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Ì‡Í‡ÚÍÓ

— „‡Ì‰ËÓÁÂÌ ÍÛÔÓÌ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ıÏÂ
ÓÒÏËˇ ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ Ì‡ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
По традиция, в навечерието на коледните празници, водещото списание
за индустриални продукти, технологии и услуги Инженеринг ревю отпразнува поредния си - осми рожден ден. Празникът на редакцията с много желание и настроение бе споделен от стотици клиенти, читатели, приятели и почитатели на списанието. На 14 декември, под музиката на любими
дискохитове многобройните гости се включиха с ентусиазъм в бурния купон, този път организиран в столичния клуб El Corazon. Под ритъма на
вечни дископарчета неуморимият екип на Инженеринг ревю и гостите на
празника по традиция показаха, че могат не само да работят здраво, но и
да се веселят от сърце.
По традиция бе организирано и надпяване, в което се включиха гласовити
представители на бранша. Авторитетно жури в състав - Георги Генчев,
президент на Гемамекс, Калин Иванов, ръководител направление Индустрия
в Сименс, Георги Георгиев, търговски директор на Прострийм Груп, и Любомир Тошев от Бруната България, оцени музикалния и артистичен талант на
включилите се в надпреварата. Първо място, според оценката на журито,
грабна екипът на Сименс, направление Индустрия. В оспорвана конкуренция
с победителите, второто място заслужено бе спечелено от екипа на домакините. На почетното трето място журито оцени талантливите ни колеги от фирмите Ина Лагери/FAG и Стерлинг Зихи България.
Целият екип на списание Инженеринг ревю честити на всички свои клиенти, читатели и приятели новата 2006 година, като им пожелава здраве,
вяра, щастие, и, разбира се, мащабни рекламни проекти в изданията ни!

ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ Î‡ÌÒË‡ MGE
Сред пазарните акценти на Шнайдер Електрик България през 2006 г. ще бъдат
UPS системите MGE с индустриално приложение, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Вълчан Вълчанов, отговорник комуникация на дъщерната фирма на водещия производител Schneider Electric в България. "През 2004 г. Schneider Electric придоби
още 52% от акциите на френския производител на непрекъсваеми токозахранващи устройства MGE, с което се превърна в основен акционер на компанията
с дял от 84.9%. През годинитe Schneider Electric купува и продава акции на MGE
неколкократно. По тази причина компанията е позната по света и в България
включително като част от структурата на Schneider Electric", заявява по повод
структурните промени в компанията г-н Вълчанов. "UPS-системите на MGE се
използват за защита на електрическо оборудване - компютри, сървъри, контролери, изпълнителни механизми и др. от промени в захранващата мрежа, включително по-ниски и по-високи напрежения, промяна в честотата и токови удари,
в това число и при отпадане на захранването", допълва той.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
’Ë‰‡Í ÓÚÍË ÓÙËÒ ‚ —Ú‡‡ «‡„Ó‡
От началото на декември 2005 г. в Стара Загора функционира регионален
офис на фирма Хидак, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Красимир Методиев,
управител на представителството на немската компания, специализирана в
производството на хидравлична и измервателна техника HYDAC HYDRAULIK в
страната. "Новият регионален офис ще се ръководи от инж. Звезделин Османов, специалист с богат професионален опит и познания в сферата на произвежданите от HYDAC HYDRAULIK продукти", допълва той. Новият офис предлага цялото продуктово портфолио на компанията. "Отриването му е логично
продължение на провежданата от Хидак политика за развитие на фирмата,
включваща откриване на офиси във всички по-големи градове на страната.
Основната ни цел е да улесним комуникацията с настоящите и потенциалните си клиенти от региона, да повишим качеството и бързината в обслужването им, както и да разширим търговските си контакти", коментира основанията за откриването на офиса в Стара Загора г-н Методиев. "Фирмата вече
е представена на българския пазар чрез офисите си в градовете София и Варна.
HYDAC HYDRAULIK продължава да разширява и продуктовата си гама, както и
да усъвършенства традиционните си продуктови линии с цел задоволяване на
все по-високите пазарни изисквания", допълва той.

≈NERGIA-BG ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От 1 декември 2005 г. екипът на фирма ЕNERGIA-BG, специализирана в извършването на комплексни проектантски и монтажни услуги в областта на
отоплението, вентилацията и климатизацията, посреща клиентите си в нов
модерен и просторен офис, информира за списанието Светослав Джамбов,
управител на ЕNERGIA-BG. Новият офис се намира на столичната улица Ами
Буе. "На голяма от част от техническите изделия, които влагаме в изпълняваните от фирмата ОВК инсталации, сме директен вносител. Пазарната ни
стратегия се базира на високо качество на предлаганата техника и висок
професионализъм във всички етапи от инженеринговия процес", коментира
принципите, на които залага с цел пазарно развитие на фирмата, г-н Джамбов.
"Взехме решението да се преместим, ръководени от стремежа да имаме собствен по-голям офис, който да ни даде възможност за увеличаване на работните места и разширяване на фирмата за в бъдеще", допълва той.

—Ú‡ÚÂÍÒ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ ISO 9001:2000
На 7 декември 2005 г. в изисканата обстановка на столичния ресторант
"Отвъд алеятА Зад шкафА" Михаил Янков, управител на фирма Стратекс, официално получи сертификат за съответствие на фирмата с изискванията на
стандарта ISO 9001:2000. Документът бе връчен от Звездалина Янева, ръководител направление Системи за управление в българския клон на сертифициращата организация Lloyd's Register Quality Assurance. "Връчването на сертификата е формален израз на усилен труд, продължил от април до ноември т.г.",
подчерта г-жа Янева. В присъствието на целия екип, клиенти, партньори и
приятели на фирмата, Райна Янкова, мениджър продажби, заяви, че основен
стремеж на Стратекс е да прави правилно правилните неща. Придобитият
сертификат се отнася за извършваната от фирмата търговска и инженерингова дейност в областта на автономните електрозахранващи системи. "Изгражданата от Стратекс визия се базира на надеждност и сигурност на работа с партньорите на фирмата", подчерта г-жа Янкова. "Благодаря на всички,
взели участие в процеса на внедряването на системата за управление на качеството, особено на консултантите ни от Ай Ди Ес Къмпани", заяви в потвърждение и управителят Михаил Янков.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿ÌË ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ISO 9001:2000
От края на ноември 2005 г. към производствените и търговски фирми
в страната с успешно внедрена система за управление на качеството в
съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000, се присъедини
и фирма Арни-Владимир Арнаудов. Сертифицираща организация е Lloyd's
Register Quality Assurance. Системата за управление на качеството се отнася за инсталиране и ремонт на електрически, пожароизвестителни, компютърни и комуникационни мрежи. Арни е специализирана в проектиране и
изграждане на вътрешни и външни ел. инсталации за промишлени и битови
сгради, търговия с ел.табла и ел.компоненти, структурно окабеляване,
компютърни мрежи, пожароизвестяване. "Въвеждането на системата е
предпоставка за непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите от фирмата услуги, а следователно и нарастване удовлетвореността
на клиентите от крайния резултат. Уверени сме, че сертифицирането в
съответствие с европейските норми е гаранция за укрепване на спечеленото доверие, както и предпоставка за бъдещо развитие и стабилност на
фирмата", заяви по повод очакванията си за влиянието, което ще окаже
сертифицирането върху бизнес развитието на фирмата, инж. Владимир
Арнаудов, управител на Арни.

√ÎÓ·‡Î-“ÂÒÚ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Wuhan
Най-новият чуждестранен партньор на Глобал-Тест, специализирана в предлагането на измервателна техника за физични и химични величини, е китайската фирма Wuhan Guide Infrared Technology, съобщи за списанието инж. Румен
Андронов, управител на Глобал-Тест. Фирмата е специализирана в производството на термовизионни камери. "Оценявам възможностите за налагане на
изделията на Wuhan Guide Infrared Technology на българския пазар като положителни. Като основни области на приложението им включвам обследване и сертификация на сгради за енергийна ефективност, диагностика на състоянието
на съоръжения в индустрията, диагностика на болни от птичи грип и др.",
коментира г-н Андронов. "Глобал-Тест ще поеме сервиза на новите изделия,
каквато е установената от години практика от фирмата по отношение на
всички уреди, които продава в страната", допълва той.

œÓ‰‡‰ÂÌ‡ ·Â Dresser Instruments, Â„ËÒÚË‡Ì Â Ashcroft Holdings
На 1 декември 2005 г. официално бе обявено създаването на компанията
Ashcroft Holdings, като резултат от продажбата на Dresser Instruments на
финансовата група KPS Special Situations Funds, се твърди в официално прессъобщение по случая. "От 1852 г. търговската марка Ashcroft е синоним на
качество и надеждност в областта на техниката за измерване на налягане.
По тази причина счетохме, че е подходящо новото име на компанията да се
свърже с марката, която има утвърдени пазарни позиции от години", твърди
Джон Макена, президент на Ashcroft Holdings. "Това е нова ера за Ashcroft като
самостоятелна компания. Доволни сме, че именно KPS се възползва от възможността за инвестиция, предоставена от Ashcroft. Уверени сме в посоката на
развитие на бизнеса и в наличието на големи пазарни възможности", допълва
той. "KPS възнамерява да инвестира значителен капитал в Ashcroft, да финансира развитието на компанията, включително разработката на нови продукти", твърди Майкъл Псарос, изпълнителен мениджър на KPS. "Ashcroft Holdings
е компания с добре развита дистрибуторска мрежа, широка продуктова гама
и иновативни технологии, която има всички изгледи за успешно развитие като
независима компания", допълва той. Партньор на Ashcroft Holdings в България е
Николина Максимова, управител на фирма Измервателни уреди.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
» ŒÃ¿ ÔÂ‰Î‡„‡ SPX ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
В качеството си на оторизиран представител на компанията Bran+Luebbe за
страната, ИКОМА предлага единични продукти и комплексни решения от производителите, членове на организацията SPX Process Equipment, съобщи за сп.
Инженеринг ревю инж. Валентин Велков, управител на Икома. Основание за разширяването на продуктовото портфолио, предлагано от ИКОМА, е неотдавнашното обединение на компаниите Bran+Luebbe, Lightnin и Waukesha Cherry-Burrell
в глобална организация, наречена SPX Process Equipment. "Целта е чрез създаване
на световна глобална мрежа от инженери, производители, дистрибутори и
сервизни центрове да се обединят възможностите на отделните членове. Използвайки техния опит, новаторски решения и качество, да се повиши конкурентността на отделните компании чрез предлагането на цялостни технически
решения. Във възможностите на SPX Process Equipment е да осигури доставката
на оборудване за реализация на цели технологични процеси, включващи помпи,
миксери, фитинги, мелници, процесна екипировка. Друга цел е съществено подобряване на сервизното обслужване", коментира г-н Велков. "SPX Process Equipment
има отворена структура и в момента наброява повече от десет компании.
Сред тях са Bran+Luebbe, Copes-Vulcan, De Zurik, Febco, GD Engineering, Lightnin,
M&J Valves, Mueller Steam Specialty, OFM, Plenty Filtration, Plenty Mixers, Plenty Mirrless
Pumps, Premier Mill, Waukesha Cherry-Burrell", допълва той.

ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÓ‚Â‰Â Ó·Û˜ÂÌËÂ
Сред събитията, включени в маркетинговата програма на Шнайдер Електрик България през втората половина на 2005 г., бе обучението, посветено на
софтуерния пакет UnityPro за програмиране на контролери на Schneider Electric.
Събитието се проведе от 21 до 26 ноември 2005 г. в курортния комплекс
Пампорово. В обучението взеха участие системни интегратори, партньорски
фирми и клиенти на компанията. Като продуктов акцент в събитието от
Шнайдер Електрик България посочват възможностите за програмиране на
контролерите от висок клас Premium. Относно бизнес ползите от организирането на обучението, домакините заявяват, че ще продължат да влагат усилия
и финансови ресурси в повишаване на компетентността на партньорите на
фирмата по отношение на предлаганите от Schneider Electric продукти.

¡˙Î„‡Ëˇ - ÓÙËˆË‡ÎÂÌ Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ WIN 2006
Страната ни е официален партньор на панаира за индустриални технологии
WIN - World of Industry 2006, който ще се проведе от 16 до 19 март в Истанбул. През настоящата година България ще участва в WIN с национален щанд,
на който български фирми ще имат възможността да представят продукти
и услуги, както и да установят търговски взаимоотношения с компании от
Турция и региона. Организаторите на тазгодишното издание на WIN планират
паралелно с панаира да се проведе богата семинарна програма, включваща
презентации, конференции и дискусии. „Разглеждаме специалното участие на
български фирми като добра възможност за установяване и разширяване на
бизнес изявите на български фирми в Турция“, уверяват организаторите. Според очакванията им над 850 изложители ще представят продукти и услуги на
площ от 60 000 кв.м. на WIN 2006. През миналата година панаирът привлече
82 300 посетители от 50 държави. Сред традиционните участници на панаира е и издателска къща Ти Ел Ел Медиа.
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·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌË *
Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË
Внос/износ на осветителни тела за окачване и светлинни указателни табели в страната

Фиг.1. Внос и износ на електрически осветителни тела за
окачване на таван или на стена за периода 2000-2005 г.
в лева.

Фиг.2. Внос и износ на светлинни надписи, светлинни
указателни табели и рекламни лампи за периода 2000-2005 г.
в броя.

* В Митническата тарифа на Република България отсъства специална позиция под която да се внасят, респективно изнасят аварийните и евакуационните осветители. По тази причина фирмите, предлагащи осветления от този тип използват позициите, отнасящи
се до електрически осветителни тела за окачване на таван или на стена, с изключение на видовете, използвани за осветление на
открити пространства, улици и пътища от една страна и светлинни указателни табели, светлинни надписи, рекламни лампи от друга.
Следователно, посочените данни обхващат, но не се отнасят единствено до пазара на аварийни и евакуационни осветители в страната.
Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на електрически осветителни тела за окачване
на таван или на стена и светлинни указателни табели, светлинни надписи и рекламни лампи. Данните са предоставени от Националния
статистически институт. Публикуваната информация за 2005 г. е предварителна. Съгласно митническата тарифа, основни мерни
единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на осветители са килограм и лева.

14

декември 2005



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ



декември 2005

15

Ò˙·ËÚËˇ

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ GE ÔÓÍ‡Á‡ ÌÓ‚ÓÒÚË
‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌË
Годишният семинар на GE Optimization Services бе организиран от партньора Брайт Инженеринг

Õ

а 17 и 18 ноември 2005 г. в курортния комплекс "Св.св. Константин и Елена" се проведе традиционният годишен семинар, организиран
от Брайт Инженеринг, партньор на
GE Optimization Services за България.
Гости на събитието бяха специалисти от големите индустриални обекти в страната, сред които представители на топлоелектрически централи, Агрополихим, Полимери, Неохим, Лукойл Нефтохим Бургас, Булгаргаз и др. Специални гости и лектори
на семинара бяха Костел Доробанту,
мениджър за GE Energy за Югоизточна Европа; Йоп Ангела, сервизен инженер в Global Control Service (GCS)
Europe, и Йон Антонеску, сервизен
инженер в Bently Nevada Румъния.
Основни тематични направления на
тазгодишното събитие бяха концепцията и техническите решения, които GE Optimization Services предлага
за интегрирано управление на турбини и компресори, и платформата
за събиране и управление на заводска
информация System 1. В рамките на
семинарната програма бе представена управленската стратегия на
General Electric и спецификата на дейност на направлението Global Control
Services.
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Интегрирано управление
на турбини и компресори
Лекциите, включени в цикъла, бяха
посветени на системите за управление; техническото обезпечаване и
програмното осигуряване; инсталацията; наладката; пуска и други
възможности, обхванати от платформата за интегрирано управление
на турбини и компресори на GE
Optimization Services. Специално разработен от компанията софтуер обезпечава всички необходими функции за
управление на турбината или компресора. Управляващата система регулира скоростта и налягането на
турбината на базата на сигнал от
датчици, монтирани на зъбното колело на ротора й. Точността на регулиране на скоростта, осигурявана
от системата, е в границите на 5
оборота/минута, уверяват от GE.
Управлението на клапите е реализирано чрез сервозадвижвания. Осигуреният контрол на входните клапи регулира потока на парата високо налягане в турбината. Контролер на
системата управлява и редица помощни системи, чрез които се контролира степента на охлаждане,
температурата на маслената система, състоянието на уплътненията
и др.

"Комплексното, динамично поведение на парните турбини и компресори изисква използването на гъвкава
управляваща система, която да осигури прецизен контрол, мониторинг
и защита. Контролерът Speedtronic
Mark VI е специално разработен за
управление на парни турбини", бе
съобщено по време на семинара. Сред
предимствата на контролера са лесният за работа човеко-машинен интерфейс, както и вградената самодиагностика на системата, която
осигурява лесно и бързо откриване на
проблема на системно или полево
ниво. Контролерът Speedtronic Mark
VI е съвместим със специалните приложения на GE за турбинно/компресорно управление. "Това позволява на
оператора незабавен достъп до всички основни управляващи функции, раз-
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ширени мониторингови възможности
и множество допълнителни вградени
функции, осигуряващи автоматична
защита на турбината от различни
проблеми срещу свръхскорост, загуба
на масло или прегряване", заявяват от
Брайт Инженеринг. Друга специфика
на контролера е възможността за
свързването му към управляваща система тип SCADA или DCS. Контролерите се характеризират с разширени комуникационни възможности,
сред които с разпределени входове/
изходи, UDH и PDH Ethernet базирана
мрежа.

Новата версия на System 1
Софтуерът за събиране и управление на информация, предназначен

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ



за подобряване управлението на
технологичното оборудване и активите на производствените предприятия System 1, е разработен от
Bently Nevada, поделение на GE
Optimization Services. Представлява
модулна мащабируема система с архитектура от тип клиент-сървър.
Най-новата - четвърта версия, на
System 1 се отличава с разширени
възможности за връзка, бе съобщено по време на семинара. "За разлика от по-старата версия, системата вече директно се свързва към
хардуер Trendmaster чрез динамичен
сканиращ модул. Друга специфика на
System 1 е реализираната поддръжка
на системата за защита 3500, с която комуникира посредством ин-

декември 2005

терфейса TDI, като непрекъснато
събира статични, динамични и времеви данни по Ethernet връзка. За
улеснение на специалистите, системата разполага с вградена връзка с
базата данни за лагери Bearing Expert
на International Source Index. Сред новите възможности е и използването на System 1 във функцията на
OPC клиент и/или сървър", заяви лекторът.
Специфика на най-новата версия
на System 1 е и подобреният графичен интерфейс, включващ пакетите
PLOT SESSIONS, VIRTUAL VIEW,
MANUAL DATA ENTRY, PLOT
ZOOMING, PLOT HEADERS, PLOT
ANNOTATION, TRENDMASTER ENHANCEMENTS и др.
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—Â˘‡ Ó·Ò˙‰Ë ÌÓÏË Á‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Интерес предизвикаха технологични решения за третиране на водите

Õ

‡ 25 ÌÓÂÏ‚Ë 2005 „. ‚ Ò„‡‰‡Ú‡
Ì‡ ¡˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÒÚÓÔ‡ÌÒÍ‡ Í‡Ï‡‡
(¡— ) ‚ ÒÚÓÎËˆ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓ‚Â‰Â ‡·ÓÚÌ‡ ÒÂ˘‡ ÏÂÊ‰Û ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ÒÂÍÚÓ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ‰˙Ê‡‚ÌËÚÂ ËÌÒÚËÚÛˆËË Ë ·˙Î„‡ÒÍËˇ ·ËÁÌÂÒ Ò ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÌË ËÌÚÂÂÒË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë. ¿ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁ·‡ÌËÚÂ ÚÂÏ‡ Ë
ÙÓÏ‡ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·Â ‚Ë‰Ì‡ ÔÓ ÔÂÔ˙ÎÌÂÌ‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ "‰Ó Ô˙Ò‚‡ÌÂ" ÒÂÏËÌ‡Ì‡
Á‡Î‡. Œ„‡ÌËÁ‡ÚÓË Ì‡ ÙÓÛÏ‡
·ˇı‡ ÙËÏ‡ œÓÒÚËÈÏ √ÛÔ Ë
¡— . —Â˘‡Ú‡ ·Â ÓÚÍËÚ‡ ÓÚ
œÂÚ˙ ƒÂÌÂ‚, „Î‡‚ÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡
¡— , √ÂÓ„Ë ÿË‚‡Ó‚, Á‡Ï. ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ¡— , Ë ÃËÎ‡‰ËÌ ¡Óˇ‰ÊËÂ‚, „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ œÓÒÚËÈÏ √ÛÔ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡ı‡
ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌËÚÂ
ÚÂÏË, ÔÂ‰‚Ë‰ ÒÍÓÓ¯ÌÓÚÓ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Í˙Ï ÒÚÛÍÚÛËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á. ¬
ÒÂ˘‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ëı‡ Ì‡‰
90 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÙËÏË ÓÚ
ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÚÂÍÒÚËÎÌ‡Ú‡, ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡
Ë ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡Ú‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ·‡Ì¯Ó‚Ë Ò˙˛ÁË, Ì‡Û˜ÌË ‰ÂÈˆË Ë ‰.
¬ Ô˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÂ˘‡Ú‡
·ˇı‡ Ó·Ò˙‰ÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ‚Ó‰ÓÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë.
ÀÂÍÚÓ˙Ú, ÕËÍÓÎ‡ Ã‡ÚÂ‚, ‰˙Ê‡‚ÂÌ ÂÍÒÔÂÚ ‚ ÓÚ‰ÂÎ "ŒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË" ‚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ,
Á‡ÔÓÁÌ‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ÓÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÓ
ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, Í‡ÚÓ Ó·˙Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÓÚ‡ÁÂÌËÚÂ ‚ ÌÂ„Ó ‰ËÂÍÚË‚Ë Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ‚˙‚ ‚Ó‰ÌËˇ ÒÂÍÚÓ.
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¬˙ÁÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡
Á‡ÍÓÌÓ‚‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë, ÒÚ‡ÚÛÚ˙Ú Ë
ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‰˙Ê‡‚ÌËÚÂ Ó„‡ÌË
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‰ÓË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ ÒÂ ÔÂ‚˙Ì‡ı‡ ‚ Ó·ÂÍÚ Ì‡
‡Á„ÓÂ˘ÂÌË ‰ËÒÍÛÒËË.

