричани още лагери с бъчвообразни ролки или сферични ролкови
лагери (фиг. 1) се разглеждат като
оптимален избор за лагеруване на валове, подложени на големи статични и динамични натоварвания. Принадлежността им към категорията
на самонагаждащите се лагерни опори в допълнение към дългия им експлоатационен срок и поемането както на радиални, така и на аксиални
товари, определя приложимостта
им за решаване на различни отговорни инженерни задачи в индустрията.
От друга страна усложнената им
конструкция обяснява по-високата
им цена в сравнение със сачмените
самонагаждащи се лагери.

Конструкция на
самонагаждащите се
ролкови лагери
Като конструкция те са двуредови с общ сферичен канал във външния
пръстен и два отделни канала във
вътрешния пръстен, изработени под
наклон спрямо оста на лагера. Конструктивните специфики на сферичните ролкови лагери ги правят приложими за решаване на специфични
конструктивни проблеми. Тези лагери са самонагаждащи се и в значителна степен нечувствителни към
несъосност между оста на вала и
корпуса, както и към провисване на
лагерувания вал. Самонагаждащите
се ролкови лагери понасят както
големи радиални, така и значителни
аксиални натоварвания.

Отворени сферични
ролкови лагери
Стандартните самонагаждащи се
ролкови лагери са три основни вида
- отворени, уплътнени и устойчиви
на вибрации. Отворените лагери се
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предлагат в
широко разнообразие от конструктивни изпълнения и размери. Основните разлики се
явяват в конструкцията на
сепаратора и
вътрешната Фиг. 1.
гривна.
С малки изключения, отворът на
вътрешната гривна на лагера е цилиндричен или коничен. Доброто
смазване на отворените сферични
ролкови лагери се осигурява чрез
пръстеновидни канали и/или смазочни отвори във външната гривна.
Вътрешната и външната гривна се
изработват от стомана, а сепараторът обикновено от месинг.

Затворени сферични
ролкови лагери
Самонагаждащите се ролкови лагери се произвеждат и в затворена
версия, при която лагерната черупка
е напълно затворена от двете страни чрез контактни уплътнения. Като
материал за уплътненията се използва каучук, армиран със стомана.
Намират приложение каучукови смеси, отличаващи се с висока масло- и
износоустойчивост. Както се вижда
на фиг. 2, надеждният монтаж на уплътненията обикновено се осигурява
благодарение на канал, изработен във
външния пръстен на лагера. При помалките като типоразмери лагери
уплънението най-често е запресовано към външната му гривна (фиг. 2а),
докато при по-големите типоразмери лагери се използват пружини (фиг.
2б). За осигуряване на ефективно
уплътняване на лагера, всяко от уплътненията има опорен ръб, контактуващ с канала, изработен във
вътрешния му пръстен.

a

Фиг. 2.

б

Стандартно затворените сферични ролкови лагери се смазват с
греси, издържащи на много високи
налягания. От определящо значение
за оптималната работа и дълговечността на тези лагери е в процеса
им на монтаж температурата, до
която се загряват да не е по-висока
от определена стойност, най-често
80 градуса по Целзий.

Специфики на
затворените лагери
Затворените сферични ролкови
лагери не се нуждаят от допълнително смазване по време на експлоатационния им живот, ако работната температура не превишава 70
градуса по Целзий и оборотите на
въртене не са по-високи от максимално допустимите за конкретния
модел. В противен случай се налага
допълване на смазката. С цел осигуряване на оптимално смазване на
триещите се повърхности на лагера смазката трябва да се подава под
ниска скорост през специалните
отвори във външната гривна докато лагерът се върти. Ако маслото
се добавя под много високо налягане
съществува реална опасност от повреждане на страничните контактни уплътнения на лагера.
Като конструкция и типоразмери затворените самонагаждащи се
ролкови лагери не се различават от
отворените. Стандартно отворът
на вътрешната гривна на затворените лагери е цилиндричен. Предлагат се и модели с конусен отвор.
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Лагери за вибрационни
приложения
Когато самонагаждащите се
ролкови лагери се използват в различни вибрационни приложения,
търкалящите се тела и сепаратора се ускоряват вследствие на условията, при които работи лагера.
Това налага специфични изисквания
към тези лагери. Допустимото ускорение е функция на характеристиките на смазочното вещество и
вида на ускорението на търкалящите се тела, т.е. какво движение
предизвиква то - въртеливо или
праволинейно.
В случаите, при които търкалящите се тела се завъртат, лагерът е
подложен на действието на товар,
който образно казано се стреми да
завърти неподвижната външна гривна. Това води до циклично натоварване на сепаратора, причинено от
ненатоварените търкалящи се тела.
Типичен пример за подобни приложения на сферичните ролкови лагери са
планетните зъбни предавки. Друг типичен пример е лагеруването при
някои видове пътностроителни машини (фиг. 3а).