Технологии на NIJHUIS
предлага Прострийм Груп
¬ÚÓ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÂÏËÌ‡Ì‡Ú‡
ÔÓ„‡Ï‡ ·Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Â¯ÂÌËˇ ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë. —ÔÂˆË‡ÎÂÌ „ÓÒÚ Ë ÎÂÍÚÓ
Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ˘‡ ·Â ≈ÏËÂÎ ÓÒÚÂ, Â„ËÓÌ‡ÎÂÌ ÏÂÌË‰Ê˙ Ì‡ ıÓÎ‡Ì‰ÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ NIJHUIS
WATER TECHNOLOGIES, Ò ÍÓˇÚÓ
œÓÒÚËÈÏ √ÛÔ ÒË Ô‡ÚÌË‡.
"NIJHUIS Â ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË Â¯ÂÌËˇ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë. ◊‡ÒÚ Â
ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ıÓÎ‰ËÌ„‡
Alpha Group, ÍÓÈÚÓ Ó·ı‚‡˘‡ Ó˘Â
ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ Spaans Babcock Ë
TagFlow. √Ó‰Ë¯ÌËˇÚ Ó·ÓÓÚ Ì‡
NIJHUIS Á‡ 2004 „. Â 25 ÏÎÌ. Â‚Ó,
ÓÍÓÎÓ 95% ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË ÓÚ Ò‰ÂÎÍË ËÁ‚˙Ì ÔÂ‰ÂÎËÚÂ Ì‡
’ÓÎ‡Ì‰Ëˇ", Á‡ˇ‚Ë ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ „-Ì ÓÒÚÂ. ÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‚Ó‰ÓÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ‚ ¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙
ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ‰ÂÈÌÓÒÚË, ÒÂ‰
ÍÓËÚÓ ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÌÂÙÚÓÔÂ‡·ÓÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë ˆÂÎÛÎÓÁÌÓ-ı‡ÚËÂÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËË, ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰.
œÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡
NIJHUIS Ó·ı‚‡˘‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂÔ‡‡ˆËˇ

Ì‡ ÙÎÛË‰Ë, ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇ Ë ÙÎÓÚ‡ˆËˇ
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ıËÏËÍ‡ÎË, ‡ÂÓ·ÌÓ Ë
‡Ì‡ÂÓ·ÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ‰. ÀÂÍÚÓ˙Ú Ó·˙Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ
Á‡ ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ¯Î‡Ï, ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÈÍË, ˜Â ÒÛÏËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡ÔÎ‡˘‡Ú Á‡ ËÁÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ¯Î‡Ï‡ ÓÚ Â‰ÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ, ˜ÂÒÚÓ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ
Ì‡‰ı‚˙ÎˇÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. "«‡ÔÓÁÌ‡Ú
Ò˙Ï Ò Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë, ÔË ÍÓËÚÓ
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ËÁÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ¯Î‡Ï‡ ·ˇı‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ‚ËÒÓÍË, ˜Â ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂ ·Â ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ‰‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ", ÔÓ‰˜ÂÚ‡ ÚÓÈ.
¬ ÎÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡ „-Ì ÓÒÚÂ ·ˇı‡
‡Á„ÎÂ‰‡ÌË ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ‰‚‡ Â‡ÎÌË ÔÓÂÍÚ‡, ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÓÚ
NIJHUIS Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ ”Í‡ÈÌ‡ Ë
–ÛÒËˇ. œÓÂÍÚ˙Ú ‚ ”Í‡ÈÌ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚ ÔÚËˆÂÍÎ‡ÌÌËˆ‡, Â‡ÎËÁË‡˘‡ ÓÍÓÎÓ 2500 m3 ÓÚÔ‡‰Ì‡ ‚Ó‰‡ Ì‡
‰ÂÌ. œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÚËÒÚ˙Ô‡ÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ó·ı‚‡˘‡˘‡
‚˙Úˇ˘Ó ÒÂ ÒËÚÓ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË, ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ
‡„Â„‡Ú Ë ‰‚ÓÂÌ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÌ Â‡ÍÚÓ. œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ
ËÏ Ò ıËÏËÍ‡ÎË, Ú˙È Í‡ÚÓ Á‡‚Ó‰˙Ú
‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚÂËÌËÚÂ ÓÚ ¯Î‡Ï‡. —ÎÂ‰ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ ¯Î‡Ï˙Ú
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ì‡ÚÓˇ‚‡ÌÂ.
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Ò˙·ËÚËˇ

—ÂÏËÌ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÚÂÌÁÓÏÂÚË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡
Първи семинар за компанията HBM организира Сигма Метро

Õ

а 29 и 30 ноември 2005 г. столичният хотел Форум бе домакин на семинар, посветен на водещата немска
компания Hottinger Baldwin Messtechnik,
позната и като HBM. Организатор на
събитието бе фирма Сигма Метро,
представител на HBM от 2005 г. Семинарът бе открит от инж. Божидар
Патарчанов, управител на Сигма Метро, който приветства присъстващите специалисти от висши учебни заведения, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния център по метрология, Централната лаборатория за
пътища и мостове и др. Специален
гост и лектор на събитието бе Герт
Гомола, мениджър продажби за Централна и Източна Европа на HBM, който представи компанията Hottinger
Baldwin като история, структура и
бизнес философия. "HBM е основана
през 1950 г. в Дармщадт, Германия.
Специализирана е в електронно измерване на механични величини - линейни и
ъглови премествания, сила, тегло,
въртящ момент, обороти, налягане.
Философията на концерна е да предлага комплексни решения - от датчика

през усилвателя до специализирания
софтуер за визуализация, обработка и
архивиране на измерванията. Също
така компанията развива и системи
за събиране и предаване на данни. Сравнително нова област са и услугите по
карибриране на измервателни системи, за което HBM е сертифицирана и
акредитирана от Немската служба по
акредитиране", заяви в лекцията си г-н
Гомола. Централата на HBM се намира в немския град Дармщадт, където
са концентрирани и част от производствените мощности на компанията.
Научно-развойна и производствена дейност на HBM се извършва и в САЩ и
Китай. Търговската структура на компанията обхваща дъщерни фирми и
филиали в Европа, Северна и Южна
Америка и Азия. Други лектори на семинара бяха Дирк Еберлайн, продуктов
мениджър Тензометрична техника, и
Андреас Гайслер, продуктов мениджър
Усилвателни системи с висока точност.
Акцентът на семинарната програма през първия ден бе поставен върху
основите на тензометричната техника и приложението й предимно в областта на строителните конструкции.

През втория ден темата бе разширена в посока специализирани усилвателни системи (SPIDER и MGCplus) и съответен софтуер за различни индустриални измервания (catmanEasy и
catmanProfessional). Изнесените лекции
включваха практически примери от
тензометричната схемотехника и
демонстрации на конкретни измервания. Специалисти от ВСУ Л. Каравелов
демонстрираха интересно приложение
на усилвателната система SPIDER в
комбинация с програмната система
CatmanProfessional, предназначено за измерване и изчисление на физически величини при изследване на строителни
конструкции.

¿ÍÛÒÚËÍ‡ ‰ËÒÍÛÚË‡ ÔËÌˆËÔË Á‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ ¯ÛÏ‡
Представена бе концепцията за управление на околния шум на Bruel&Kjaer

Õ

а 1 и 2 декември т.г. в Дома на
техниката в столицата се проведе
поредното, петнадесето издание на
специализираната конференция Акустика, посветена на норми, методи и
средства за оценка и измерване на
вибрации и шум в околната среда. По
традиция организатори на форума бяха
фирма Спектри, представител на
Bruel&Kjaer за страната, Националната
секция по акустика, Съюзът по електротехника, електроника и съобщения и
Институтът по механика към БАН.
Събитието привлече вниманието на
специалисти по хигиена на труда и
опазване на околната среда от областта на индустрията и държавните
структури. Тазгодишната конференция премина под знака на синхронизирането на българските с европейските норми в областта на оценката на
вибрации и шум в околната среда. Тематично форумът бе разделен в две
секции, първата от които бе посветена на новите нормативни документи
и продукти за измерване и оценка на
общи и локални човешки вибрации.
Втората секция представи концепцията, методиката и оборудването за
изготвяне и управление на стратегически шумови карти, в съответствие
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с новия български закон за шума и Европейската директива за шум.
В рамките на конференцията бе
представена новата концепция ENM на
Bruel&Kjaer за създаване и поддържане
на шумови карти, шумов мониторинг,
измервания и управление на данните за
околния шум. "Бих искал да подчертая,
че непрекъснато увеличаващите се
нива на околния шум представляват
сериозен проблем, особено в градските зони. Често се пренебрегва
фактът, че когато човек е подложен
на действието на високи шумови нива,
това оказва отрицателно влияние
върху неговия жизнен комфорт. За
съжаление, съществуват сериозни основания да се счита, че шумът причинява стрес, сърдечни заболявания и др.",
заяви на форума инж. Борис Михайлов,
управител на Спектри. "Да се намалят
шумовите нива чрез регулиране на
пътния трафик, използване на нискошумови настилки или шумови бариери са
много скъпо струващи мерки, поради
което трябва да се прилагат целенасочено, за да се осигури максимален
ефект. По тази причина от първостепенна важност е да се определят зоните с най-големи проблеми, като се измерят, изчислят и анализират характерните за тях шумови стойности",

допълни той.
Концепцията ENM е завършена и се
предлага като комплексно решение от
средата на настоящата година. Реализирана е на базата на специализиран
софтуерен пакет за управление на
шума, който осигурява взаимна корелация и интегриране на изчислени и
измерени стойности на шума. "При
изчисляването на шумовите контури
е много важно те прецизно да се проверят и калибрират. Софтуерният
пакет представлява инструментариума за свързване и обработка на измерените и на изчислените стойности
на шумовите нива", коментира Борис
Михайлов.
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Ò˙·ËÚËˇ

‡ÌËÒÍÓ Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂÏËÌ‡ Á‡ SOFiSTiK
Най-новата версия на софтуерния пакет SOFiSTiK ще се предлага от януари 2006 г.

Õ

а 24 ноември 2005 г. Националният дворец на културата в София бе домакин на семинар, посветен тематично на софтуерния пакет за моделиране
и анализ на строителни конструкции
SOFiSTiK, разработен от едноименната
немска компания. Събитието бе организирано от фирма Каниско, изключителен представител на SOFiSTiK AG,
StudioArs, CGS и системен център на
Autodesk за България. Сред официалните
гости на семинара бяха инж. Робърт
Херцег, ръководител продажби на
SOFiSTiK за Източна Европа и Русия,
проф. Георги Кокаланов, ръководител на
системния център на SOFiSTiK в Македония и инж. Борис Велиновски, технически консултант на SOFiSTiK в Македония. Гости на семинара бяха специалисти от областта на мостовото
строителство в страната, сред които Пътпроект София, Мостконсулт,
Мостстрой, Цюблин България, както и
представители на фирми, специализирани в проектирането и изпълнението
на високо и подземно строителство, а
също от областта на атомната енергетика. "Организирането на семинара
отразява бурното развитие на строителния пазар в България, съпроводено

от "глад" за софтуерни продукти в областта на строителното проектиране, в частта конструкции. Пакетът
SOFiSTiK се продава на нашия пазар от
една година и е специализиран в конструктивни анализи и проектиране на
строителни съоръжения", коментира
Красин Павлов, управител на Каниско.
Програмата на семинара бе обособена в две части, първата от които бе
насочена към структурата, възможностите и видовете анализи, които софтуерният пакет SOFiSTK предлага.
Специално внимание бе отделено на
модулите за динамични линейни и нелинейни анализи. Представени бяха и
възможностите на софтуера за изследване на строителни конструкции във
времето, под въздействието на изкуствено генерирани ветрови записи.
Акцент бе поставен и върху модула
PHYSICA, който е специализиран за оценка на взаимодействието конструкция флуид. Във втората част на семинара
бяха демонстрирани реално изпълнени
мостови конструкции, моделирани и
анализирани с помощта на SOFiSTiK. Демонстрирани бяха и възможностите на
програмата за създаване на макроси в
среда на SOFiSTiK, както и параметризирането на конструктивни модели. Па-

кетът SOFiSTiK предлага и възможности за графичен вход в среда на AutoCAD,
бе съобщено на събитието.
SOFiSTiK e софтуерен пакет за моделиране и анализ на строителни конструкции базиран на метода на крайните
и гранични елементи. Графичният вход
на програмата е реализиран посредством собствена графична среда
MONET и алтернативно в среда на
AutoCAD чрез приложението SOFiPLUS,
което се вгражда като надстройка на
AutoCAD. Най-новата, 23-та поред, версия официално ще се предлага на пазара
след януари 2006 година, уверяват от
Каниско. В нея SOFiSTiK въвежда концепцията за проблемно ориентирана работна среда.

Âòîðè ìåæäóíàðîäåí êîíãðåñ çà ÅÅ è ÂÅÈ
Вторият поред международен конгрес за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) в строителсвото и индустрията ще се проведе в периода 8 – 10 март 2006 година в София, под егидата на Министерство на
икономиката и енергетиката, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството. Той
ще популяризира устойчивите енергийни системи
и оборудването на базата на ВЕИ, с оглед по-широкото им навлизане на пазара и ще стимулира
инвестициите в енергийно-ефективните технологии.
Организаторите на форума Виа Експо очакват
участие в конгреса да вземат водещи фигури от
частния и обществения сектор на регионално и международно равнище - в това число Европейски и държавни институции, експерти
от сферата на енергийния мениджмънт и услугите, представители
на общините, финансови кръгове, аграрен сектор, академичните среди, ръководители на строителни компании, търговци на индустриално оборудване, консултанти и др. Паралелно на конгреса ще се
организира Първата международна изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, включваща 3 подраздела:
Прозорци и фасади, Изолационни технологии, Инсталации. Застъпени са следните браншове: Системи на основата на възобновяема
енергия - Вятърна, Геотермална, Слънчева, Биоенергия, Хидроенергия, Енергия от отпадъци; Когенерация; Газови инсталации и оборудване; Енергоспестяващо осветление; Климатична, вентилационна и
хладилна техника; Пасивни къщи; Уреди за контрол върху замърсяването на въздуха; Енергийно сертифициране; Консултантски услуги;
Саниране на сгради; Топлинно счетоводство; Търговия с емисии;
Управление и безопасност на околната среда.
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Сред темите в предварителната програма са
„Състояние на пазара за ЕЕ и възобновяеми енергийни
източници в Европа“ и „ВЕИ & ЕЕ и инвестиционният
климат в региона и Европа. Държавната политика
като стимулатор на финансирането“. До момента са
получени заявки за участие с доклади от специалисти
от България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Индия, САЩ, Тайланд, Турция, Холандия.
Целите на Конгреса са: представяне на различни
европейски практики при санирането на стария сграден фонд; привличане финансови източници и инвестиционни компании за рисков капитал от Европа и
света в областта на ЕЕ и ВЕИ; представяне на актуални финансови механизми; по-добро разбиране изискванията на банковия сектор за отпускане на кредити; придобиване умения за различаване успешния от неуспешния проект.
Организаторите очакват повече от 500 участници. Конгресът
ще подпомогне специалистите, разработващи проекти в областта на ЕЕ и ВЕИ, ще съдейства за разпространението на информация за добри практики и ще даде възможности за коопериране и
ползотворно партньорство между български и чужди фирми.
Първата изложба за ЕЕ и ВЕИ ще представи на професионалистите и крайните потребители практическа информация за това
какво ще спечелят, ако направят своите инвестиции в дома, фирмата, общината.

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ðàçëè÷íèòå ôîðìè
çà ó÷àñòèå â êîíãðåñà è èçëîæáàòà
ìîæåòå äà ñå îáðúùàòå êúì Âèà Åêñïî
032/945459; 960012; office@viaexpo.com
èëè www.viaexpo.com
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Приоритет за нас е българската енергетика, заявяват италиански компании от
областта на електротехниката

Õ

а 30 ноември и 1 декември т.г.
столичният Кемпински Хотел Зографски бе домакин на бизнес среща между
италиански и български компании от
областта на електротехниката. Целта на събитието бе италиански производители на електротехническо
оборудване, имащи пазарни амбиции в
страната, да установят контакти с
български търговски, производствени
и инженерингови фирми. Форумът се
проведе при явен интерес от страна
на българския бизнес в областта на
електротехниката, показателен за
който бе присъствието на високопоставени представители на утвърдени в бранша фирми. Срещата бе организирана от Камарата на електротехниката в България и италианската федерация на Електротехниката и Електрониката ANIE. Събитието бе открито от г-н Бранди, сътрудник към
посолството на Италия, който заяви,
че сред основанията за проявения интерес от страна на италианските
фирми към българския пазар е конкурентноспособната данъчна и инвестиционна политика, която страната ни
провежда. "Особен стимул за развитие
на взаимните връзки между България
и Италия е енергийният ви сектор.
Процесът на рехабилитация на енергийните ви мощности трябва да
продължи с бързи темпове, в противен случай съществува сериозен риск
от страна - износител на електрическа енергия, да се превърнете във вносител", коментира г-н Бранди. В приветствието си към представителите на италианския и българския бизнес Румен Атанасов, председател на
Камарата по електротехниката, лаконично изрази надеждата си, че срещата няма да остане еднократно
събитие, а ще даде старт на поредица от подобни бизнес форуми. Официалната програма на събитието
включваше и поздравление от Федерико Витале от ANIE, които представи структурата и целите на италианската федерация на електротехниката и електрониката. "Силата на
италианската икономика е в силно
развития малък и среден бизнес.
Присъствието на италианските
предприемачи на тази среща е показателно за сериозността на бизнес
интересите им към българския пазар",
подчерта той.
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Компании, планиращи
да изнесат
производство у нас
Седем компании от областта
на електротехническия бранш
бяха представени на форума италианските Elettropicena SUD,
Fivep, Imequadri Duestelle, OEMB
Elettromeccanica, SIEL и URMET
DOMUS, както и японската
OMRON. Техни представители
запознаха българските мениджъри с производствената специализация и бизнес целите, които
компаниите си поставят по отношение на пазара в страната. Презентационната част, в която се включиха
представителите на италианския
бизнес, стартира с компанията
Imequadri Duestelle, специализирана в
производството на апаратура за
средно напрежение (СН), прекъсвачи,
секционни разединители и ел. табла
НН и СН. Обявено бе, че компанията
търси местен партньор, разполагащ
с производствени мощности за асемблиране на ел.табла на базата на предоставени от Imequadri Duestelle елементи. "Стремежът ни е да създадем
партньорски отношения с инженерингова фирма с цел съвместна производствена, търговска и дистрибуционна
дейност, бе съобщено на срещата.
Представител на OEMB Elettromeccanica съобщи, че компанията е
производител на апаратура и табла
за СН, прекъсвачи и секционни разединители. OEMB Elettromeccanica има
стремеж да намери партньор в страната, на който освен дистрибуторски задачи да възложи и производството на определени изделия, бе обявено
на форума.