134

В случаите, при които ускорението на търкалящите тела води до
праволинейното им преместване,
лагерът е подложен на ударно натоварване. Това означава, че сепараторът е подложен на динамично
ударно натоварване от страна на
ненатоварените търкалящи се тела.
Типичен пример е момента, в който
колело от влакова композиция преминава през мястото на свързване на
две релси (фиг. 3б).
Типоразмерите на самонагаждащите се ролкови лагери за вибрационни приложения са същите като
стандартните отворени и затворени модели. Предлагат се модели с
цилиндрична и конусна вътрешна
присъединителна повърхност.

Стандартизационни
изисквания
Като габаритни размери самонагаждащите се ролкови лагери се произвеждат в съответствие с изискванията на ISO 15:1998. Размерите
на монтажните втулки отговарят
на ISO 2982-1:1995. Сглобките за
самонагаждащите се ролкови лагери
са регламентирани от ISO492:2002.

Фиг. 3.

a

б

Самонагаждащи като конструкция, сферичните ролкови лагери са
нечувствителни към ъглова несъосност между вътрешната и външната гривна. Всеки производител на
такъв тип лагери задава максимално допустимата несъосност при
нормални експлоатационни условия.
Обикновено максимално допустимата несъосност зависи от конструкцията на лагера и вида на използваната смазка.
В случай, че несъосието между
вътрешната и външната гривна не
е константно, лагерът е подложен
на допълнително напрежение на приплъзване. По тази причина, с отчитане на допустимите стойности на
триенето в лагера и отделената
топлина, несъосността между двете гривни не трябва да превишава
една десета от градуса.

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

135

136

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

137

138

октомври 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

октомври 2006

139

ÎËˆ‡

ËÌÊ. ÕËÍÓÎ‡È
¡ÂÎÓ‚ÂÊ‰Ó‚
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ
Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ “ÂÏ