Компании с амбиции за
развитие на търговската
си структура
В третата презентация - на
OMRON, бе съобщено, че Турция е
център на пазарната структура на
компанията за страните от Балканския регион. Лекторът отбеляза, че
OMRON присъства и има утвърдени
позиции на българския пазар. "Целта
на участието ни е да декларираме
подкрепата си към българските ни
дистрибутори", бе подчертано в
презентацията. Друг участник във
форума - компанията Elettropicena
SUD се занимава с производството

на електроапаратура НН и СН, включително ел. табла СН, табла за управление и контрол, табла за НН с
модулни елементи, разединители и
др. Компанията търси местен партньор, който да дистрибутира и сервизира продуктите на Elettropicena
SUD. Амбиции за присъствие на
българския пазар показа и компанията SIEL, която включва в структурата си фирми, занимаващи се с производството на непрекъсваеми токозахранващи устройства, основно
и аварийно осветление, инвертори
за атомната енергетика. Компанията има стремеж да разшири търговската си структура в страната.
Изискванията, които поставя към
българския си партньор, са да разполага с развита търговска мрежа и
специалисти с висок професионализъм с цел осигуряване на качествен
сервиз на изделията с марка SIEL,
съобщи лекторът. От представянето на друг италиански производител
- Fivep, който търси български партньор, стана известно, че компанията предлага комплексни решения за
външно осветление, включително
улично, тунелно, фасадно, за осветяване на площади и спортни комплекси. Седмата от италианските фирми, заявили желание да присъстват
в страната, URMET DOMUS, се занимава с разработването на охранителни, противопожарни системи,
както и на решения за сградна автоматизация. В презентацията бе обявено, че компанията планира развитие на дистрибуторската си мрежа
в страната.
Като успешен пример за българоиталианско сътрудничество в областта на електроапаратурата, в рамките на събитието, бе представена дейността на фирма Електро Плюс.
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Производствената дейност стартира от началото на настоящата година

—

пециализираната инженерингова
фирма в областта на отоплението,
климатизацията и вентилацията Ви
Ей Си България разшири дейността
си, откривайки производствена
база, съобщи за сп. Инженеринг ревю
инж. Найден Василев, управител на
Ви Ей Си България. От началото на
настоящата година в столицата
работи цех за производство на въдуховоди, аксесоари и елементи за
въздуховодни системи на фирмата.
В базата ще се извършва и окомплектоване на цялостни вентилационни и климатични инсталации на
базата на съоръжения, производство на компаниите SYSTEMAIR и
DYNAIR, които Ви Ей Си предлага в
страната в качеството си на оторизиран дилър. Управителят на фирмата определя производствения и
монтажен капацитет на базата от
порядъка на над 1000 m2 въздуховоди на месец. "Реалният производствен обем е значително по-висок.
При добра организация на работа в
цеха могат да се произведат и монтират посочените 1000 m2 за един
месец без затруднения", коментира
производствените възможности на
цеха г-н Василев.
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Като материал за производството на въздуховоди и елементи за
въздуховодни системи се използва
основно ламарина с цинково покритие. "Работим също така и с
неръждаема ламарина или други материали, съобразявайки се с технологичните изисквания, поставени
към конкретните инсталации".
Цехът разполага с цялото необходимо производствено оборудване,
включително с оребряваща машина
за производството на въздуховоди
с големи габарити, уверяват от
фирмата. Местоположението на
производствената база е избрано с
оглед осигуряване на лесен достъп
до нея. "Имайки предвид структурата на Ви Ей Си България, откриването на собствено производство
следва да се разглежда като част
от комплексния инженерингов продукт, предлаган от фирмата. Производствената дейност ще ни позволи да реагираме своевременно и
с гарантирано качество при изпълнението на проекти, обхващащи
изграждането на комплексни инсталации. Ще използваме възможностите на производствената база при
реализацията на вентилационни,
климатични и отоплителни инста-

лации. Освен на съвременното производствено оборудване разчитаме
и на висококвалифициран производствен, монтажен и ръководен екип",
коментира Найден Василев пазарната политика, която фирмата ще
провежда в страната с оглед развитието на производствената дейност. "Сред бъдещите си клиенти
нареждаме и собствениците на ресторанти, хотели, производствени
халета, фабрики и всички останали
приложения, в които се изисква обикновена или специална вентилация по
отношение на изискванията към киселинността, чистотата или температурата на въздушната среда.
Приоритетни клиенти за фирмата
ще бъдат монтажни бригади, инженерингови фирми, строителни компании и инвеститори, на които разчитаме да поръчват въздуховодни
системи от нас", заявява в отговор
на въпроса кои са основните клиентски групи на фирмата по отношение на произвежданите въздуховоди
Найден Василев. Той определя конкуренцията в бранша като много сериозна, но счита, че към фирмите,
които влагат висок професионализъм в работата си, ще има пазарен интерес.
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Решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане
Какво е оптималното технико-икономическо решение за индивидуален стаен контрол на система за отопление/охлаждане, изградена с вентилаторни конвектори. Целта на индивидуалния стаен контрол е да осигури
необходимия комфорт във всяка отделна зона, в зависимост от изискванията на работещите там хора и да
оптимизира енергийните разходи. Системата за отопление/охлаждане е двутръбна. През лятото се подава

охладена вода 7/12°C, през зимата - топла вода 55/
45°C. Вентилаторите на инсталираните конвектори
имат три степени на работа. Работното време на фирмата е от понеделник до петък, с продължителност на
работния ден от 08:30 до 18:30 часа. Някои служители
са на плаващо работно време - идват по-рано и/или си
тръгват по-късно, както в делнични, така и в празнични дни.

Очакваме мненията ви и конкретни предложения за решаване на поставената техническа задача на
е-mail: reklama@tllmedia.bg, факс 02/818 38 00 или на адрес 1612 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 104, офис 9
За допълнителна информация по темата ни търсете на редакционните телефони: 02/818 38 28, 818 38 38 или 0888 41 48 32

Като продължение на откритата в брой 7/05 г. и развита в брой 8/05
г. на сп. Инженеринг ревю дискусия на тема "Какво би било оптималното
техническо решение за разбъркване на суспензия с относителна плътност
1.15 спрямо водата в предприятие от областта на химическата индустрия", публикуваме предложението на Grundfos - България. Допълнително
е известно че, суспензията се разбърква с реагент - киселина с pH в диапазона между 4 и 8 в продължение на 15 - 30 минути, след което с цел
декантиране разбъркването се прекратява за период от 0.5 до 1 час.
Суспенцията е вид металоорганика. Целта на разбъркването е единствено осигуряване на по-добър контакт между суспензията и реагента. Температурата на киселината е в диапазона от 15 до 40 °С. Процесът на
разбъркване се извършва в два басейна за третиране на химическа отпадна вода, всеки от които с пълен обем 110 m3, дълбочина 3 m и напречно
сечение 5х7 m.

Предлагаме използването
на миксер с директно
задвижване
Уважаеми колеги, поставената в
списание Инженеринг ревю техническа задача се решава с миксер с директно задвижване тип AMD.40.45.695 на
Grundfos. Стремежът на компанията
да бъде цялостен доставчик в сферата на помпите, помпените системи и
специализираното оборудване, доведе
до разработването и внедряването на
нова гама високонадеждни и ефективни потопяеми миксери и пропелери.
Произведени в базата ни в Швейцария,
те са създадени за непрекъсната работа и употреба при най-тежки условия
в различни приложения от областта на
обработката на отпадни води и в индустриални процеси. Отличителна специфика на новата гама е модулният
дизайн, улесняващ обслужването, поддръжката и сервизирането на миксерите и пропелерите. Всички части и
компоненти са произведени от специално подбрани и тествани материали
в съответствие със стандартите
ISO9001 и ISO14001.
Гамата миксери на Grundfos е с директно задвижвани витла, или с планетарна скоростна кутия. Директно куплираните миксери се предлагат с 4- и
8-полюсни двигатели в обхвата 0.75
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kW до 4.5 kW, а планетарните – в
обхвата от 1.5 kW до 18.5 kW.
Миксерът с директно задвижване
тип AMD.40.45.695 се отличава с изработени от легирана стомана 1.4404
DIN W.-Nr. (AISI 316L) двигател, пропелер, глава и корпус. С цел да се обезпечи дълга и безпроблемна работа, миксерите са защитени срещу корозия
чрез външно висококачествено многослойно антикорозионно покритие,
съответстващо на АА423 стандарт.
Покритието включва следните слоеве
- двукомпонентно покритие от железен оксид с дебелина от минимум 100
микрометра; уплътняване на съединенията със SIKAFLEX-IIFC; двукомпонентно покритие от железен оксид с дебелина от минимум 100 микрометра
и двукомпонентно EP външно покритие
без водоразтворими смоли и пластификатори, имащо дебелина от минимум 140 микрометра. Двигателят е 8полюсен, индукционен, с кафезен ротор,
4 кW, 3x400V, 50 Hz с вградени във
всяка намотка биметални термични
прекъсвачи за защита от прегряване
(претоварване). Захранващият кабел е
8 м, 12x1,5 mm2, тип A07RN-F, с херметично уплътнен кабелен вход. Пропелерът е хидродинамично балансиран,
със скорост на въртене 695 оборота/
мин. Има три самопочистващи се витла и диаметър 450 cm.

Миксерите тип АМD са оборудвани с уплътнителен пакет от две механични уплътнения на вала. Външното
(първично) механично уплътнение е от
типа силициев карбид/силициев карбид.
Вътрешното (вторично) механично
уплътнение е от типа въглерод/силициев карбид. Уплътнителният пакет е
запълнен с масло и е с вграден сензор
за индикация на проникнала вода в маслото. Сензорът се свързва към реле на
Grundfos тип ALR-20/A, което се доставя като аксесоар. Техническата спецификация на миксера включва максимална дълбочина на потапяне 20 m;
обхват на температурата на течността 5 - 40 °С; pH в интервала от 4 до
10; клас на изолация F, клас на защита
IP68 и тегло 59 kg.
Миксерът е предназначен за потопен монтаж на водеща релса с размери 60/60 mm. В състояние сме да доставим и всички необходими аксесоари
по монтажа на миксера, включително
основи, фиксатори, скоби, кран (макара) за изтегляне, вериги. При използването на миксера следва да се вземе
предвид, че е неподходящ за приложения, при които в течността се
съдържат кетони, естери, алдехиди,
въглеводороди с азотна или хлорна
група, тъй като всички уплътнения са
от гума тип NBR.

декември 2005

инж. Георги Петров,
Grundfos - България
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В отговор на поставената в бр. 8/05 г. на списанието техническа
задача на тема "Кой би бил най-подходящият хладилен агент за замяна
на използвания R-22 в съществуваща хладилна инсталация, изградена в
завод от областта на хранително-вкусовата индустрия", публикуваме
коментари на специалисти, работещи в областта на хладилната техника. Допълнително е известно, че хладилната инсталация е с мощност от порядъка на 200 kW. Охлаждането на водата се реализира с
хладилна инсталация, работеща с фреон R-22. Подаващият кръг е с температура 5 °С. Температурата на връщащия кръг е 10 °С. Какви са
възможностите за преоборудване на инсталацията за работа с нов
хладилен агент, съответстващ на съвременните изисквания за екологосъобразност.

Най-удачно е използването
на R-407C
Известно е, че фреон 22 е неекологичен хладилен агент тъй като
съдържа хлор (Cl). Със спирането му
от производство и забраната за
употреба, фреон 22 се налага да бъде
заменен с алтернативен. С оглед
споменатите в условието температурни и технологични условия найудачен за използване е дългосрочния
заместител R 407C, (R32-23%; R12525%; R134a-52%), тъй като той се
доближава максимално до неекологичния и първоначално зареден в инсталацията R-22 по термодинамични и
физични характеристики. Използването на R-407C налага извършването на
най-малко промени в скъпоструващите елементи на инсталацията. Найважна при този вариант е смяната
на маслото в инсталацията. В случай,
че първоначално инсталацията е заредена с минерално масло, реконструкцията включва замяната му със
същото количество синтетично (полиолестерно ПОЕ) масло.

30

Зареждането с R-407C става винаги в течна фаза в ресивера или
кондензатора, за да се запази концентрацията на сместа. Ако се зарежда в парна фаза е възможно инсталацията да се зареди с отделни
компоненти на сместа, което ще
доведе до изменение на термодинамичната характеристика. Резултатът е значително влошаване на
работата на инсталацията и
невъзможност да се достигнат зададените температури на изпарение. Наличието на утечки би довело
до същите резултати с течение на
времето. При спазването на всички
изисквания, смяната на вида фреон
с R-407 C не би трябвало да доведе
до по-различни работни параметри
на охладената вода за промишлени
нужди. Може да се наложи единствено пренастройка в тесни граници на
пресостатите, централното управление на машината и смяна на манометри, ако имат температурна
скала за R-22.

Задачата се решава
с R-407C и R-134A
Уважаеми колеги, изхождайки от
публикуваните в техническата задача работни условия на хладилната инсталация, считаме, че найдобрите възможности за замяна на
използвания фреон 22 включват използването на R-407C и R-134A.
Двата фреона се различават значително като показатели от фреон 22 и евентуалното им използване в съществуващата инсталация
би изисквало много внимателно
проучване на всички нейни елементи - компресор, изпарител, кондензатор и автоматика за работата
им с новия фреон.
Вероятно ще се наложи да се
подмени част или цялото техическо оборудване, при условие, че съществуват предпоставки за извършването на подобна реконструкция.
Към описаните съображения следва да се прибави и проблема с минералното масло в инсталацията, което е недопустимо да бъде смесвано със синтетичните масла, с които работи инсталацията при R407C и R-134A. Това значително усложнява задачата. Налага се и цялостно внимателно почистване на
инсталацията.
При така формулираната задача,
според нас, най-доброто решение
включва доставката на компактен
заводски водоохлаждащ агрегат, работещ с някой от гореспоменатите
фреони.

инж. Григор Григоров,
Йорк България

инж. Ивайло Георгиев, Вентис
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Препоръчваме замяна с амоняк или HFC
Уважаема редакция, през 80-те години на миналия век
загрижеността от нарастващото разрушаване на озона в атмосферата инициира въвеждането на регулаторна рамка за прекратяване употребата на веществата,
които нарушават озоновия слой. През 1987г. беше приет Монреалския протокол, който установи схемата за
намаляване потреблението на озоноразрушаващи вещества. По-късно Монреалския протокол претърпя няколко
изменения, останали в историята като Лондонски, Копенхагенски, Монреалски и Пекински, въвеждащи по-строги изисквания към сроковете за спиране употребата на
озоноразрушаващи вещества.
В съответствие с изискванията на Монреалския протокол България трябва да прекрати употребата на HCFC
до 2030 г. Предвижданото членство в Европейския съюз
(ЕС) през 2007г. предизвика ускоряване на сроковете за
прекратяване на употребата им в съответствие със
законодателството на ЕС. Българското законодателство предвижда цялостно прекратяване употребата на
HCFC през 2010 г. С оглед на оставащия петгодишен
период, всяка хладилна инсталация, която функционира
правилно и без течове, не би трябвало да бъде обект на
интервенция. Що се отнася до съществуващи инсталации, по които се е появил дефект, трябва да се извърши
сериозен анализ, като се имат превид възрастта и общото й състояние
Техническите възможности за замяна на HCFC-22, използван като хладилен агент включват използването на:
 Амоняк. Използва се широко в промишлени хладилни
инсталации. Има добри параметри, ниска цена, но е
токсичен. Поради това при прилагането му трябва да
се спазват определени правила за безопасност. Амонякът
освен това е агресивен спрямо медта (която се използва в повечето HCFC хладилни инсталации). Необходимо е
също да се подмени и компресора, защото амонячните
компресори са със специална конструкция по отношение
на смазването, кондензатора и хладилната автоматика. Следователно, преминаването към амоняк ще изисква изцяло нова комплектация на хладилната инсталация
и е свързано със значителни разходи.
 HFC - представлява най-често използваната технология. Възможна алтернатива на HCFC-22 са агентите
HFC-404A и HFC-507. За добро смесване HFC изискват
използването на синтетично масло, докато HCFC-22
нормално работи с минерално масло. Синтетичното
масло е хигроскопично и трябва да се внимава да не се
оставя на открито в съприкосновение с въздух и влага.
Работата с HFC изисква по-добро вакуумиране преди
зареждане.
Ако бъде избран вариантът, запазващ съществуващите съоръжения (компресори, кондензатори, изпарители и
др.) и се преминава от HCFC-22 на HFC-404A или HFC-507,
трябва да се спазят редица препоръки. На първо място, с
помощта на подходящо съоръжение да се евакуира HCFC22 от инсталацията. Необходимо е също неколкократно
да се промие цялата инсталация с цел отстраняване на
всички остатъци от минерално масло в системата. Препоръчително е да се монтира подходящ филтър на смукателната линия на компресора. Маслото на компресорите
следва да се замени с полиолестерно. Реконструкцията
включва монтиране на подходящи терморегулиращи вентили, филтър дехидратори и индикаторни стъкла, съвместими с новия хладилен агент. Задължително е да се направи проверка и на всички други елементи на хладилната
инсталация по мощност и пренастройка на хладилната
автоматика. Също така, следва да се извърши добро ва-
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куумиране на инсталацията, до постигане на остатъчно налягане от
приблизително 200 микрона, така че
в системата да няма влага. След това
хладилната инсталация се запълва с
новия хладилен агент, като зареждането се извършва с течна фаза в
течната линия.

инж. Николай Николов,
Николов и Сие

Възможно е използването
на R-134А и R-404A
За решаване на поставената в
списание Инженеринг ревю техническа задача предлагаме два варианта,
които включват замяна на хладилния
агент на инсталацията от 22 към
екологосъобразен. И двата варианта
не са достатъчно ефективни за промяна на работещия в момента фреон. Необходимо е да се обърне внимание на факта, че при замяна на хладилния агент е необходимо да се
смени компресорът; пренастрои оборудването и промие хладилната
система, поради използването на
полиолестерни масла. Изхождайки от
зададените в задачата параметри,
считаме, че температурата на изпарение трябва да е 0 оС.
Първият вариант за реконструкция включва използването на хладилен агент R-134a, който попада в
работните параметри на фреона, но
поради спецификата си, хладилната
машина трябва да е с много голям
ходов обем. Това ще оскъпи ненужно
подмяната на компресора. Вторият
вариант се базира на използването
на хладилен агент R-404A. Той не е
най-ефективен при подобно изпарение, но за сметка на това неговите
специфични параметри позволяват
използването на компресор със значително по-малък ходов обем от
този на R-134a, което води до подобри показатели цена/качество

инж. Митко Лулов, Temco
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Предлагам използването
на R-404А (R-507) или R–422А
Както е известно, според Монреалския протокол до началото на 2010
г. ще бъде окончателно забранено
използването на R-22, дори в съществуващите хладилни инсталации в
държавите от Европейския съюз. Понастоящем, а също и към датата на
окончателната забрана, съществуват и ще продължат да имат работен ресурс голям брой хладилни инсталации, работещи с R-22. В тези
случаи от икономическа гледна точка е целесъобразно да си извърши замяна на фреона. Възможностите за
такава замяна в инсталации от областта на хранително-вкусовата промишленост са основно две. Първата
включва използването на един от
хладилните агенти R-404А или R-507.
Втората възможност се базира на
замяна на R-22 с хладилен агент R–
422А. Посочените данни се отнасят
за средно- и нискотемпературни инсталации. За инсталации в климатичен режим на работа най-подходящият заместител е R-417А. Процедурите и разходите при замяна с този
хладилен агент са аналогични на тези,
отнасящи се за R-422A.
Основни пера от разходите, необходими за реконструкция на хладилните инсталации, са замяната на маслото, доставката и монтажа на някои
елементи от инсталацията и стойността на човешкия труд за извършването на подобен проект. Данните от
направена оценка на реконструкция,
свързана със замяна на хладилния агент
в подобно предприятие в рамките на
ЕС показват, че ако инвестицията в
новото оборудване при замяна с R404A е 4.2 относителни единици, то
при замяна на R-422A е 1.8 относителни единици. Също така, ако за смяна на
маслото при R-404A са необходими
финансови ресурси на стойност 0.8
относителни единици, то при използ-

ването на R-422A тази стойност е
нула, тъй като реконструкцията не
изисква смяна на маслото. Разходите
за човешки труд при използването на
R-404A се оценяват на 2.5 относителни единици, докато при R-422A са около 1 относителна единица. От казаното следва да се направи изводът, че
независимо от факта, че цената на R422А е по-висока от тази на R-404А,
общите разходи по замяната с R-422А
са по-ниски. Освен това времето за
извършване на процеса по замяна (период, през което системата няма да
може да функционира) е значително пократко.
За разлика от R22, спецификацията на който включва нормална температура на изпарение -40.8 °С, по
отношение на R-404A, R-422A и R-505
стойността на параметъра е съответно -46.2 °С, -46.5 °С и -46.7 °С.
Максималният температурен глайд
при -40°С за R-22 е 0, при R-404 е 0.7,
при R-422 е 2.3 и при AR-507 е 0. Налягането на R-22 при температура
от -40 °С е 1.05 bar, при R-404 1.35
bar, при R-422 1.37 bar и при AR-507
1.39 bar. Сътветно стойностите на
налягането, характерни за четирите
вида фреони R-22, R-404A, R-422A и R507 при температура от 40 °С са
15.34 bar, 18.29 bar, 18.59 bar и 18.70
bar. Температурата в критичната
точка за R-22 е 96.1 °С, за R-404A 72
°С, за R-422A 71.7 °С и по отношение
на R-507 70.6 °С. Друг важен параметър, характеризиращ четирите
вида фреони - озоноразрушаваният
потенциал се оценява на 0.05 при R22, докато останалите три фреона
R-404A, R-422A и R-507 не оказват
отрицателно въздействие върху озоновия слой. Потенциалите на глобално затопляне при R-22, R-404A, R-422A
и R-507 са съответно 1700, 3260,
2530 и 3300.

д-р инж. Виолета Иванова,
Хелпман-София
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Стефан Куцаров

еобходимостта от икономия на
електроенергия освен финансов има и
сериозен екологичен аспект, свързан с
глобалното затопляне в резултат на
човешката дейност. Това е причината
производителите на електрически
съоръжения да полагат усилия за подобряване на ефективността на електроенергията, за да може все по-малка
част от нея да се губи или ненужно предоставя на консуматора без да върши
работа.
Този проблем не е от вчера. Подобряването на cosϕ винаги е било сред основните задачи на енергетиците и производителите на електроапаратура,
като непрекъснато се появяват нови
методи и технически средства за приближаването му към 1. Съществен е и
проблемът със загубите поради несинусоидалната форма на тока на консуматорите, която налага в изискванията
за качество на доставяната електроенергия, към стойността на напрежението и честотата да се прибавя и максимална близост на формата му до синусоидата.
Тук ще разгледаме някои съвременни аспекти за намаляване на загубите
на електроенергия чрез подобряване на
фактора на мощност (Power Factor) PF,
методите и средствата за което са
известни като корекция на фактора на
мощност (Power Factor Correction) PFC.

Основни видове консуматори
Добре известно е, че активната
мощност (Real Power, True Power) зависи от моментните стойности на напрежението u и тока i на консумато-
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рите и се определя за един техен период Т. Тя се измерва във W и основната
й част върши работа, например за
отопление, осветление и задвижване.
Другата част от активната мощност
се определя от енергийни загуби, например загряването на електродвигателите. Привидната мощност (Apparent
Power) Papp =UIRMS е реално доставената от електрическата мрежа на консуматора и зависи от ефективната
стойност U на неговото напрежение
(на практика то винаги е синусоидално) и средноквадратичната стойност
IRMS на тока му. Измерва се във VА. В
линейните товари и токът е синусоидален, при което IRMS е неговата ефективна стойност. В нелинейни товари
токът не е синусоидален и IRMS се определя от ефективните стойности In на
неговите хармоници. Факторът на
мощност на консуматора представлява отношението PF=P/Papp.
Токът на активните товари (нагреватели, лампи с нажежаема нишка) освен че е синусоидален, е и във фаза с
напрежението. За електрическата мрежа тези товари представляват съпротивление R=U/I и имат cosϕ=1. В случая
на линейни товари с индуктивен характер, като електродвигатели, трансформатори и индукционни пещи, токът
изостава от напрежението на ъгъл ϕ.
Активната мощност в случая е
P=UIcosϕ, но освен нея консуматорът
има нужда и от реактивна мощност
Pr=UIsinϕ. Тя не извършва работа и служи за създаване на необходимото за
работата му магнитно поле (ел. двигатели, трансформатори) и на неизбежното разсейвано магнитно поле. Измерва се във vаr. Реактивната мощност се

Фиг. 1.

доставя от електроцентралите, създава загуби по електропроводите и електрическата мрежа, но консуматорите
не желаят да я заплащат. Привидната
мощност на линейните товари с индуктивен характер e Papp=√(P2+Pr2), а PF е
равен на cosϕ. Графично трите мощности се представят чрез триъгълника на
мощностите (фиг. 1), който визуално
показва, че намаляването на ϕ и съответно приближаването на cosϕ към 1
изисква намаляване на доставяната от
мрежата реактивна мощност.
Непрекъснато нараства количеството на консуматорите, при които
токът може да е във фаза с напрежението, но има несинусоидална форма. Характерни примери са токоизправителите, апаратите за електрозаваряване,
електродвигателите с регулиране на
оборотите, импулсните захранвания,
електронните баласти и всякакви индуктивни товари с наситен магнитопровод. Като пример на фиг. 2а е дадена осцилограма на тока на входа на
импулсно захранване без PFC, а на фиг.
2б – на тока на електродвигател с променливи обороти също без PFC. При несинусоидален ток работата се извършва само от първия му хармоник с
ефективна стойност I1 , а останалите
ненужно загряват консуматора. Оценка-
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Фиг. 2.

а

та на наличните хармоници се извършва
чрез коефициента на формата (Distortion
Factor) kD=(I1/IRMS), а коефициентът на нелинейни изкривявания (Total Harmonic
Distortion) на тока е THD=100√(1/kD2-1),
%. Например на THD=10% съответства
kD=0,995. За практиката е важно, че
точното определяне на kD може да се
направи чрез хармониците на тока.
При несинусоидален ток с фазова
разлика ϕ спрямо напрежението, факторът на мощност е PF=kDcosϕ и за
осигуряване на дадена активна мощност на консуматора е необходима привидна мощност Papp=(P/kDcosϕ) .
Докато проблемите поради cosϕ и
методите за намаляването им са известни отдавна на енергетиците, на
kD доскоро се обръщаше внимание само
в апаратури с голяма мощност. Мотивът бе, че усложняването и оскъпяването на маломощните апаратури не
се оправдава с икономията на неголяма мощност. Това вече не е вярно поради сравнително простите и евтини
технически решения за реализация на
PFC и заради голямото количество на-
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лични устройства. Например, ако едновременно към
енергийната мрежа са
свързани 1 млн. импулсни захранвания с мощност по 100
W (типичен работен ден у
нас) и техният kD бъде увеличен само с 1%, енергосистемата ще трябва да им доб ставя с 1 MW по-малка мощност.
Допълнителна причина за увеличаване на kD е, че хармониците могат да се
разпространяват по мрежата и да
пречат на работата на други устройства, както и да се излъчват. Достигането им до съоръженията в електроцентралите допълнително увеличава
тяхната температура с всички нежелани последици от това. Хармониците
предизвикват допълнителни загуби на
енергия поради скин ефект в кабелите
и трансформаторите. Освен това,
намаляването на хармониците до допустимите норми чрез филтри и екраниране, може в много случаи да се окаже
по-скъпо, отколкото чрез използване на
PFC. И не на последно място, повишаването на kD означава по-малки енергийни загуби в консуматорите.

Международни класове и норми
Те имат за цел да фиксират максимално допустимите стойности на хармониците в тока на променливотокови товари. През 1995 г. е създадена
нормата IEC1000-3-2 на Международната електротехническа комисия, която

от 2001 г. е повторена като европейска норма EN61000-3-2. Тя фиксира допустимите амплитуди на хармониците в мрежата до 39-я включително,
създавани от нисковолтови консуматори с ток във всяка фаза до 16 А.
Според нея електрическите уреди се
разделят на 4 класа:
Клас А - балансирани трифазни уреди,
домакински уреди, които не са в клас D,
стационарни ел. инструменти, регулатори на силата на светене на лампи с нажежаема нишка и аудио устройства.
Изискванията са за PF, не по-малък от 0,9.
Клас В – преносими електроинструменти и непрофесионални апарати за
електрозаварявяне.
Клас С – осветителни тела. При
луминесцентни лампи изискването е
отношението на максималната и средноквадратичната стойност на тока,
наречено коефициент на формата
(Сrest Factor), да не надхвърля 1,7.
Клас D – компютри, монитори, радио- и телевизионни приемници с мощност от 75 до 600 W. При тях токът
трябва да е практически синусоидален
и PF≈1.
Засега не съществуват норми за
хармониците на устройства с мощност до 75 W.

Особености на PFC
за импулсни захранвания
На входа на всяко импулсно захранване има безтрансформаторен мостов
токоизправител с филтриращ кондензатор. Според добре известния принцип
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Фиг. 3.

a

Фиг. 4.

б

на работа кондензаторът се дозарежда бързо през малка част
от периода на мрежовото напрежение. Това означава, че консумираният от мрежата ток има импулсен характер с амплитуда обикновено 5-10 пъти по-голяма от средната му
стойност. Резултатът е много хармоници (основно нечетни) и типична стойност на PF около 0,6 дори при липса на
фазова разлика между тока и напрежението.
Мястото на блока за PFC е преди преобразувателя на
постоянно в постоянно напрежение DC-DC (фиг. 3), който
осигурява необходимите стабилизирани постоянни напрежения Uoi. Филтърът не пропуска високочестотното напрежение, създавано в PFC, към мрежата и допринася за удовлетворяване на нормите за проводникови електромагнитни смущения. Строгостта на последните налага внимателен подбор на схемата на филтъра, съчетан с прецизно изчисление и
конструкция. Допълнителна желана, но не винаги реализируема функция на PFC, е да подържа неизменна мощност върху
товара при промени на мрежовото напрежение в широки
граници, напр. от 85 до 264 V.
В зависимост от схемната реализация съществуват два
основни типа – пасивна корекция (Passive PFC) и активна
корекция (Active PFC), като втората е със значително поголямо приложение.
Пасивната корекция е проста и евтина и използва свойството на индуктивността да не позволява резки промени
на тока през нея. В основата й е дросел (PFC Inductor), свързан
последователно с входа на импулсното захранване (LPFC в
опростената схема на фиг. 4а). След него е мостовият
токоизправител, а кондензаторите С1 -С4 са филтриращи с
принос за намаляване на електромагнитните смущения към
мрежата. Основна филтрираща роля имат дроселите LC
(Common Mode Inductor) и LD (Differential Mode Inductor), а
термисторът Rt ограничава импулсите на консумирания от
мрежата ток.
Простотата на тази корекция и малките загуби на енергия под формата на топлина я правят подходяща за мощни
захранвания, особено на трифазни товари. Тя лесно се прибавя към съществуващи захранвания. Например с пасивна корекция към токоизправителя на луминесцентни лампи (фиг. 4б)
може да се постигне PF > 0,95. Чрез нея сравнително лесно
се удовлетворяват изискванията на клас А при мощности до
около 250 W. Основни недостатъци, които ограничават множество приложения, са неголемите типични стойности на
PF (обикновено до 0,75) и значителния обем и тегло на LPFC.
Освен това изискванията на EN61000-3-2 не винаги могат
да бъдат изпълнени чрез използване на пасивна корекция.
Активната корекция осигурява много по-добро потискане
на хармониците, а стойността на PF може да надхвърли 0,98.
Тя позволява работа в широк обхват на мрежовото напрежение, но е възможно да се вгражда само в нови устройства.
Към недостатъците се отнасят по-сложната и скъпа схема,
по-голямата отделяна топлина и намаляването на надежността на захранването.
Активната корекция се реализира чрез видоизменение на
класическата схема на повишаващ преобразувател на постоянно в постоянно напрежение (Boost Converter), което осигурява форма на консумирания ток, съвпадаща с тази на мрежовото напрежение. Повишаването означава постоянно изходно напрежение UPFC, по-голямо от амплитудата на мрежово-
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Фиг. 5.

a
б

Фиг. 6.

то напрежение. И тъй като тази корекция позволява работа
в споменатите широки граници на мрежовото напрежение,
стойностите на Uo са около 385 V. Реално получаваните
стойности на kD надхвърлят 0,9 и в някои случаи достигат
до 0,999.
Принципът на действие на активната корекция се изяснява чрез схемата на фиг. 5. Елементите L, T, D и Со и управляващият блок СС са класическата схема на повишаващ преобразувател с широчинноимпулсна модулация (PWM). Липсата
на филтриращ кондензатор след мостовия токоизправител
означава подаване на входа IN на СС на пулсиращо напрежение up с удвоена мрежова честота. Така продължителността на импулсите на изхода на СС допълнително зависи от
моментната стойност на мрежовото напрежение. В резултат на това токът iL през бобината, който е равен на консумирания от мрежата ток ip, се променя едновременно с up
и следователно има формата на мрежовото напрежение.
Блокът СС задължително съдържа специализирана ИС - контролер за корекция на фактора на мощност (PFC Controller).
Съществуват два основни режима на работа на активната корекция, за всеки от които има една или няколко категории контролери. Наименованието на прекъснатия режим (Discontinuous Current Mode) DCM следва от факта, че
токът iL се нулира за определена част от периода си. Реално почти изцяло се използва критичният режим (Critical
Conduction Mode, Transition Mode) CRM, при който нулирането е за безкрайно кратко време. Действието му се изяснява чрез фиг. 6. Предназначението на L, T, D и Со в схемата
на фиг. 6а е както на фиг. 5. С MPL е означен умножител, на
единия вход на който се подава част от пулсиращото напрежение up, а на другия – постоянно напрежение от усилвателя на грешка ЕА, което е пропорционално на изходното
напрежение. Така се получава изходно напрежение uMPL (фиг.
6б), което постъпва на единия вход на управляващия блок
CU. Когато CU отпуши транзистора Т, започва линейно нарастване на тока iL, което създава напрежение uL със същата форма на другия вход на CU. При изравняване на двете
напрежения (uL=uMPL) транзисторът се запушва и започва намаляване на iL заедно с uL (както в класически ключов стабилизатор). При нулирането им специална схема в CU отново
отпушва Т и процесът продължава по същия начин. Напрежението uL и токът iL са със симетрична триъгълна форма.
Поради това средната съставка iAV на iL е равна на 50% от
неговата амплитуда. И тъй като амплитудата се изменя
по същия начин както uMPL, токовете iL и i p имат формата
на мрежовото напрежение. Както при всеки ключов стабилизатор изходното напрежение UPFC е стабилизирано поради обратната връзка, осъществявана от ЕА. От фиг. 6б
може да се прецени, че честотата на тока iL и съответно
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Таблица 1. Интегрални схеми за PFC

1
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на нежеланите смущения, е обратно
пропорционална на моментната стойност на мрежовото напрежение.
Интегралните схеми за CRM включват обикновено блоковете ЕА, MPL и
CU (фиг. 6а). Параметрите на няколко
ИС от този тип са дадени в ред 3 и 5
на табл. 1. Специфична е МС33260,
която не съдържа умножител и позволява работа с по-малка и евтина бобина L. Освен това с нея може да се реализира схемна разновидност, наречена
повишаващ повторител (Follower
Boost), при която изходното напрежение UPFC не е стабилизирано, а е с определена стойност по-голямо от мрежовото напрежение
Предимствата на CRM са простото проектиране, ниската цена на ИС,
нестрогите изисквания към параметрите на диодите в мостовия токоизправител и липсата на загуби върху
транзистора при отпушването му.
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Основен недостатък е променящата се честота, което
затруднява филтрирането на
смущенията. Последното е основната причина за приложение
Фиг. 7.
на CRM в захранвания с мощност до около 200 W, например
използваните в осветителните систеЕА. Последният е с малка горна граничми.
на честота (десетина Hz), за да може
Вторият основен вид е режимът с
да се следят само бавните изменения
непрекъснат ток (Continuous Current
на изходното напрежение Uo. ИзходниMode) CCM, чието наименование показят ток IGM на умножителя е пропорцива, че токът iL не се нулира. Първата
онален на up и създава напрежение върху
негова разновидност е режимът с усрезистора R2 , а токът iL на бобината
редняване на тока (Average Current
– друго напрежение върху Rs. Сумата от
Mode Control) ACM, чийто принцип на
напреженията постъпва между двата
действие е изяснен на фиг. 7. В нея е
входа на усилвателя CL, с което се осиизползвана ИС ML4821 с параметри в
гурява токът iL да има формата на натабл. 1. На вход ISINE на умножителя
прежението up. Чрез стъпалото PWM
MOD постъпва токът i1, пропорционаи блока LOGIC изходното напрежение на
CL променя коефициента на запълване
лен на пулсиращото напрежение up след
на импулсите на изхода OUT на ИС.
токоизправителя, а другият е свързан
Методът се препоръчва за товари с
към изхода на усилвателя на грешката
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a
Фиг. 8.

б

мощност над 100 W и води до малко
по-скъпи схеми в сравнение със CRM.
Съществуват контролери за PFC,
съчетаващи методите CRM и АСМ.
Пример е NCP1650 с параметри в табл.
1. Неговата разновидност NCP1651 е
предназначена за сравнително рядко
използваните понижаващи преобразуватели с галванично разделяне за малка и средна мощност.
Втората разновидност на ССМ се
нарича метод с формиране на входния
ток (Input Current Shaping Method) ICS.
При него не е необходим сигнал, пропорционален на пулсиращото напрежение
(връзката с прекъсната линия на фиг. 5
не съществува), но чрез резистор Rs
във веригата на тока iL се получава напрежение uL=Rs iL, също подавано на управляващия блок СС. В последния не се
използва умножител. Действието на
метода се изяснява чрез времедиаграмите на фиг. 8. С f0 е означена фиксираната честота на тактовия генератор,
вграден в блока СС. Прекъсната линия
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е на средната
стойност на
тока i L , която
представлява
консумираният
от мрежата
ток, а плътната линия е неговата времедиаграма. Важна особеност на метода е, че за да
има средната
стойност формата на пулсиращото
напрежение up, е необходимо пулсациите на тока да са малки. Това се постига чрез достатъчно голяма индуктивност на бобината L. Част от времедиаграмата на фиг. 8а е показана в уголемен вид на фиг. 8б, като за яснота са
прибавени и импулсите CLK на тактовия генератор. При постъпване на импулс (моментите t1 и t3) транзисторът
Т (фиг. 5) се запушва и натрупаната в
бобината енергия подържа изходния
ток. Резултатът от това е намаляване на iL и съответно на uL по линеен
закон. Напрежението uL се подава на
компаратор, който го сравнява с линейно нарастващо напрежение uG. При изравняване на двете напрежения (моментът t2) транзисторът Т се отпушва и напрежението uG се нулира. Токът
iL заедно с uL започват да нарастват и
върху L се натрупва енергия. От фиг. 5
се вижда, че при отпушен транзистор
върху L е приложено практически цялото напрежение up, поради което токът

й зависи от него. Именно това е причината средната стойност на iL да има
формата на up. Пример за ИС, осигуряваща работа по този метод, е
FAN4803-1 с параметри в табл. 1.
Съчетаване на свойствата на DCM
и ССМ е осъществено в новия метод
на еднотактово управление (One Cycle
Control) OOC. С него се реализират повишаващи PFC с фиксирана честота
Методът е използван за реализация на
ИС IR1150STR с параметри в табл. 1.
Фиксираната стойност на честотата
се задава чрез външен за ИС резистор
в границите от таблицата. Основното предимство на метода е по-малкият брой пасивни елементи към ИС.

Импулсни захранвания с PFC
Реализират се с пасивна и активна
PFC. Тъй като увеличаването на kD означава по-малка отделена мощност в
импулсното захранване, освен споменатите общи предимства това води до
опростяване на топологията на печатните платки и намаляване на размерите им. Същевременно може да се използва по-малък, по-бавен или никакъв вентилатор. Така се намалява излъчваният акустичен шум и захранването
може да влезе в категорията безшумни захранвания. При стойности на този
параметър до 21 dB(A), на практика
вентилаторът не се чува. Подобен
проблем не съществува в импулсните
захранвания без вентилатор, но тяхната максимална мощност засега е ограничена.
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б

a
б
б
Фиг. 9.

a

Особености на PFC
в ел. уреди и машини
Най-простата разновидност на PFC
е подобряването на cosϕ. Триъгълникът
на мощностите на линейни индуктивни товари е повторен на фиг. 9а с допълнителен индекс L на величините му.
Добре известното свързване на кондензатор успоредно на товара (фиг. 9б)
въвежда отрицателна реактивна мощност PrC без да променя активната
мощност на товара. Резултатът е намаляване на реактивната мощност до
Pr = PrL – P rC и получаване на cosϕ > cosϕL.
При известни активна мощност Р и
cosϕL на товара, за получаване на желан cosϕ е необходимо върху кондензатора да има реактивна мощност
PrC[kvar] = (cosϕ/cosϕL - 1) P [kW] , той
е с капацитет C[mF] = 6,58PrC [kvar] и
да издържа максимален ток ICm[A] =
0,793 √(C[uF]PrC[kvar]). Тези формули са
в сила за електрическа мрежа 220V/
50Hz. Добре направената корекция
трябва да осигурява cosϕ>0,9.
При електродвигатели без регулиране на оборотите се използва статична
корекция, като токът на кондензатора
се избира да е около 80% от тока на
намагнитване. Най-простото решение
е коригиращият кондензатор и електродвигателят да се задействат с един
изключвател (S на фиг. 10а). Това крие
опасност от възникване на резонансни
явления при отваряне на изключвателя,
тъй като на реално съществуващия
трептящ кръг се подава напрежение от
въртящия се по инерция двигател. Това
се избягва чрез втори изключвател за
кондензатора (SC на фиг. 10б).
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Фиг. 11.

Фиг. 10.

Подобряването на cosϕ в инвертори за регулиране на оборотите изисква особено внимание, тъй като през
свързаните във входа им кондензатори могат да протекат големи токове
(за високата честота на инвертора
кондензаторите имат малък импеданс). Поради това се препоръчва монтирането им най-малко на 75 метра
от входа на инвертора. Чрез кондензаторите е възможно получаване на cosϕ
дори над 0,95, но несинусоидалният характер на тока намалява PF на около
0,7. За повишаването му във входа се
свързва подходящ дросел, подобно на
схемата на фиг. 4а.
Значително приложение има плавният старт на електродвигателите,
реализиран обикновено чрез управляващ
електронен блок (Soft Starter). В този
случай се препоръчва свързването на
фиг. 10в, в което кондензаторът е на
входа на блока. При пускане на електродвигателя чрез изключвателя S, затварянето на SC трябва да се прави едва
след установяване на номиналния ток.
Освен това спирането на електродвигателя трябва да се предшества от
изключване на кондензатора. В противен случай преходните процеси поради
кондензатора могат да повредят полупроводниковите прибори в електронния блок. Това е и една от причините
да се предпочитат паралелно свързани
кондензатори с неголям капацитет и
всеки със собствен изключвател (кондензаторна батерия) вместо един голям кондензатор. При това включването и изключването на кондензаторите не трябва да става едновременно.

На специалистите е добре познат
нелекият избор на кондензаторната
батерия при статична корекция. Освен
споменатите опасности от повреда не
е възможно винаги да се спазва изискването за компенсиране на 80% от тока
на намагнитване, заложено в популярните таблици за избор. Поради това се
препоръчва корекцията на cosϕ да се
прави в зависимост от конкретните
параметри на електродвигателя с помощта на програми, предлагани от някои производители на кондензаторни
батерии.
Въпросът с повишаване на cosϕ
съществува и при далекопроводите с
високо напрежение. Голямата им дължина определя значителна индуктивност
на проводниците и съответно изоставане на тока в товара (напр. на входа
на трафопост) спрямо напрежението.
И тук се използват кондензатори,
като в сила е фиг. 9а. Като пример на
фиг. 11 е показано свързването на еднофазна кондензаторна батерия в
двойна звезда. Със СТ е означен токов
трансформатор в нулевия проводник,
който реагира на появата на различие
в токовете на двата кондензатора на
която и да е от фазите, дължащо се
повреда на някой от тях, и изключва
батерията чрез SR, SS и ST.
Подобряването на PF при нелинейни
товари е значително по-сложно. Токовете предизвикват допълнително нагряване на кондензаторите и намаляват
експлоатационния им срок. Класическо
средство за намаляване на хармониците са пасивни филтри (Passive Harmonic
Filter). По своята същност най-често те

декември 2005



ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ



декември 2005

51

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
a

б

Фиг. 12.