Николай Беловеждов е утвърдено име в ОВК бранша у нас. Заради
солидния си професионален опит, мащабите на ръководената от
него фирма и активното участие в различни бизнес инициативи,
като асоциацията Приятели в работата - България. В професионалните среди, в които работи, го познават и като инициатор и реализатор на идеята за изграждане на завода за производство на
манометри и термометри МТБ, днес собственост на американската компания WATTS INDUSTRIES.
Възпитаник е на Висшия машинно-електротехнически институт, сега ТУ - София, специалност „Механично уредостроене“. Отличната диплома от института му дава възможността сам да избере първата си месторабота. Спира се на
Научно-изследователския институт по специална оптика и радиоелектроника, където с ентусиазъм се изявява като конструктор. Кариерата на упорития млад инженер се развива успешно, преминавайки през различни длъжности - отговорен
конструктор, ръководител на координационна програма, научен сътрудник първа степен.
„Вятърът на промяната“ през 1989 г. го заварва на поста главен специалист. „Чувствах, че нещата отиват на зле.
Напуснах работа и заминах за Италия, където бях консултант на една италианска фирма, занимаваща се с производство
на радиатори за електронни елементи“, разказва г-н Беловеждов. През същия период основава с приятел търговската
фирма Ронита.
Голямата промяна в професионалния живот на Николай Беловеждов настъпва през 1994 г., когато съвместно с Лучано
Карминати създават фирма България Терм. Отговорностите на управител на България Терм г-н Беловеждов съчетава с
менажирането на фирмите Мариани Коструциони и Милано РЕ с предмет на дейност - инвестиции в строителството.
В момента времето на г-н Беловеждов поглъща голяма инвестиционна програма, която реализира България Терм.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏ ÒÂ·Â ÒË ÔÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ Í‡ÚÓ Œœ“»Ã»—“. –¿¡Œ“Œ’ŒÀ» .
∆ËÚÂÈÒÍÓÚÓ ÏË ÍÂ‰Ó Â
ƒ¿… » Ÿ≈ “» —≈ ¬⁄–Õ≈ —“Œ –¿“ÕŒ - ÷»“¿“ Œ“
≈¬¿Õ√≈À»≈“Œ.
√ÓÎÂÏËˇÚ ÏË ¯‡ÌÒ Â,
◊≈ —–≈ŸÕ¿’ Œ“À»◊Õ» —⁄ƒ–”∆Õ»÷» » ¬≈–Õ»
œ–»fl“≈À».
ÀË˜ÌËˇÚ ÏË ËÁ·Ó «Œƒ»fl“¿ Ã» ≈ Œ¬≈Õ, “¿ ¿ ◊≈ —¿ÃŒ Õ¿œ–≈ƒ,
œŒÕfl Œ√¿ » — –Œ√¿“¿.
ƒ‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË Ì‡ ÏÂ‰‡Î‡ "·ËÁÌÂÒ ÛÒÔÂı" Ò‡
À»ÿ≈Õ»≈ » ”ƒŒ¬À≈“¬Œ–≈Õ»≈.
ÛÎÚÛ‡Ú‡ ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ «¿ŸŒ À» “ŒÀ Œ¬¿ ◊≈—“Œ À»œ—¬¿?
¿„ÂÒËˇÚ‡ ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Â
Õ≈ŸŒ, Œ≈“Œ Õ≈ œŒÕ¿—flÃ. ¿ ÃŒ∆≈ ƒ¿
”¬¿∆¿¬¿ÿ ŒÕ ”–≈Õ“, Œ…“Œ “» ¿«¬¿:
"Õ≈ Ã» —≈ ¡⁄– ¿… ¬ ÃŒfl“¿ —‘≈–¿, «¿ŸŒ“Œ Ÿ≈ “≈
”Õ»ŸŒ∆¿".
œÓÎËÚËÍ‡Ú‡ ‚ ·ËÁÌÂÒ‡
¬ Àfi◊¬¿ ”Ã≈Õ»≈ ƒ¿ —≈ Õ¿Ã≈–» –¿«”ÃÕ»fl“
¡¿À¿Õ—.
”‰‡ËÚÂ "ÔÓ‰ Í˙ÒÚ‡" ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Œ√¿“Œ —» Õ¿ –»Õ√¿, —≈ —À”◊¬¿ » “Œ¬¿.
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—‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂÚÓ Â
Õ≈Œ¡’Œƒ»ÃŒ ”—ÀŒ¬»≈ «¿ –¿«¬»“»≈.
Ó„‡ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡ ÚÛ‰ÌÓ Â¯ÂÌËÂ,
—œŒƒ≈ÀflÃ œ–Œ¡À≈Ã¿ — œ–»fl“≈À». Õ≈ ◊≈ “ŒÀ Œ¬¿
Ÿ≈ Ã» œŒÃŒ√Õ¿“, ÕŒ œŒÕ≈ Ã» ŒÀ≈ ¬¿
Õ¿œŒÀŒ¬»Õ¿.
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇÚ Ò˙˛Á Á‡ ÏÂÌ ÓÁÌ‡˜‡‚‡
Õ¿ƒ≈∆ƒ¿ «¿ »√–¿ œŒ œ–¿¬»À¿“¿.
ÃÎ‡‰ÓÒÚÚ‡ —œŒÃÕflÃ —» ≈ƒÕŒ —“»’◊≈: "... «Õ¿…, «À¿“Õ¿ œ≈œ≈À
¬»Õ¿√» Œ—“¿¬¿, Œ√¿ ¬⁄¬ Œ√⁄Õ ÃÀ¿ƒŒ—“ Œ“À≈“»."
«ÂÎÓÒÚÚ‡ «¿ŸŒ À» Õ≈ —⁄Ã 20 √Œƒ»Õ» œŒ-ÃÀ¿ƒ?!
ƒÓ·ËÚÂ ÔËˇÚÂÎË Ò‡
Õ≈ŸŒ, ¡≈« Œ≈“Œ ◊Œ¬≈ Õ≈ ¡» ÃŒ√⁄À ƒ¿ œŒ—“»√Õ≈
«Õ¿◊»Ã» Õ≈Ÿ¿. œŒ∆≈À¿¬¿Ã √» Õ¿ ¬—≈ ».
ŒÔÓËÚÂ ÏË Ò‡
¬fl–¿, Õ¿ƒ≈∆ƒ¿ » Àfi¡Œ¬.
ÕÂÍ‡ ‰‡ „ÎÂ‰‡ÏÂ Ò‚ÂÚ‡
œ–≈« ÿ»–Œ Œ Œ“¬Œ–≈Õ»“≈ Œ◊» Õ¿ ≈ƒÕŒ ƒ≈“≈.
“Œ√¿¬¿ ¬—»◊ » ƒÕ» Ÿ≈ ¡⁄ƒ¿“ œ–≈ –¿—Õ».
ÕˇÏ‡ ‰‡ Á‡·‡‚ˇ
“Œ¬¿ Àfl“Œ — ÃŒ»“≈ ¬Õ”÷».
¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î
∆»¬Œ“ » «ƒ–¿¬≈! — ƒ–”√Œ“Œ Ÿ≈ —≈ —œ–¿¬fl.
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