са блок от заграждащи филтри (Filter
Bank), всеки настроен на един от хармониците. Пример за свързването им
към електродвигател с тиристорно управление е даден на фиг. 12а. Например
фирмата Circutor предлага блокове,
съдържащи такива филтри за 5, 7, 11 и
13-ия хармоник на мрежовата честота.
Като специфичен параметър за оценка
на потискането на съответния хармоник се използва отношението 20lg(Z/
0,1Ω) на импеданса на филтъра за хармоника и избрано за сравнение съпротивление (в случая 0,1 Ω). В каталозите то се нарича Impedance of Filter, означава се с Z(dB/0,1Ω) и се дава честотната му зависимост (фиг. 12б).
Нерядко се използват и нискочестотни Т-образни LC филтри (LCL Filter).
Като пример на фиг. 13 е дадено
свързването на такъв филтър за трифазен товар, управляван от PWM блок.
Напоследък добива популярност използването на антирезонансни дросели (Detuning Reactor), свързвани последователно с кондензаторите. Идеята
е така получената комбинация да има
капацитивен характер до около 5-тия
хармоник на работната честота на
товара, а след нея – индуктивен характер. При това трябва да се внимава
да не се получи резонанс при твърде
опасния 3-ти хармоник. Допълнително
предимство на тези дросели е намаляването на опасността от възникване
на резонанс на товара и кондензатора,
който е особено вероятен при маломощни товари. Често за избягването
му се налага компромис с отдалечаване на cosϕ от 1.
Най-ефективно е действието на
компенсаторите на хармоници (Active
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Фиг. 13.

Harmonic Conditioner), които представляват електронни устройства с вграден процесор. Той определя спектралния
състав на несинусоидалния ток и чрез
мощен модул (напр. реализиран с IGBT)
всеки негов хармоник се индуцира в линията с обратна фаза, което означава
компенсиране. При точно равенство на
реалните и индуцираните хармоници се
получава чисто синусоидален ток. Реално постигнатата компенсация се
оценява чрез параметъра коефициент
на потискане на хармониците (Harmonic Attenuation Factor) HAF=100(1-IL/IS), в
който IL е токът на произволен хармоник след компенсацията, а Is е токът
му без нея. Пример за компенсатор е
PQFI на АВВ, предназначен за трифазни товари с токове до 180 А. Той осигурява HAF>97% за избирани (чрез програмното му осигуряване) 20 хармоника между 2-я и 50-тия.

Кондензатори за
ϕ
подобряване на cosϕ
Като диелектрик при тях се използва хартия или полипропилен, а метализацията от едната или двете им страни оформя електродите. Някои от кондензаторите се импрегнират с масло.
Полипропиленът има предимството на
голяма диелектрична якост и осигурява
самовъзстановяване на кондензатора
при пробив. Последният прогаря малък
отвор в диелектрика без да прави късо
съединение между електродите на кондензатора, който продължава да работи. Кондензаторите за ниско напрежение нямат съществени структурни особености, докато високоволтовите са
по-различни. Идея за структурата на
последните е дадена на фиг. 14a. Тя пред-

a

б

Фиг. 14.

ставлява последователно свързани секции, всяка от които с определен брой
единични кондензатори. Последователно на всеки от последните е поставен
предпазител, който го изключва при повреда, докато останалите продължават да работят. Устройството на високоволтов кондензатор на ЕPCOS е
показано на фиг. 14б.
Основните параметри на кондензаторите са капацитетът CN , максималното напрежение UN, максималната реактивна мощност QN и загубите на активна мощност с измерение W/kvar.
Често условията на работа на кондензаторите обусляват значителни замърсявания на изолатора на изводите им.
През тези замърсявания може да се получи късо съединение между извода и металния корпус на кондензатора. За избягването му изолаторът трябва да
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има достатъчна дължина. Поради това
за някои конструкции на кондензатори
се дава и параметърът утечен път,
който представлява необходимата
дължина за напрежение върху кондензатора 1 kV и има измерение mm/kV. Например при кондензатор с утечен път
16 mm/kV и напрежение 11 kV разстоянието между всеки от изводите му и
корпуса, измерено по повърхността на
изолатора, е 176 mm. При изключване
на кондензаторите от мрежата те
трябва достатъчно бързо да се разредят, поради което в много случаи те
съдържат в корпуса си разряден резистор. В табл. 2 са дадени параметрите
на кондензатори за подобряване на cosϕ.

Уреди за измерване и управление
По принцип работният режим на
контролираните товари може да се
променя във времето, което налага
постоянно измерване на PF. Същевременно е необходима и промяна на капацитета на коригиращата кондензаторна батерия, за да се запази cosϕ. Всичко това определя съществуването на
специализирани уреди за измерване,
както и такива за измерване и автоматична промяна на капацитета.
Една от многото съществуващи
възможности са кондензаторни батерии с вграден електронен уред за измерване на cosϕ и тока на товара. Пример са Computer 8d и Computer 8df на
фирмата Circutor. Едновременното контролиране на 8 кондензаторни батерии се осигурява от уреда С192PF8 на
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Таблица 4. Кондензатори за корекция на cosϕ
Ô àçè

Êà ï à ö è ò å ò ,
mF

Ì àêñ.
Ì àêñ. ð åàêò .
Ä è åëå ê ò ð .
í à ï ð å æ å í è å ì î ù í î ñ ò , k v a r ç à ã ó á è , W /k v a r

Òè ï

Ï ð îèçâ îäèò åë

C H V -M

C ir c u t o r

1

1 - 20 kV

25 - 600

£ 0 ,2

Ñ Í V -Ò

C ir c u t o r

3

1 - 12 kV

25 - 500

£ 0 ,2

D eltacap 10

E a t o n E le c t r ic

1

17 - 100

230 - 550 V

0,83 - 4,17

D e lt a c a p 2 0

E a t o n E le c t r ic

3

3 x 3 ,3 - 3 x 3 3

230 - 450 V

0 ,8 - 2 ,5

M KP

EPCOS

1

5 - 33

127 - 400 V

0 ,2 5 - 1 ,6 6

0 ,5

M KV

EPCOS

3

3 x 2 7 ,9 - 3 x 9 9 ,5

400 - 690 V

5 - 15

0 ,2

P h a s e C a p 3 -p h .

EPCOS

3

3x27 - 3x332

400 - 525 V

5 - 56

0 ,2

LKT

F R A KO

3

3x16 - 3x198,9

400 - 610 V

2 ,5 - 3 0

0 ,2

HH

F R A KO

3

440 - 610 V

2 ,5 - 2 5

0 ,2

G E M F ix e d P F C

G e n e r a l E le c t r ic

3

24 0 - 6 0 0 V

1 - 500

0 ,5

фирмата Satec, който използва за
връзка с други устройства интерфейсите RS232 или RS485 и разполага с
аналогов вход 0-20 mA.
Друга разновидност са самостоятелни измервателни уреди (понякога
наричани Power Factor Controller). Моделът Prophi на Janitza Electronics е предназначен за еднофазни мрежи и измерва до 30 пъти в секунда напрежението, тока, честотата, трите мощности, cosϕ и амплитудата на нечетните хармоници на тока, като данните
се предават чрез RS485 и ModbusRTU/
Profibus DP.
Трета група уреди съчетават измерване с управление на кондензаторната
батерия. Типичен представител е серията DCRK на Lovato Electric. Основната
им разновидност е за напрежение на
управлявания товар 380-415 V при ток
до 6 А. Уредите позволяват поддържане на cosϕ между +0,8 (индуктивни) и

-0,8 (капацитивни товари), могат да го
усредняват за 7-дневен период и да измерват средноквадратичните стойности на напрежението и тока. Цифрова
разновидност с подобни възможности
е серията DCRE. Моделът ЕMR1100 на
FRAKO управлява до 12 кондензаторни
батерии и измерва PF при ток на консуматора между 0,02 и 5 А заедно с токовете на 5, 7, 11 и 13-ия хармоник, привидната, активната и реактивната
стойност на тока. Автоматично поддържаната стойност на PF може да се
програмира между +0,8 и -0,95 със
стъпка 0,01. Подобни са уредите RM
9606, RM 9608 и RM9612 на същия производител, но те управляват до 6 батерии. По един от тези уреди е използван в системата LSFC, която позволява задаване на 4 до 16 стойности на
коригираната реактивна мощност на
трифазни товари в границите между
100 и 400 kvar.
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‰Ì‡ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ Ì‡ÒÓÍË ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÔÂÓÒÏËÒÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡, ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ Ë Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ì‡Ë˜‡ÌË Ì‡Í‡ÚÍÓ SIS (Safety Instrumented Systems). Õ‡È-Ó·˘Ó SIS
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË
ÔÎ‡ÚÙÓÏË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ú.Â. ‰‡ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÌ‡Ú
Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚ ‡‚‡ËÂÌ
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÂÊËÏ. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÎˇÚ‡ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ, ÍÓËÚÓ
ËÏ‡Ú ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚
Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Â
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë,
ˆËÙÓ‚Ë ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË. œÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡Ú‡, Ò ÍÓËÚÓ Â
Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. ˆËÙÓ‚Ë Á‡‚Ó‰Ë, Á‡ÒËÎ‚‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ó·˙˘‡ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í ‚˙ıÛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
„Ó‰ËÌË ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ, Ò˙Á‰‡‚‡˘Ë
ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ ‡Á-

56

‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ ÒË Á‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÙËÎÓÒÓÙËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÔÓÁÌ‡ÚË Í‡ÚÓ BPCS (Basic Process
Control System), ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú
‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡, SIS
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ô‡ÒË‚ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔË‚ÂÊ‰‡Ú ‚ ‡ÍÚË‚ÂÌ ÂÊËÏ ÔË ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÔ‡ÒÌË Á‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ŒÒÌÓ‚ÌË ˆÂÎË Ì‡ SIS Ò‡ ‰‡
Ó·ÂÁÔÂ˜Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Á‡‚Ó‰‡, ‰‡ ÔÓÌËÊË ‡ÁıÓ‰ËÚÂ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‰‡
Ò˙‰ÂÈÒÚ‚‡ Á‡ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÏÛ ÊË‚ÓÚ Ë ‰. ƒ‚‡
Ò‡ ·‡ÁÓ‚ËÚÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ú
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË
ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ - IEC
61511 Ë IEC 61508. —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú IEC
61508 ‰ÂÙËÌË‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï
‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ú.Ì‡. Safety ÔËÎÓÊÂÌËˇ. —ÔÓÂ‰ ÍÎ‡ÛÁËÚÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡, ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ

Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ÓÚ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ı‡‰ÛÂÌË Ë ÒÓÙÚÛÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. —Ô‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ·Ë
ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚
ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â‰Ë, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 90%. »ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÌÓÏË Ì‡ ‚ÒÂÍË ÂÚ‡Ô
ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÒÂ Û‰ÓÒÚÓ‚Âˇ‚‡ ˜ÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ TUV ÒÂÚËÙËÍ‡Ú. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú IEC 61511 ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡
ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ. —˙‰˙Ê‡
ÔÓˆÂ‰ÛË, ÍÓËÚÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ
Ì‡ SIS Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÎÂ‰‚‡Ú ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ë
ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ ËÏ. œÓˆÂ‰ÛËÚÂ,
ÓÔËÒ‡ÌË ‚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡, ÔÓÍË‚‡Ú
ˆÂÎËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡
SIS. —Â‰ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË
‚ IEC 61511, Ò‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÙÛÌÍˆËË ÓÚ ÚÂÁË ÔÓ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ SIS ‚ BPCS, ÌÂ‰ÓÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÓÏËÒ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ë
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍ‡ „Â¯Í‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÍÛ˘‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ SIS
‚ HMI, ‚ÂËÙËÍ‡ˆËˇ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËÚÂ ÌË‚‡
Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ SIL (Safety Integrity
Level) Ë ‰.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
¬ÂÌË Ì‡ Ú‡‰ËˆËËÚÂ ÒË ‰‡ ‚Ë
Á‡ÔÓÁÌ‡‚‡ÏÂ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ‡Á‡·ÓÚÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, ‚ ·Óˇ ‚Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ˜ÂÚËË ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ - Emerson
Process Management, Honeywell,
Rockwell Automation Ë Siemens.

Платформата на Emerson
Process Management
е DeltaV SIS
¿ÍÓ ÔÓÔËÚ‡ÚÂ ËÌÊÂÌÂ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Á‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ë‰Â‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÓÚ„Ó‚Ó˙Ú ·Ë ·ËÎ
ÒÔËÒ˙Í Ò ÚÓ‚‡ Í‡Í‚Ó Â ÔÓ„Â¯ÌÓ ‚
ÒÂ„‡¯ÌÓÚÓ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË Â
Ò˙Á‰‡‰ÂÌ ÔÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ËÎË Â
·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË (PLC), ÚËÔË˜ÌËˇÚ ÍÓÌÚÓÎÂ
(logic solver) Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ (Safety
Instrumented System), ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ
(Basic Process Control System). Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Â ÒÍ˙ÔÓ Â¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
“Ó‚‡ Â ·‡Á‡Ú‡, ‚˙ıÛ ÍÓˇÚÓ Â
Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ DeltaV SIS Ì‡
Emerson Process Management. “ˇ
Ò˙˜ÂÚ‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ Ï‡-
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Logic Solver на Emerson Process
Management

˘‡·Ë‡ÌÂ Ë ÍÓÌÙË„Û‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ DeltaV Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡, ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚÚ‡ Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ TUV ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ¬˙ÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÒÂ ÓÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ë
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÚÂÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÚÓ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌË, DeltaV SIS ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (Safety Integrity Level)
Ì‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
ÕÓ‚‡Ú‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚ ÒÂ·Â
ÒË 11 Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌË Â¯ÂÌËˇ Ë
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÓÒÚËÊÂÌËÂ. DeltaV SIS Â
ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ì‡ Ë ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡
Á‡ ÌË‚Ó Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ SIL3. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡
‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌÓÚÓ ¯‡ÒË Ì‡ DeltaV Ë
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ. »Á„‡‰ÂÌ‡ Â ÓÚ ÏÓ‰ÛÎË Ò 16
‚ıÓ‰‡/ËÁıÓ‰‡ Ò ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÔÓˆÂÒÓË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ È ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ. ƒÓ·‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÓ‰ÛÎË ÌÂ ÔÓÏÂÌˇ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒÍ‡ÌË‡ÌÂ Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â
Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ on-line. DeltaV SIS ÔÓÁ‚Ó-

Îˇ‚‡ ‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‚ıÓ‰ÌÓ-ËÁıÓ‰ÌË ‚˙ÁÍË Í˙Ï ÍÎÂÏÓÂ‰ËÚÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ‚ıÓ‰/ËÁıÓ‰ ËÎË ‰ËÒÍÂÚÂÌ
‚ıÓ‰/ËÁıÓ‰ Í˙Ï Ò˙˘Ëˇ ÍÎÂÏÓÂ‰.
¬˙ÔÂÍË ˜Â Â ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ DeltaV, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ (SIS)
ËÏ‡ Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÓ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, Ú‡Í‡ ˜Â
ÔÓ ÌËÍ‡Í˙‚ Ì‡˜ËÌ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ı‡‰ÛÂ‡ Ì‡ DeltaV. DeltaV SIS ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÂÁÂ‚Ë‡ÌË ‚˙ÚÂ¯ÌË ÔÓˆÂÒÓË Ë ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚˙Á‡Ì‡ ‚
ÂÁÂ‚Ë‡Ì‡ "‰‚Â ÓÚ ‰‚Â" ‡ıËÚÂÍÚÛ‡.
»ÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚‡Ú‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ Ì‡ DeltaV SIS Â Â‰Ì‡Í‚‡ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ò˙˘ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡. «‡ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ò‡
‡Á‡·ÓÚÂÌË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÙÛÌÍˆËË, Í‡ÚÓ ÒÔÂˆË‡ÎÌË „‡ÙË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ‰Ë‡ÎÓÁË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰˜ÂÚ‡Â Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÒÂ ÍÓÌÙË„ÛË‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡. œÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
IEC 61511, Í˙‰ÂÚÓ ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÏÂÌË ‚ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ.
¬ÒË˜ÍË ÚÂÁË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌÓ ÌË‚Ó, Ú‡Í‡ ˜Â ÌÂ
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ‰‡
Ô‡‚Ë ÌˇÍ‡Í‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ
‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ Úˇı.
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‰ËÎÂÏ‡ Á‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌËÚÂ ËÌÊÂÌÂË ÔÓ
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ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ. ∆ÂÎ‡ÌËÂÚÓ Á‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ - Í‡ÍÚÓ ‚ ı‡‰ÛÂ‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ÒÓÙÚÛÂ‡, Ò ˆÂÎ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌË Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ÓÚÍ‡ÁË, ÔÓÚË‚ÓÂ˜Ë Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚË, ÎÂÒÌË Á‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ,
‰Ó·Â ËÌÚÂ„Ë‡ÌË Ò BPCS. –ÂÁÛÎÚ‡Ú˙Ú Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÚÛ‰ÌË Á‡ ÛÔÓÚÂ·‡, ÚÓÏ‡‚Ë, ÒÎÓÊÌË, ÒÚ‡ÓÏÓ‰ÌË Ë ˜ÂÒÚÓ ‰ÓË ÏËÒÚÂËÓÁÌË. DeltaV SIS Â¯‡‚‡ ÚÓÁË
ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡ÚÓ Á‡ÏÂÌˇ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ò Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
Ë Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡.

инж. Борислав Младенов, регионален мениджър
продажби на Емерсон Процес Мениджмънт

Safety Management System е решението
на Honeywell
—ËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (—¡) ËÏ‡Ú Á‡ ˆÂÎ ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌÓ ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ
ÂÊËÏ, ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ Ì‡Û¯ÂÌËÂ Ì‡ ·‡ÁÓ‚Ëˇ ‡·ÓÚÂÌ
ÂÊËÏ. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ‚ÂË„‡ - ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔË·ÓË ÔÂÁ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰Ó ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏË.
ÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍË ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÚÓÁË ‡ÒÔÂÍÚ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚Â˜Â
ÏÌÓ„Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÙËÏË. Honeywell ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÂÍÒÔÂÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ë Ò˙˘Ó ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓ‰Ó·ÌË ÛÒÎÛ„Ë.
œÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÍÓÌÚÓÎÂË, ˜ËˇÚÓ
‡ıËÚÂÍÚÛ‡ Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË
‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÒÚ, ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. »ÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ
ÔË ÓÚÍ‡Á) ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Á‡ ÍÓÌÚÓÎÂ‡.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‰‚Â ÍÓÌˆÂÔˆËË Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ ÍÓÌÚÓÎÂË - ‰‚ÛÍ‡Ì‡ÎÌË ËÎË ÚËÍ‡Ì‡ÎÌË. “ËÍ‡Ì‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ 2 ÓÚ 3. œË ‰‚ÛÍ‡Ì‡ÎÌËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÓ-Ò˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ ÔË ‚ÒÂÍË ˆËÍ˙Î.
¬ÒÂÍË ÓÚ Í‡Ì‡ÎËÚÂ ÔË ÚÓÁË ‚‡Ë‡ÌÚ Â ÂÁÂ‚Ë‡Ì.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ FSC Ì‡ Honeywell Â ÓË„ËÌ‡ÎÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ Pepperl and Fuchs
(·ÂÎ.Â‰. ÔË‰Ó·ËÚ‡ ÓÚ Honeywell ÔÂÁ 1994 „.) Ë ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡ ÔÓ‰ ËÏÂÚÓ Safety Management System (SMS).
“Ó‚‡ Â Ì‡È ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ò Ì‡‰
1000 ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ ‚ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ - Â‰ÌÓÍ‡Ì‡ÎÂÌ (ÍÓÈÚÓ Ò˙˘Ó Â ÒÂËÙËˆË‡Ì Í‡ÚÓ
—¡) Ë ‰‚ÛÍ‡Ì‡ÎÂÌ. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ —¡ Ì‡ Honeywell
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·Ó·˘ˇÚ ‚ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ Í‡ÚÂ„ÓËË:
 ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË, Á‡ÂÏ‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÏˇÒÚÓ ÓÚ ÚËÍ‡Ì‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌÚÓÎÂË;
 ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËÛÏ Á‡
ÔËÎÓÊÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„ (·‡ÁË‡Ì Ì‡ Function Logic
Design - FLD), Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‚‡ÎË‰‡ˆËˇ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ;
 —¡ Ì‡ Honeywell Â Ô˙‚‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò˙Ò ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Á‡ "on-line" ÚÂÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË;
 ƒ‚ÛÍ‡Ì‡ÎÌËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚËÍ‡Ì‡ÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË;
 —ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Í‡ÍÚÓ Í‡ÚÓ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ú‡Í‡ Ë ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ ÓÚ
Honeywell ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌË ÒËÒÚÂÏË.
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Контролер за Safety приложения на
Honeywell

¬ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËˇ ‚‡Ë‡ÌÚ SMS
ÔÂ‰Î‡„‡ Â‰Ëˆ‡ ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ "ÚÓ˜Í‡-ÚÓ˜Í‡" (Peer to Peer) Ò ‚ÒË˜ÍË
ÏÓ‰ÛÎË Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡; Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÌÂÔ‡‚ÓÏÂÂÌ Á‡ÔËÒ; ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ Ò˙·ËÚËˇÚ‡ (Sequence of Events).

Интегриране на стандартни и safety функции
в обща платформа при
Rockwell Automation
ƒÌÂÒ Ô‡Á‡˙Ú Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Â ‰ÓÏËÌË‡Ì ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÍÎ˛˜Ó‚Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË. Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ÔÓ‚ˇ‚‡ı‡, ˜Â
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂ˜‡Î·‡Ú‡ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰‡. ¬ÚÓaÚ‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚˙ıÛ Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË, Í‡Ò‡Â˘Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ. “Ó‚‡ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ - ÒÂ„‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ‚„‡Ê‰‡Ú
ÓÔˆËËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ Ó˘Â ‚ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. “ÂÚ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï
Ò˙‚ÏÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
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ÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ƒÌÂÒ, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ Ë ÔËÔÓÍË‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ ÏÂÊ‰Û ‰‚Â ÓÚ‰ÂÎÌË ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ú˙ÒˇÚ
Ì‡˜ËÌË Á‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ˆÂÎ
ÒÔÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Ì‡ Rockwell Automation ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Â
·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â
‚Ó‰Â˘ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË
Â¯ÂÌËˇ. ¬ ÒÚÂÏÂÊ‡ ÒË ‰‡ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË Í‡ÚÓ Ú‡Í˙‚, Rockwell Automation ÓÚ„Ó‚Óˇ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
Ë Ó˜‡Í‚‡ÌËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎËÚÂ. «‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂ Ú‡ÁË ‡Ï·ËˆËÓÁÌ‡ ˆÂÎ, ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ ‡·ÓÚË ÛÒËÎÂÌÓ ‚ ˜ÂÚËË ÓÒÌÓ‚ÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ:
œÂ‰Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍË ÛÒÎÛ„Ë Ë „ÎÓ·‡ÎÌ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ò ˆÂÎ ÔÓÏ‡„‡ÌÂ
Ì‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ‰‡ ÓÔÚËÏËÁË‡Ú ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÓË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
‡ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Rockwell Automation
ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔÓ‰ÛÍÚË, ÌÓ Ë
ÁÌ‡ÌËˇÚ‡ Ë ÓÔËÚ‡ ‰‡ Ò˙‚ÂÚ‚‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Á‡ Ì‡˜ËÌ‡ ËÏ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÔÓˆÂ‰ÛËÚÂ ÔÓ ÒÂÚËÙËˆË‡ÌÂ.
–‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË
"safety" ÒËÒÚÂÏË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ Rockwell
Automation, ‡ ÌÂ ÒÍ˙ÔÓ ÒÚÛ‚‡˘Ë
ÌÓ‚Ë ‡Á‡·ÓÚÍË Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÒËÒÚÂÏË. Rockwell Automation
Á‡Î‡„‡ Ì‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì-

Контролер на Allen Bradley

‰‡ÚÌË Ë "safety" ÙÛÌÍˆËË Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
Ó·˘‡ ı‡‰ÛÂÌ‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡. “ËÔË˜ÂÌ ÔËÏÂ Â ÛÌË‚ÂÒ‡ÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ControlLogix, ÍÓˇÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÚÓ‚‡ Â ÒÂÚËÙËˆË‡Ì‡ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ TUV, ÌË‚Ó
SIL2. — ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ë‡Ì ÔÓˆÂÒÓ, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰ÓÒÚË„‡ ÌË‚Ó
SIL3. “Ó‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Í‡ÍÚÓ
Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ,
ÔÓ‡‰Ë ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. ƒÛ„ ÔËÏÂ Ì‡ Rockwell
Automation Á‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ë "safety" ÙÛÌÍˆËË Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Â ˜ÂÁ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. œÂ‰Ë ÓÍÓÎÓ 10 „Ó‰ËÌË ÙËÏ‡Ú‡ Ô˙‚‡ ‡Á‡·ÓÚË, ‚ÌÂ‰Ë Ë
Ì‡ÎÓÊË Ò‚ÓˇÚ‡ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëˇ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌËÚÂ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÏÂÊË ˜ÂÁ
‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡
NetLinx, Ú.Â. ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ ‰ÌÂÒ
DeviceNet, ControlNet Ë EtherNet/IP.
¬„‡‰ÂÌËˇÚ ‚ ÚÂÁË ÏÂÊË CIP
(Common Industrial Protocol) ÔÓÚÓÍÓÎ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÁ‡˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó
‚ÒË˜ÍË ÌË‚‡ Ì‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡, ÎÂÒÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡,
‚ÍÎ˛˜ÂÌË Í˙Ï Úˇı, ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ‰‡ ËÁËÒÍ‚‡ ÔËÒ‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÍÓ‰.
“ÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
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Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë Á‡˘ËÚ‡ ‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡Ú „˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡ Ë Û‰Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ ÔË
‡·ÓÚ‡, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë
ÒËÒÚÂÏË Ì‡ Rockwell Automation. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Rockwell
Automation ‡Á‡·ÓÚË Ë ÔÂ‰Î‡„‡ "safety I/O" ÏÓ‰ÛÎË,
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘Ë ·˙ÁÓ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂ.
ÕÂÔÂÒÚ‡ÌÌ‡ ‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÌÓ‚Ë, ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌË,
„˙‚Í‡‚Ë Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë Á‡˘ËÚ‡, ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘Ë Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÚËÔÓ‚Â ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓ-‡ÌÓ
ÌÂ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ı‡ Í‡ÚÓ "safety" ÔÓ‰ÛÍÚË, Í‡ÚÓ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ë
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÏÂÊË.
«‡ Rockwell Automation ‚ Ë‰Â‡ÎÌËˇ Á‡‚Ó‰ Ì‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ÚˇÒÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡ÌË, ˜ÂÒÚÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË Ó·˘Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.

инж. Милен Милев,
управител на Ротек, оторизиран дистрибутор
на Rockwell Automation за България

Safety Integrated е платформата на Siemens
œÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Á‡ „‡‡ÌÚË‡Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Â ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ TIA
(Totally Integrated Automation) Ì‡ Siemens. ¬ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ Ò‚ˇÚ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, „‡‡ÌÚË‡˘Ë ËÁÔÂ‚‡‚‡˘Ó ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡

Продукти на Siemens за Safety приложения

ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË „Â¯ÍË, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ‰Ó
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ıÓ‡Ú‡, Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ËÎË ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. Siemens ‡·ÓÚË ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ,
·‡ÁË‡ÈÍË ÒÂ Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Safety Interated, Í‡ÚÓ
˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÌˆÂÔˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÌÚÂ„Ë‡Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. Siemens ÔÂ‰Î‡„‡ Ô˙ÎÌ‡
„‡Ï‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒÂ˘‡ ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ
·‡Ì¯ Ë ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. œÓ‰ÛÍÚÓ‚ËÚÂ „ÛÔË SIGUARD, SIMATIC, SINUMERIK, SIMOTION,
MASTERDRIVES, SIMODRIVE Í‡ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Safety Integrated ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ Ë ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. ¬ „‡Ï‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Siemens ÔÂ‰Î‡„‡ ‚ËÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊ‰ÌË ÍÓÌÚÓÎÂË S7-300F S7-400F (F Í‡ÚÓ ÁÌ‡Í
Á‡ Fail Safety), ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË CPU-Ú‡, ˜ËˇÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ë ı‡‰ÛÂÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ò‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‡Á¯ËÂÌË, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Á‡˘ËÚÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË. «‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÔÂËÙÂËˇ Fail Safety Ò‡
ÔÓ‰ÛÍÚË ÓÚ „‡ÏËÚÂ ≈“ 200Ã, ≈“ 200S, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÂËËÚÂ Ò IP 65/67 ET 200 eco, ET 200 pro Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ËÁ·Ó Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Profibus ËÎË Profinet ˜ÂÁ
Profisafe-ProfilÂ. «‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ ÔË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇÚ ÒÓÙÚÛÂ STEP 7, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÌÚÂ„Ë‡ÌËÚÂ ÓÔˆËÓÌ‡ÎÌË Ô‡ÍÂÚË. —Ú‡Ì‰‡ÚÌË Ë "F" ÔÓ„‡ÏË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡Â‰ÂÌË ‚ Â‰ÌÓ CPU Ë Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌË ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, Ú.Â. Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ "F" ÍÓÌÚÓÎÂË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ë Safety ÙÛÌÍˆËË.
œÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Safety Integrated Â Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ Ë ÔË
ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. «‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡ ËÌÚÂ„‡ˆËˇ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË Ë ‚ËÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊ‰ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË;
Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚˙‚ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË; Í‡ÍÚÓ Ë
Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ‰‡ÌÌË, Siemens
ÔÂ‰Î‡„‡ Safety Matrix Ó˘Â ÓÚ ÂÚ‡Ô‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ
ÔË ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË PCS 7. œÎ‡ÚÙÓÏ‡Ú‡ Safety Integrated e ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË IEC 62061; IEC
61508 (‰Ó SIL 3); EN 954 -1 (‰Ó Í‡ÚÂ„ÓËˇ 4) - Á‡ ÒÂÌÁÓË
Ë ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ;
IEC 61158 / EN 50170; EN 50295 Á‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ; IEC 61508; IEC 61511 ( ‰Ó SIL 3) - Á‡ ÔÓˆÂÒÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.

инж. Констанца Бойкова,
мениджър системи за автоматизация
в Сименс, направление Индустрия
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÷ËÙÓ‚Ë ÏÂÊË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ
Стандартите SERCOS, PROFinet IRT, EtherCAT и Ethernet Powerlink

œ

рез последните години цифровите задвижвания изместиха в голяма степен по-рано актуалните аналогови системи за управление на преместване, което доведе до необходимостта от разработване на комуникационни цифрови мрежи, съответстващи на специфичните изисквания
към тях. Ограниченията, които предлага традиционно използваният +/10 V аналогов интерфейс при управлението на цифрови задвижвания, породи техническа необходимост от
нови, цифрови комуникационни стандарти. Отвори се нова пазарна ниша,
която бързо бе запълнена от водещите производители на автоматизационно оборудване, от една страна, и
на машиностроителите, от друга.
Днес, съществува широко разнообразие от високоскоростни мрежови решения, разработени специално за управление на задвижвания, които са чисто фирмени или се подкрепят от
различни производствени или търговски организации и асоциации. Всяка комуникационна технология се характеризира с различна мрежова архитектура, организация на работа и технически специфики. По тази причина,
въпреки че машините се доставят
със заводски вградени комуникационни мрежи за управление на задвижванията, е препоръчително специалистите да познават спецификите и
възможностите на използваните
цифрови стандарти. Още повече, че
редица водещи производители на задвижващи системи подкрепят не един,
а няколко от специално разработените за целта цифрови комуникационни стандарти.

Стандартът SERCOS
SERCOS е абревиатура на Serial
Realtime Communication System. Представлява отворен международен
стандарт за връзка между цифрови
управления, задвижвания и изпълнителни механизми. SERCOS се подкрепя от редица търговски асоциации в
Северна Америка, Европа и Япония.
Сред компаниите, поддържащи стандарта, са утвърдени на международните пазари производители на задвижвания, автоматизационно оборуд-
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ване и машини, сред които Rexroth
Bosch Group, Rockwell Automation,
Schneider Electric, Samsung Electronics,
Mitsubishi Electric Automation, Yaskawa
Electric и др. Специфика на стандарта
е отворената среда за управление на
движението, която позволява комуникационен обмен между устройства
от различни производители. Предлага синхронизирано многоосово сервоуправление в реално време, с което
се удовлетворяват изискванията на
съвременните високоскоростни машини. Въпреки че поддържа възможности за входно/изходен интерфейс,
SERCOS не е конкурент на интелигентните полеви мрежи, използвани в
областта на индустрията. Предимство на стандарта в сравнение с +/
- 10 V аналогов интерфейс е обменът
на много по-големи обеми информация
от и към устройствата и входовете/изходите на системата. Често,
без да се отчита, че SERCOS е специално разработен за управление на
цифрови задвижвания, се критикува
сравнително ниската скорост на
обмен на информацията, поддържана
от стандарта. Интелигентните задвижвания са проектирани да поемат
и изпълняват част от интерполацията в самото задвижване, което
предполага предаването на много помалко данни към задвижването в сравнение с аналоговите устройства,
които трябва да получават пълните
данни за всяка точка от поддържаната траектория на преместване.

та позиция на съответната ос между командите се определя посредством интерполация. На физическо
ниво стандартът свързва интелигентни цифрови устройства, изпълнителни механизми и входове/изходи,
използвайки конфигурация оптичен
пръстен. Скоростта на обмен на
информацията е функционално зависима от броя на възлите, включени в
мрежата. SERCOS осигурява преминаването на всички данни, включително командата за грубо позициониране, инсталационната и диагностичната информация между управлението
и задвижването по мрежата. Спецификацията на една SERCOS мрежа
обхваща над 400 параметъра, с което отпада необходимостта от програмиране или възстановяване на
диагностична информация от задвижването. Изискванията към окабеляването са значително намалени, тъй
като командният сигнал и цялата
обратна информация по позиция се
маршрутизира по оптичната мрежа.
Използването на SERCOS интерфейс
за управление на задвижвания позволява да се събират много от конфигурационните стойности, които са
уникални за всеки потребител - стойности на тока в двигателя в различните фази на движението, напрежението на шината, свръхнапрежение
и пад на напрежението, както и характеристиките за енергийна ефективност.

Стандартът PROFinet IRT
Спецификацията на SERCOS
обхваща над 400 параметъра
Обменът на информация между
контролера и сервозадвижванията се
осъществява чрез детерминистична
мрежа в реално време. Принципът на
работа на SERCOS мрежите се базира на следния работен цикъл. Контролерът изпраща команда за грубо позициониране към задвижването, използвайки т.нар. master data telegram
или MDT. В отговор, задвижването
регулира скоростта на двигателя и
изпраща информация за позицията на
съответната ос чрез т.нар. amplifier
telegram (AT) от задвижването към
контролера. Процесът е периодичен
и се синхронизира чрез т.нар. master
synchronization telegram (MST). Текуща-

PROFinet е сред най-широко разпространените fieldbus стандарти за
автоматизирани системи с разпределена архитектура. Развитието на
PROFinet през годините доведе до
утвърждаването му като Real-time
Ethernet решение за индустриална
автоматизация. Появата на т.нар.
Swiched Ethernet като отговор на
съществуващите в индустрията
изисквания по отношение трансфера
на големи обеми информация, направи възможно разработването и на
PROFinet IRT, който представлява
Swiched Ethernet базирана комуникационна мрежа, съответстваща на високите изисквания по отношение на
динамичните характеристики в областта на машиностроенето. IRT
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представлява определяем канал
(deterministic chanel), включен в мрежата, който се поддържа едновременно с TCP/IP в магистралата и в устройствата. Каналът IRT се изпълнява
хардуерно с оглед постигане на подходящата за управление на движението (motion control) ефективност.
За разлика от традиционно използваните Ethernet-базирани технологии PROFinet IRT поддържа т.нар. изохронен режим, при който всички точки от мрежата са прецизно синхронизирани. От друга страна, синхронизацията е необходима и за да се дефинира разделението на поддържаната честотна лента в две части изохронна и неизохронна. Комутаторите, включени в изохронни Real-time
Ethernet комуникационни мрежи, са
синхронизирани с цикъла на комуникация. Постигането на висока точност
на синхронизация (по-малка от милисекунда) е възможно благодарение на
използването на автоматичен механизъм, записващ прецизно всички параметри на канала. Комуникационният цикъл е разделен на две части определяема (deterministic) и отворена (open). През отворения канал на
изохронните Swiched Ethernet технологии се транспортират TCP/IP фреймове, докато определяемият канал се
използва за пренасяне на циклични
фреймове.

Поддържа високи скорости
на трансфер
Известно е, че Swiched Ethernet
технологиите имат съществен недостатък, изразяващ се това, че фреймовете се задържат за определено
време в комутаторите, преди да
бъдат препратени по мрежата. Следователно, периодът от време, за
който информацията се предава по
мрежата значително, се удължава.
Специален механизъм, разработен
изрично за изохронни Real-time Ethernet
решения, компенсира описания недостатък. Скоростта на трансфер по
една Ethernet IRT мрежа е от порядъка на 100 Mbit/s при работа в режим
на двустранна комуникация. Високата
скорост прави възможна едновременната синхронизация на повече от 100
оси на движение при време на цикъл
по-малко от 1 ms. Нарушенията в синхронизацията са по-малки от 1 микросекунда в паралел с неограничения
TCP/IP трафик, характерен за Swiched
Ethernet. Комуникационната технология IRT осигурява стандартна функционалност в отворения канал.

Стандартът EtherCAT
EtherCAT e цифров стандарт за
управление на движение (motion
control), разработен от Beckhoff. Като
наименование, EtherCAT е абревиатура на Ethernet for Control Automation
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Technology. Въпреки че е възможно
EtherCAT мрежите да се използват да
изграждане на разпределени управляващи системи, трябва да се има предвид, че стандартът е разработен
основно за централизирано управление. Като архитектура мрежите
EtherCAT принадлежат към т.нар.
мастер/слейв решения. Съвместими
са с TCP/IP мрежи и други Ethernet-базирани решения, като PROFinet. Поддържат Ethernet топология. Във
възможностите на мрежата е да
обхване до 1000 входове/изходи, при
осигуряване на напълно дуплексна
връзка. На физическо ниво EtherCAT
мрежите се изграждат чрез меден
или оптичен кабел.
Мастерът управлява процеса на
предаване на информацията по мрежата. Обикновено Beckhoff използва
PC-базираните драйвери TwinCAT OS
и TwinCAT Y. Мрежите EtherCAT имат
вградена вътрешна синхронизация,
въпреки че външната им синхронизация е постигната в съответствие с
изискванията на IEEE 1588.
Мастерът определя приоритета
на предаване на фреймовете през
нормалния Ethernet трафик по мрежата. На практика, за да контролира
трафика в мрежата, мастерът инициализира предаваните комуникационни телеграми, които са Ethernet
стандартизирани и данните от полето са капсулирани в EtherCAT фрейма. Всяка телеграма може да съдържа
множество EtherCAT команди. По
този начин се реализира по-голяма
ширина на покриваната честотна
лента и по-висока ефективност на
мрежата, при големи като обеми
информационни пакети. Всяка команда съдържа три отделни полета магистрално (header), за данни и
т.нар. WC (Working Counter). Мастерът в EtherCAT мрежите напълно
контролира включените към него
слейвове. Информацията от слейвовете се получава единствено след
изпращане на съответната команда
от мастера, т.е. слейвовете не могат да инициират предаване на данни. В EtherCAT стандарта са заложени два комуникационни метода - Ether
Type и UDP/IP капсулиране.

Комуникационни методи при
EtherCAT
Комуникационният метод Ether
Type не използва IP (Internet Protocol),
което ограничава EtherCAT трафика
към създадени подмрежи. От своя
страна, капсулиращите команди, използващи UDP/IP, позволяват
EtherCAT фреймовете да пресичат
отделните подмрежи, обхванати от
общата архитектура на мрежата, но
това обикновено води до възникването на редица проблеми. От своя страна, включването на UDP/IP магист-

рално поле добавя 28 bytes към фрейма. Във функцията на EtherCAT, слейвове се използват от интелигентни
възлови точки до 2-bit входно/изходни модули. На физическо ниво слейвовете се свързват чрез оптичен кабел или E-мрежа, в зависимост от разстоянията. Е-мрежата представлява
EtherCAT физически слой за Еthernet,
предлагащ LVDS (Low Voltage
Differential Signal) схема. Многоточкови слейв-пръстени могат да съществуват върху отделна мрежа, ако са
свързани през комутатор. EtherCAT
слейвовете разполагат с вградена
памет от 2 bit до 64 bytes. Разглеждат се като единични устройства,
въпреки че в действителност могат
да обхващат голям брой устройства.
Слейвовете се конфигурират в т.нар.
отворена пръстеновидна топология
с Ethernet интерфейс в отворения
край. Мастерите предават командите към т.нар. MAC адрес на първото
устройство. Когато сигналът достигне до Ethernet интерфейса на слейва, той се преобразува до E-мрежова
спецификация. Слейвът получава телеграмата, обработва я и я препраща към следващия слейв от "пръстена". Това внася известно времезакъснение от порядъка на наносекунди.
Последният слейв връща цялата телеграма през "пръстена" към мастера. При обратния маршрут всеки
слейв усилва и регенерира сигнала.
Също така, всеки слейв разполага с
два интерфейса, които осигуряват
двупосочна комуникация. В процеса,
при който слейвът обработва команда, адресирана към него, обемът на
WC полето се увеличава. По този
начин мастерът разбира, че съответният слейв е обменил информация,
въпреки че коректността на данните не е гарантирана.
Всеки конфигурируем слейв разполага с т.нар. FMM (Field Memory
Management Unit) модул, който е функционално предназначен да преобразува логическите адреси във физически и тази информация е на разположение на мастера при инициализацията. При получаването на телеграмата, слейвът проверява какво е адресирането й, което внася времезакъснение от няколко наносекунди.

Стандартът Ethernet
Powerlink
Разработен е от компанията B&R
Automation, специално с цел комуникация и управление на задвижвания. Във
възможностите на Ethernet Powerlink
(EPL) е да свързва още сензори, входно/изходни модули и други устройства в същата мрежа. Стандартът
Ethernet Powerlink има отворена топология и в момента се подкрепя от
над 40 компании, работещи в областта на автоматизацията и машино-
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строенето. Системите, разработени на базата на Ethernet Powerlink, са
с децентрализирана архитектура.
Стандартът поддържа CAN профил
на устройствата, разработен и подкрепян от CAN групата, която обхваща голям брой водещи компании. EPL
е Real-time (RT) протокол, базиран
върху т.нар. Fast Ethernet. EPL устройствата използват стандартен
Ethernet хардуер. Стандартът поддържа време на цикъл от 200 микросекунди с отклонение в границите на
1 микросекунда. Powerlink фреймът
обхваща сервизна информация (Service
ID), адресна информация (Destination
Address), адрес на източника (Source
Address) и данни (Data). Комуникацията е циклична от тип мастер/слейв.
Във всяка EPL мрежа има един мастер,
който маршрутизира целия трафик
и е единственият активен възел, т.е.
слейвовете предават информация
единствено по заявка. По време на
т.нар. стартов период, EPL мастерът предава т.нар. Start-of-Cyclic
или Soc фрейм, който синхронизира
слейвовете. Всички останали фреймове, предавани по мрежата, са с периодична последователност. След предаването на Soc фрейма, мрежата
работи в т.нар. цикличен период, в
който мастерът периодично изпраща до всяка възлова точка т.нар. Poll
Request фрейм. Единствено след по-
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лучаването на този фрейм, слейвовете отговорят с т.нар. Poll Response
фрейм, съдържащ данни, като по този
начин се избягват сблъсъци в мрежата. Слейвовете предават техния
отговор до всички включени в мрежата устройства. След като успешно изпрати запитване до всички слейвове, мастерът предава т.нар. Endof-Cyclic (ЕoC) фрейм, с който информира всеки фрейм, че цикличният
трафик в мрежата протича коректно.

Разлики с PROFinet
Освен цикличен, EPL мрежите поддържат и асинхронен период, в който се предават нециклични данни под
управлението на мастера. За да предава по време на този период,
слейвът следва да информира мастера в изпратения до него Poll Response
по време на цикличния период. Мастерът съставя списък с чакащи слейвове и поддържа маршрутизатор с
цел оптимизиране натоварването на
мрежата. За разлика от PROFinet, EPL
не използва комутатори за избягване на сблъсъци или с цел мрежова синхронизация. EPL могат да се изграждат със стандартни хъбове, което
предполага, че всяко устройство разполага с вграден хъб за лесно изграждане на комуникационната магистрала. Използването на комутатори не

е препоръчително при EPL мрежите,
той като включването им нарушава
детерминизма на мрежата и внася
отклонения във времето на цикъл. Тъй
като при EPL мрежите сблъсъците се
избягват посредством времеви контролиран достъп до магистралата,
до десет хъба могат да се свържат
каскадно. Към настоящия момент, EPL
устройства не могат да се свързват
съвместно към един и същи сегмент
от мрежата с устройства, които не
поддържат Real-time Ethernet комуникация. Въпреки това EPL устройствата могат да работят като обикновени Ethernet устройства. Когато
поддържа защитен режим, RT сегментът трябва да бъде отделен от
нормалния трафик чрез използването
на рутер. В отворен режим, RT трафикът участва в нормалния трафик,
но комуникацията в реално време е
компрометирана. В момента се работи в посока още в следващата версия Powerlink да поддържа синхронизиран трафик през множество RT
сегменти. Въпреки това истинският
RT сегмент ще продължи да съдържа
единствено EPL устройства. За разлика от PROFinet мрежите, поддържащи обикновени Ethernet и RT устройства, което не въздейства върху RT
трафика, EPL трябва да бъде защитен
от комуникация, която не е в реално
време.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË
Ë Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ
Ì‡ Í‡·ÂÎË
Видове, област на приложение, критерии за избор

Õ

‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÒÙÂË Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ Ë ·ËÚ‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ·Óˇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
Í‡·ÂÎË. “Ó‚‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÒÂËÓÁÌË ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ÔÂ‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ
Ò‡ Ò˙Ò ÒÎÓÊÌ‡ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‡ÁÍÎÓÌÂÌËˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË
‰‡ ‰Ó‚Â‰‡Ú ÒËÎÓ‚ËÚÂ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Í‡·ÂÎË ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡
ËÏ Í‡ÈÌ‡ ÚÓ˜Í‡. ¬ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË
ÔÎ‡Ì Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Ò‡ ·ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡
Í‡·ÂÎË (“œ ). ’‡‡ÍÚÂÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ
ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ò‡
ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó, ˜ÂÒÚÓ ‰ÓË ÔËÔÓÍË‚‡˘Ë ÒÂ Í‡·ÂÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡. ƒÌÂÒ
Ú˙·ËÚÂ Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË Ò‡
‚‡ÊÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. — ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ó·‡˜Â, ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Ú‚˙‰Ë, ˜Â Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ( ) ÒË ÔÓÔ‡‚ˇÚ ‚ÒÂ
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ÔÓ-ÛÒÔÂ¯ÌÓ Ô˙Ú ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡. «‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò ÛÒÔÂı ‚ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÂÌÂ„ÂÚËˆËÚÂ ‚ÒÂ Ó˘Â
ÔÓ‰ıÓÊ‰‡Ú Ò ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÌÂ‰Ó‚ÂËÂ
Í˙Ï Úˇı. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ÚÓ‚‡
Â Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ÚÂ Ò‡ ‚ÒÂ
Ó˘Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ Á‡
Ô‡Á‡‡ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘Ë ÒËÒÚÂÏË.

Кабелни канали
œÓ ‰ÂÙËÌËˆËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÓÍ‡·ÂÎˇ‚‡ÌÂ, ËÁ„‡‰ÂÌ‡
ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÂÍˆËˇ ËÎË „ÛÔ‡ ÓÚ ÒÂÍˆËË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ËÏ ‡Ï‡ÚÛ‡, ÙÓÏË‡˘Ë ÛÒÚÓÈ˜Ë‚‡
ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓ Á‡ÍÂÔ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡
Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ò‡
„˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÔÓ-ÌËÒÍË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë. ¬ËÒÓÍ‡Ú‡
„˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË „Ë Ô‡‚Ë ÓÒÓ·Â-

ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Í˙‰ÂÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡, ‰ÂÏÓÌÚË‡ ËÎË ÔÂÏÂÒÚ‚‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌÓ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú ÒÎÓÊÌË Í‡ÚÓ
ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ Í‡·ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË ˜ÂÁ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚË. –‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡
Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË ÌÂ Â ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÔÓÌËÒÍ‡ ÓÚ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ ‚ Ú˙·Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ. ŒÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ò Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, ÍÓÂÚÓ ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ËÍÓÌÓÏËË.
–‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ë ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡,
ÍÓËÚÓ ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ
ÓÚ Í‡·ÂÎÌË Ú‡ÒÂÚ‡.
“‡Í‡ Ì‡Â˜ÂÌËÚÂ ladder ÒËÒÚÂÏË
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡
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ÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ ‚ Úˇı Í‡·ÂÎË. “ÂÁË
ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò
Á‰‡‚ËÌ‡, ÓÔÓÒÚÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ‡Ï‡ÚÛ‡ Ë ¯ËÓÍ ËÁ·Ó Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÔÓÍËÚËˇ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò˙Ò ÒÂ‰ÌÓ ‰Ó „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÚÓ˜ÍËÚÂ Ì‡ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ.
«‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË
Í˙Ï ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡
Í‡·ÂÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú. Ì‡. solid
bottom ÒËÒÚÂÏË Ò˙Ò Á‡˘ËÚÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÏÂÚ‡Î ËÎË ÙË·ÓÒÚ˙ÍÎÓ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘Ë ËÎË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË
ÒËÒÚÂÏË, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò
ÏËÌËÏ‡ÎÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. –‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÓÔÓËÚÂ ÔË ÚÓÁË
ÚËÔ Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË Â ÓÚ
Í˙ÒÓ ‰Ó ÒÂ‰ÌÓ.
Ó„‡ÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÒË„ÛÂÌ‡ ‰Ó·‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ˜ÂÒÚÓ ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Í‡·ÂÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú.Ì‡. through
ÒËÒÚÂÏË, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ‚ ÏÂÚ‡ÎÌÓ
ËÎË ÌÂÏÂÚ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ. “ÓÁË
ÚËÔ Í‡·ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú
‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Â ÒÂ‰ÌÓ„ÓÎˇÏ‡. –‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÓÔÓËÚÂ ÔË ÚÂÁË Í‡·ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Â
ÓÚ Ï‡ÎÍÓ ‰Ó ÒÂ‰ÌÓ.
«‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÍÎÓÌÂÌËˇ
ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Í‡·ÂÎÌÓ Ú‡ÒÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú. Ì‡. channel ÒËÒÚÂÏË. “Â Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌ ·ÓÈ
Í‡Ì‡ÎË, ÔË ÍÓËÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
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Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ Â
ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ.
œÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ‚
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ò Ú. Ì‡. wire mesh ÒËÒÚÂÏË. “Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚
ÚÂÎÂÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ ÔÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ‡ ÏÂÊ‡.
—ÏˇÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ì‡È-·˙Á‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Ë Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ú. Ì‡.
single rail Í‡·ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁÚÂ„ÎˇÌÂ Ì‡
ÒËÎÓ‚Ë Í‡·ÂÎË ËÎË Í‡·ÂÎË ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ÍÓËÚÓ
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.

Тръби за полагане
на кабели
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ Ú˙·ËÚÂ Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ËÏ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡ÁÂÏˇ‚‡˘ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. «‡ÁÂÏˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ Á‡ÒÎÛ„‡ Á‡
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ (≈Ã—). ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â,
˜Â ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ “œ Â‰ÛˆË‡Ú
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌËÚÂ ÔÓÎÂÚ‡ ‰Ó
95%, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÈÍË ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Í˙Ï ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÌË ÓÚ
ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË
Ò‡ ÌËÒÍËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡Á-

ıÓ‰Ë, ÂÙÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ
ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ, ıËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ò ·ÂÚÓÌ‡ Ë Ò‡‚ÌËÏËˇÚ Ò
ÚÓÁË Ì‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ
ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌÓ ‡Á¯ËÂÌËÂ.
ƒ‚Â Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë Á‡
ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË. —ÔÓÂ‰ Â‰Ëˆ‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ “œ
ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË Ë ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÎÂÒÌÓ ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ ËÎË ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ
‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË. —ÚÓÏ‡ÌÂÌË “œ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ¯ËÓÍÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÔÓ Ò‚ÂÚ‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
‚˙ÚÂ¯ÌË, ‚˙Ì¯ÌË ËÎË ÔÓ‰ÁÂÏÌË.
—ÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·ÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡
ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‚
ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ‡„ÂÒË‚ÌË ËÎË ÓÔ‡ÒÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‡·ÓÚ‡.
Õ‡È-ÚÂÊÍËˇÚ ÚËÔ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË
Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË (Rigid
metal conduit - RMC) ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú
Ò Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡.
ŒÚ‚˙Ì Ë ÓÚ‚˙ÚÂ Ò‡ ÔÓˆËÌÍÓ‚‡ÌË
Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. “ÓÁË ‚Ë‰
Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË ËÏ‡Ú
¯ËÓÍ ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ Á‡ÍËÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ì‡ ÓÚÍËÚÓ Ë ÔÓ‰ ÁÂÏˇÚ‡.
œÓ-Ú˙ÌÍÓÒÚÂÌÌË Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ò
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÚÂ„ÎÓ Ò‡ Ú.Ì‡ IMC
(Intermediate metal conduit) Ú˙·Ë.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ŒÚ‚˙Ì Ò‡ ÔÓˆËÌÍÓ‚‡ÌË, ‡ ‚˙ıÛ
‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ËÏ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÒÂ
Ì‡Ì‡Òˇ Ó„‡ÌË˜ÌÓ ÍÓÓÁËÓÛÒÚÓË˜Ë‚Ó ÔÓÍËÚËÂ. Œ·Î‡ÒÚÚ‡ ËÏ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò Ú‡ÁË Ì‡ RMC.
Õ‡È-ÎÂÍËÚÂ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë Á‡
ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË ÚËÔ EMT
(Electrical metalic tubing) ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ „‡Î‚‡ÌËÁË‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡.
ŒÚ‰ÂÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ Ú˙·ËÚÂ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ‡Á„ÎÓ·ˇÂÏË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
˜ÂÁ ‚ËÌÚÓ‚Â, ÔÂÒÓ‚Ë Ò„ÎÓ·ÍË Ë ‰.
“ÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ, Ô‡‚Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË,
·‡ÁË‡ÌË Ì‡ EMT ÏÌÓ„Ó „˙‚Í‡‚Ó.
EMT Ò‡ ÎÂÒÌË Á‡ ÔÓ‰ÏˇÌ‡, ÔÂÌ‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ë ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ,
˜Â Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÔÓ-Ú˙ÌÍ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÚÂ Í‡·ÂÎË Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Á‡ ‚˙Ì¯ÂÌ
ÏÓÌÚ‡Ê, ÓÒ‚ÂÌ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË
ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÒÂËÓÁÌ‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÙËÁË˜ÂÒÍ‡ ÔÓ‚Â‰‡.
—˙„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ë ÚËÚÂ ‚Ë‰‡
Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË - RMC,
IMC Ë EMT ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
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‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Á‡ÁÂÏˇ‚‡˘ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Á‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. –‡ÁÂ¯ÂÌÓ Â Ë ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Á‡ÁÂÏˇ‚‡˘ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ.

Специфики на тръбите
за полагане на кабели
“˙·ËÚÂ Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË
ÚËÔ ≈Ã“ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ Ó·ÂÏÌÓ
‡Á¯ËÂÌËÂ. œÓ ÔËÌˆËÔ, ÓÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ‡Á¯ËÂÌËÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ Á‡‚ËÒË ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ
‰‡ÎË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌË ÙËÚËÌ„Ë ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌË ÙËÚËÌ„Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò „ÓÎÂÏË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‡ÁÎËÍË. œÓÏÂÌËÚÂ ‚
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚Ó‰ˇÚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ
‰Ó ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ë Ò‚Ë‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÍËÚÂ ÏÂÊ‰Û
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡ Ú˙·ËÚÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË ÌÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌË ÙËÚËÌ„Ë. œË˜ËÌ‡Ú‡
Â, ˜Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú ËÏ Ì‡ Ó·ÂÏÌÓ

‡Á¯ËÂÌËÂ Â Ò‡‚ÌËÏ Ò ÚÓÁË Ì‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë
Á‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú
‚˙ıÛ ÏÓÒÚÓ‚Â, ÔÓÍË‚Ë ËÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË
Ú‡ÒÂÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜ÌË Ò„‡‰Ë,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌË
ÙËÚËÌ„Ë Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ. ¬ ÚÂÁË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ „ÓÎˇÏ‡
‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ ÓÚ ‡Á¯Ëˇ‚‡ÌÂ Ë Ò‚Ë‚‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú˙·ËÚÂ Ò‡ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ ÒÎ˙Ì˜Â‚Ó
„ÂÂÌÂ ÔÂÁ ‰ÂÌˇ Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌËˇ
ÒÔ‡‰ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛËÚÂ ÔÂÁ ÌÓ˘Ú‡.
œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ Ë Ò˙Â‰ËÌËÚÂÎÌË
ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ Ú˙·Ë, ÍÓËÚÓ ÔÓÂÏ‡Ú
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ ‡Á¯ËÂÌËÂ, Í‡ÚÓ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡
Á‡ÁÂÏˇ‚‡˘ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ.

Основни критерии при
оразмеряване на кабелни
канали
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ËÁ·Ó Ì‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË Ë ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
ÚÓÔÓÎÓ„ËˇÚ‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ‚Á‡ËÏÌÓÒ‚˙Á‡ÌË Ù‡ÍÚÓË. ŒÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËË Á‡ ËÁ·Ó Ì‡
‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÚËÔ‡ Ë ·Óˇ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÂÏÂ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ·˙‰Â˘ÓÚÓ È ‡Á¯ËÂÌËÂ.
¿ÍÓ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ˘Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ Á‡ÍËÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â:
 ŒÚ ÍÓÂÍÚÌËˇ ËÁ·Ó Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Í‡·ÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡
˘Â ·˙‰Â ÛÍÂÔÂÌ‡ Á‡‚ËÒË ÌÂÈÌ‡Ú‡
‰˙ÎÊËÌ‡ Ë Á‰‡‚ËÌ‡;
 —˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌËˇÚ ÚÓ‚‡, ÍÓÈÚÓ ÔÓÂÏ‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ËÁÚÂ„ÎˇÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ;
 œË ÓÙËÒ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÓÚ
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ËÁ·Ó‡ Ì‡
Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍËˇÚ
ËÏ ‚Ë‰, Ì‡ÎË˜ÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
Ë ÚÂ„ÎÓÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡;
 ¬ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
ÔË ÍÓËÚÓ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË Ò‡
ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÔÓÌˇÍÓ„‡ ÒÂ Ì‡-
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Î‡„‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ È ÔË
ËÁ·Ó‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡ Ë ÚËÔ‡ Á‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓÍËÚËˇ.
 ¿ÍÓ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Ú‡ÒÂÚ‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ÁÓÌË Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÔÓÊ‡Ó- ËÎË ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÚÓ‚‡
Ò˙˘Ó ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰
ÔË ËÁ·Ó‡.
¬ ÒÎÛ˜‡È, ˜Â Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË
˘Â ·˙‰‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ì‡ ÓÚÍËÚÓ,
ÍËÚÂËË ÔË ËÁ·Ó‡ ËÏ Ò‡:
 œÓ ÔÓ‰Ó·ËÂ Ò Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê ÓÚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ˜ÍËÚÂ Ì‡ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ë
ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡;
 œË ËÁ·Ó‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡ÎË˜ÂÚÓ Ì‡
ÎÂ‰, ÒÌˇ„, ‚ˇÚ˙, ‡ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë ÒÂËÁÏË˜Ì‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ;
 »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡ Ò˙˘Ó
ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ËÁ·Ó‡ Ì‡
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË;

 ËÚÂËË Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË Â Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÁÓÌË Ò
ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÔÓÊ‡Ó- ËÎË ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
ƒÛ„Ë ÓÒÌÓ‚ÌË Ù‡ÍÚÓË ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÌË Í‡Ì‡ÎË Ò‡ ‚Ë‰˙Ú
Ë ·ÓˇÚ Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÂÏÂ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. ŒÚ Úˇı
ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ¯ËËÌ‡Ú‡ Ë ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ Í‡·ÂÎÂÌ Í‡Ì‡Î. ŒÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇ ‡‰ËÛÒ Ì‡
Ó„˙‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡ Á‡‚ËÒˇÚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ Ò‚˙Á‚‡˘‡ ‡Ï‡ÚÛ‡. —ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ Ë Ó·˘ÓÚÓ
ÚÂ„ÎÓ Ì‡ ÚÓ‚‡‡, ÍÓËÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÂÏÂ. ¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ì‡ Í‡·ÂÎÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‚‡ÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰
Í‡Í‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ˇ‚ˇÚ Í˙Ï ÌÂˇ ‚ ·˙‰Â˘Â. Õ‡ÔËÏÂ, ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ú‡Í‡, ˜Â ÒÔˇÏÓ ÚÂÍÛ˘ËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Úˇ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌË ËÍÓÌÓÏËË ‚ ·˙‰Â˘Â. »Á·‡ÌËˇÚ
ÏÂÚÓ‰ Ì‡ ÛÍÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Ò˙˘Ó Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡
·˙‰Â˘ÓÚÓ È ‡Á¯ËÂÌËÂ.
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œÓ·ÎÂÏÌË ÏÓÏÂÌÚË
ÏÓÏÂÌÚË ‚ Á‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡
·‡Á‡ Á‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ
Механичната синхронизация с европейските изисквания води до проблеми, твърдят
експерти

E

‰ËÌ ÓÚ ‚‡ÊÌËÚÂ ‚˙ÔÓÒË, ÍÓÈÚÓ ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â¯Ë ‚
ıÓ‰‡ Ì‡ ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ ÌË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á (≈—), Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ‚ÒË˜ÍË
‡ÒÔÂÍÚË ÔÓ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ
- Á‡ÍÓÌÓ‚Ë, Â„ÛÎ‡ÚÓÌË, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË. ¬˙ÁÔËÂÏ‡ÈÍË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ≈— ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë, ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ÌÂ‰ÓÓˆÂÌˇ‚‡
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌÓÏË
ËÏ‡Ú Á‡ ˆÂÎ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ‡ÏÍ‡Ú‡,
ÍÓˇÚÓ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ‡Á‚ËÂ, Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÔËÓ‰ÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË Ë ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ ÒË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ. –Â‰Ëˆ‡ Á‡ÍÓÌÓ‚Ë Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ Â¯‡Ú
Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ ‡‚ÌË˘Â Ú‡Í‡, ˜Â ÓÚ
Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔ‡ÁË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, ‡ ÓÚ ‰Û„‡, ‰‡ ÒÂ
Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ‰ÓË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍËˇ ·ËÁÌÂÒ. «‡˘ÓÚÓ Ì‡ÈÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Â ·‡Î‡ÌÒË‡Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ ÔÓ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, ÍÓˇÚÓ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡ Ë Ò Û˜‡ÒÚËÂÚÓ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡. œÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ Â
ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ‚ ÔËÓ‰‡Ú‡, ‚ ÚÓ‚‡ ˜ËÒÎÓ Ë Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ,
ÌÓ Â ÒÂÍÚÓ˙Ú, ËÏ‡˘ Ì‡È-„ÓÎˇÏÓ
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ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï ÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÛÚÌËˇ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡
Â‰Ì‡ ‰˙Ê‡‚‡. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡,
ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â
ÔËÓËÚÂÚ ‚ ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ì‡ Ì‡¯‡Ú‡. ¬ Ú‡ÁË ‚˙ÁÍ‡, ÂÍÒÔÂÚË ÓÚ
Â„ÛÎ‡ÚÓÌËÚÂ Ó„‡ÌË Á‡ˇ‚ˇ‚‡Ú,
˜Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÔÓ·ÎÂÏ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï,
˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌËÚÂ
ÌÓÏË ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú. Œ·‡ÁÌÓ Í‡Á‡ÌÓ, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÂÍÒÔÂÚË, Â‰ÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÌÂ ÏÓÊÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó
‰‡ Ì‡‰ÒÍÓ˜Ë ÒÂ·Â ÒË. ¿ÍÓ Á‡ÎÓÊÂÌËÚÂ ÌÓÏË Ò‡ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ ÒÚÓ„Ë Ë Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ ËÏ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚Î‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÔÓÒËÎÂÌ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÂÒÛÒ, ËÁıÓ‰ËÚÂ Ò‡ ‰‚‡ - Á‡‚Ó‰˙Ú ÒÂ Á‡ÍË‚‡
ËÎË ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ ÒË "Á‡Ú‚‡ˇ Ó˜ËÚÂ".

Кои са най-добрите
налични техники?
—Â‰ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ÒÔÓÓ‚Â
ÏÂÊ‰Û ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË Â Á‡ÎÂ„Ì‡ÎÓÚÓ
‚ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÌË ·‡Á‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Á‡ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ
Ì‡ÎË˜ÌË ÚÂıÌËÍË Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.

–‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌËˇÚ ÂÊËÏ Á‡ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ‚˙‚
‚Ó‰ÌË ·‡ÒÂÈÌË Â Â„Î‡ÏÂÌÚË‡Ì ÓÚ
«‡ÍÓÌ‡ Á‡ ‚Ó‰ËÚÂ („Î‡‚‡ ˜ÂÚ‚˙Ú‡
"–‡ÁÂ¯ËÚÂÎÂÌ ÂÊËÏ"), Õ‡Â‰·‡ 6
(ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÂÏËÒËÓÌÌËÚÂ ÌÓÏË Á‡
‚Â‰ÌË Ë ÓÔ‡ÒÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë), Õ‡Â‰·‡ 10 (‰ÂÙËÌË‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Á‡ ËÁ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌË Á‡ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë), Í‡ÍÚÓ Ë Õ‡Â‰·‡Ú‡ Á‡ ËÁ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌË. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÁË
Ì‡Â‰·‡, Â ÍÎ‡ÛÁ‡Ú‡ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ Ì‡ÎË˜ÌË ÚÂıÌËÍË.
“ˇ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Í‡ÍÚÓ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡,
Ú‡Í‡ Ë ÒÔˇÏÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. ¬˙ÔÓÒ˙Ú ÍÓË Ò‡ Ì‡È‰Ó·ËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Â ‰ÓÒÚ‡
‰ËÒÍÛÒËÓÌÂÌ. ¬ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ô‡Ì‡ˆÂˇ,
Ú‚˙‰ˇÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡‚ËÒË
ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Ì‡ ‰ÌÂ‚ÂÌ Â‰ ÒÚÓË
‚˙ÔÓÒ˙Ú ÍÓÈ ˘Â ÓÔÂ‰ÂÎË ÍÓˇ Â
Ì‡È-‰Ó·‡Ú‡ Ì‡ÎË˜Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡ Á‡
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ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËˇ Á‡‚Ó‰. » Ò˙˘Ó Ú‡Í‡,
ÔÓÌˇÚËÂÚÓ Ì‡ÎË˜Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ ÎË
‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡
ˆÂÌ‡ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇÚ‡ Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ëˇ ÂÒÛÒ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ÒÂ‰
ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ Ù‡ÍÚÓË Ì‡ Ì‡È‰Ó·‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡.

Процедурата за
разрешителни е тромава
–‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌËˇÚ ÂÊËÏ ‚˙‚ÂÊ‰‡ Ó·‡ÁÌÓ Í‡Á‡ÌÓ ‰‚‡Ï‡ Ë„‡˜Ë ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ Ó·ÂÍÚ Ë ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËˇ Ó„‡Ì. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ
‰˙Ê‡‚ÌËÚÂ Ó„‡ÌË ÔÓ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡
‚Ó‰ËÚÂ Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò‡ Â‰ËÌÓ‰Û¯ÌË, ˜Â Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌÓ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÚÂÊÍ‡ Ë ÚÓÏ‡‚‡ ÔÓˆÂ‰Û‡. ¡‡ÁÓ‚ ÂÎÂÏÂÌÚ ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡
Â ÍÓÂÍÚÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ Á‡‰‡ÌËÂÚÓ - Ú.Â. ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÂÏËÒËÓÌÌË ÌÓÏË, ÍÓËÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÓÒÚË„ÌÂ.
‡ÍÚÓ ·Â ÔÓÒÓ˜ÂÌÓ, ÂÏËÒËÓÌÌËÚÂ
ÌÓÏË ‚ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÒÂÍÚÓË
Ò‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ‚ Õ‡Â‰·‡ 6.
ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
ÌÓÏË Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ Ò‡
Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ‚ Õ‡Â‰·‡ 7
(‚˙‚ÂÊ‰‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ë ÌÓÏË Á‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌË ‚Ó‰Ë),
Õ‡Â‰·‡ 8 (Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ Í‡È·ÂÊÌËÚÂ ÏÓÒÍË ‚Ó‰Ë) Ë
Õ‡Â‰·‡ 1 (ÓÚÌ‡Òˇ ÒÂ ‰Ó ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÔÓ‰ÁÂÏÌËÚÂ ‚Ó‰Ë).
œ‡ÍÚËÍ‡ Â, Ú‚˙‰ˇÚ ÂÍÒÔÂÚË,
ÔË ÎËÔÒ‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌË ‰‡ÌÌË ÓÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË ‰‡ ÒÂ ÔÂÁ‡ÒÚ‡ıÓ‚‡Ú Ë Í‡ÚÓ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌË ÂÏËÒËÓÌÌË ÌÓÏË ‰‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ ‚Ó‰ÌË ·‡ÒÂÈÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÒÂ Á‡ÛÒÚ‚‡Ú. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Â
Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÔÎ‡ÚË Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ. œÓ
ÔËÌˆËÔ, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌËÚÂ ÂÏËÒËÓÌÌË Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ (»≈Œ) ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Ú.Ì‡. ÍÓÏ·ËÌË‡Ì ÔÓ‰ıÓ‰ (Õ‡Â‰·‡ 10), ‚˙‚ÂÊ‰‡˘
Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÂÏËÒËÓÌÌËÚÂ ÌÓÏË ÔË ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë Ë ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
ÌÓÏË Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË, ÔËÂÏÌËˆË Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. «‡ ‰‡
ÒÂ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÌÓÏË
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Законови и нормативни документи
Нормативната рамка по отношение опазването на водите в държавите от Европейския съюз се формира от няколко основни документа.
Сред тях е Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС, която дефинира политиката в областта на водите. Друг нормативен документ е
Директивата 76/464, която се отнася за опасните вещества и нормативните документи към нея, регламентиращи емисиионни норми за
отпадъчни води от индустриални сектори. Европейската нормативна
рамка в областта на опазването на водите се изгражда и от Директивите 96/61/ЕС за интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването, 91/271/ЕЕС за пречистване на отпадъчните води от населените места, 75/440/ЕЕС, в която са залегнали изискванията за качеството на повърхностни води за питейни цели и 76/160/ЕЕС за качеството
на водите за къпане.
Европейските изисквания са синхронизирани с българската закова и
нормативна база чрез Закона за водите, Закона за околната среда, Наредба 6 за емисиионни норми, Наредба 12 за повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Наредба 11 за качеството
на водите за къпане и Наредба 4 за качество на водите за рибовъдство.
Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡
Ì‡Â‰·‡Ú‡, »≈Œ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔÓ-ÒÚÓ„Ë, ÌÓ ÌÂ Ë ÔÓ-ÎË·Â‡ÎÌË ÓÚ
ÂÏËÒËÓÌÌËÚÂ ÌÓÏË, ‚˙‚Â‰ÂÌË Ò
Õ‡Â‰·‡ 6. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë, ÍÓËÚÓ ÌÂ Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË
‚ ˆËÚË‡Ì‡Ú‡ Ì‡Â‰·‡, »≈Œ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËˇ
Ó„‡Ì ‚ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎÌÓÚÓ Á‡ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ. —ÔÓÂ‰ ÂÍÒÔÂÚË, ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÎ‡ÛÁ‡Ú‡ Â,
˜Â ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‰ÓË Ë
ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ÚÂıÌËÍË ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡.

Промененият смисъл на
термините
—Â‰ "ÔÓ‰‚Ó‰ÌËÚÂ Í‡Ï˙ÌË", ÍÓËÚÓ ÒÂ˘‡ ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍÓÚÓ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡
Ì‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, Â ÛÂ‰Ì‡Í‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËˇÚ‡.
¡ÛÍ‚‡ÎÌÓ ıËÎˇ‰Ë Ò‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÚÂ
ÚÂÏËÌË, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚˙ÁÔËÂÏÂÏ ÒÎÂ‰ ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ ÌË ‚ ÒÚÛÍÚÛËÚÂ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á. «‡
Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, Ó·‡˜Â, ˜ÂÒÚÓ ÚÂÁË ÚÂÏËÌË ÒÂ ÔÂ‚ÂÊ‰‡Ú ·ÛÍ‚‡ÎÌÓ Ë Ì‡
·˙Î„‡ÒÍË Á‚Û˜‡Ú ‰ÓÒÚ‡ ÌÂÎÂÔÓ,
ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. ƒÓ·˙
ÔËÏÂ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Â ‡Ì„ÎËÈÒÍËˇÚ ÚÂÏËÌ "water body",
ÍÓÈÚÓ ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡
·‡Á‡ Â Á‡ÎÂ„Ì‡Î Í‡ÚÓ "‚Ó‰ÌÓ ÚˇÎÓ",
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡˘Ó ÓÒÌÓ‚Ì‡ Â‰ËÌËˆ‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÒÂËÓÁÌË Ò‡ ‡„ÛÏÂÌÚËÚÂ
Ë Ì‡ ÂÍÒÔÂÚË, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ, Á‡ ‰‡

ËÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë ÎÂÒÌÓ ‡Ì„ÎËÈÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ, Úˇ·‚‡
‰‡ ÔËÂÏÂÏ ÎÓ„Ë˜ÌË ·˙Î„‡ÒÍË
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëˇ. ƒÛ„ ‡ÒÔÂÍÚ ÓÚ
ı‡ÏÓÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚Ó‰ËÚÂ Â Ò‚˙Á‡Ì Ò ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡
ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ Ì‡ÎÓÊÂÌË ‚ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÌˇÚËˇ. —ÔÓÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÔËÏÂ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Â ÚÂÏËÌ˙Ú "‚Ó‰ÂÌ Ó·ÂÍÚ".

Очаква се нов закон за
водите
¬ ÒÍÓÓ ‚ÂÏÂ ÔÂ‰ÒÚÓË ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚ «‡ÍÓÌ Á‡ ‚Ó‰ËÚÂ, Û‚Âˇ‚‡Ú ÓÚ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÓÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡ Ë ‚Ó‰ËÚÂ. ¬ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ˘Â ·˙‰‡Ú ÓÚ‡ÁÂÌË ‚ÒË˜ÍË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÓÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍÓÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó. ‡ÚÓ
˜ÎÂÌ Ì‡ ≈—, ¡˙Î„‡Ëˇ ˘Â Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ Ò˙Ó·‡ÁË Ò ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ‰Ó 2015
„. ‚ÒË˜ÍË ‚Ó‰Ë ‰‡ ËÏ‡Ú ‰Ó·Ë ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡
Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ ‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ ÂÍÓÒËÒÚÂÏË. ŒÚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡
Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡Ú‡ ËÁ„ÎÂÊ‰‡ Ë ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓÏË, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ ‰Ó
2020 „. ËÁÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,
ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ÓÚ ˜Ó‚ÂÍ‡ ‚˙‚ ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÓÍÓÎÌ‡ ÒÂ‰‡, ‰‡ ÒÂ ÒÔÂ. —ÚÂÏÂÊ˙Ú Â, Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ ‚ ÔËÓ‰‡Ú‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú
ÙÓÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‚ ÔËÓ‰‡Ú‡. »ÌÚÂÂÒÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÒÔÓÏÂÌÂ,
˜Â ÒÔÓÂ‰ ËÁ˜ËÒÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÂÚË, ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚ ·Ó„‡Ú‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË
‰˙Ê‡‚‡ Í‡ÚÓ ¬ÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËˇ ·Ë
ÒÚÛ‚‡ÎÓ 15 ÏËÎË‡‰‡ Ô‡ÛÌ‰‡.
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ÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË
ÍÓÚÎË
Технологични и конструктивни специфики, предимства и недостатъци

ондензационните котли са
съвременни съоръжения за производство на топлинна енергия, които
оползотворяват горната топлина на
изгаряне на горивото. Захранват се
с природен газ или течни горива.
Въпреки че като първоначална инвестиция са по-скъпи от предлаганите
котли традиционно изпълнение, кондензационните котли се отличават
с висок коефициент на полезно действие, постигането на който на
практика намалява цената на произвежданата топлинна енергия. Поради конструктивните си особености
се характеризират с висок коефициент на оползотворяване на горивото и ниски емисии на генерираните
вредни атмосферни емисии. Въпреки
че са сравнително нови като технология на работа, кондензационни котли от редица водещи европейски
компании се предлагат на пазара в
страната.

Димните газове
са в диапазона от 5 до 15 °С над
температурата на връщащата се
вода. Две са основните предпоставки, определящи постиганата от кондензационните котли висока ефективност на работа. Основна конструктивна специфика на кондензационните котли е оползотворяването на
скритата топлина при кондензацията на водните пари в димните газове. Също така, в сравнение с традиционно използваните конвенционални
котли и дори с нискотемпературните котли за изгаряне на течно гориво и газ, при кондензационните котли се постига много ниска температура на изходящите димни газове. За
да се постигне максимална ефективност на един кондензационен котел,
той следва да се разглежда като част
от системата за отопление. Основание за високата им ефективност
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а
б
Фиг. 1. Принципна схема на нискотемпературен (а) и кондензационен котел (б).

дава фактът, че температурата на
димните газове е в пряка зависимост
от температурата на връщащата се
вода. Както бе посочено, тя е в интервала от 5 до 15 °С над температурата на връщащата се вода. Основна разлика между кондензационните котли, от една страна, и обикновените и нискотемпературните, от
друга, е, че при последните температурата на връщащата се вода не
трябва да е по-ниска от 60 °С. При
кондензационните котли няма подобно ограничение. Причината е в специалните топлообменни повърхности
на кондензационните котли, които
позволяват образуването на конденз
по повърхностите им и по този начин се оползотворява скритата топлинна енергия, съдържаща се във водните пари на димните газове. За сравнение, температурата на изходящите димни газове при съвременните
нискотемпературни котли е в интервала 110 - 120 °С. Посочените стойности са осреднени на базата на посочената от производители на кондензационни и нискотемпературни
котли производствена ефективност.
Следва да се има предвид, че на пазара се предлагат съоръжения, базирани на двете технологии, с производствена ефективност извън описания

диапазон на охлаждане на димните
газове.

Оползотворяват
латентната топлина
Доказано е, че при изпарението на
1 нормален куб. метър природен газ се
отделя около 1 литър вода, която е
под формата на водни пари. Принципни конструктивни схеми на нискотемпературен и кондензационен котел са
показани на фиг. 1a и б. Необходимият
за горенето въздух се засмуква отвън
или от помещението, в зависимост
от конструкцията на котела, чрез
вентилатор. Горивната смес се образува в горелката, където впоследствие се запалва. В процеса на изгарянето на горивото се отделя т.нар.
явна топлина Qд. Топлинната енергия,
съдържаща се в изгорелите газове, се
отдава през топлообменните
повърхности на котелната вода. Температурата на стената на топлообменните повърхности е желателно
трябва да е под 50 °С, за да се стимулира процес на кондензация. Водата,
съдържаща се в димните газове, кондензира и се дренира в дренажен сифон. В процеса на кондензация на водните пари се отделя латентна (скрита) топлинна енергия. Следователно,
във възможностите на кондензацион-
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ната технология е да оползотворява
гориво, с което се постига автомагорната топлина на изгаряне Qг на готично оптимално съотношение межривото, която, както е известно, предду горивото и въздуха. Това е опредеставлява сума от явната топлина Qд
лящо за увеличаването на коефициен(долната топлина на изгаряне) и топта на полезно действие на котела милината Qкн, съдържаща се във водните
нимум с 5%. Според експерти, конденпари в димните газове.
зационни котли, снабдени с този вид
Конструкцията на предлаганите
горелка, са с гарантиран минимален
на пазара кондензационни котли е изКПД от 97 - 98% за работния диапаградена на принципа на противотозон от 30 до 100%.
ка, което осигурява бързо охлаждане
Коефициент на използване
на димните газове и образуването на
на горивото над 100%?
конденз. При някои производители поНевъзможността да се оползотводаването на връщащата вода е разделено на две с цел постигане на по- Фиг. 2. Ефективност на работа на
ри изцяло топлотворността на гонискотемпературен и
стоянно ниска температура по топ- стандартен,
ривото се дължи на загубите от
кондензационен котел.
непълно горене, излъчване и конвекция
лообменните повърхности. По този
начин се постига повишаване на коефициента на изпол- на околната среда, както и на извхърлянето на горещизване на горивото. При стандартните горивни съоръже- те димни газове. Известно е, че коефициентът на полезния скоростта на вентилатора е константна, а се про- но действие на всеки котел, включително и на кондензаменя количеството на подаваното гориво в зоната на ционните, се определя по зависимостта:
горене. В процеса на модулация на мощността се изменя
hк = Qk/B.Qд = mt .ct.(tb - tи)/B.Qд,
съотношението на горивото спрямо въздуха. Следователно, поддържането на оптимално съотношение между между горивото и въздуха е трудно постижимо. По където Qk е топлинната мощност на котела в kW, mt е
тази причина в някои конструкции кондензационни кот- дебитът на топлоносителя, преминаващ през котела в m3/
ли се използва дюза на Лавал и скоростта на вентилато- s, ст - специфичният топлинен капацитет на топлоносира е променлива, т.е. модулирането на мощността се теля в kJ/kg °С, tb/tи - температура на топлоносителя на
извършва чрез регулиране на скоростта на вентилато- изхода, респективно входа на котела в °С, В - количество
ра и респективно чрез количеството на подавания въздух. на изгорялото гориво за единица време в m3/s или l/s, и Qд
Посредством дюзата на Лавал количеството на подава- - долната топлина на изгаряне на горивото в kJ/kg.
Ефективността на работа на един кондензационен
ния въздух се засмуква пропорционално на количеството
котел зависи от конструктивните специфики, топлинната мощност и експлоатационните режими. Според
производители и специалисти, занимаващи се с инженеринг и поддръжка на такива съоръжения, коефициентът
на използване на горивото при кондензационните котли
може да достигне до 109%. За да се постигне максимален коефициент на използване на горивото е необходимо кондензационните котли да се използват в отоплителни инсталации, при които е осигурена ниска температура на работния флуид, например подово отопление
или отопление чрез топловъздушни апарати.
На фиг. 2 е показано в графичен вид съотношението
между разхода на гориво и ефективността на работа,
характерни за стандартен, нискотемпературен и кондензационен котел с мощности от 200, 500 и 1000 kW.
От графиката е видно, че при 500 kW котел повишаването на ефективността само с 2% води до икономия на
гориво от порядъка на 2000 l или m3 годишно. За експлоатационен период от 20 години, това е равносилно на
годишна икономия от 42 000 l или m3 , уверяват специалисти.
Както бе подчертано, препоръчително е кондензационните котли да се използват в инсталации, поддържащи ниски изчислителни температури на топлоносителя. Работа на котела с температура на работния флуид
над 75 °С е непрепоръчителна.

Топлинните загуби са минимални
За разлика от конвенционалните котли, при които
загубите от димни газове формират съществена част
от общите топлинни загуби, при кондензационните технологии тези загуби са минимални. Загубите от непълно
горене се дължат на недостатъчното количество въздух
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в зоната на горене. При новите кондензационни котли, благодарение на
конструкцията на горелката, загубите от непълно изгаряне са избегнати. Третият вид топлинни загуби от конвекция и излъчване, са известни още като остатъчни загуби. При
съвременните конструкции котли
традиционно изпълнение са от порядъка на 0.5 до 2%, но при кондензационните котли са съществено пониски.

Класификация на
кондензационните котли
Основен признак за класификация
на кондензационните котли е топлопроизводителността им. Според
този критерий, котлите се разделят в три групи - малки с мощност
до 60 kW, средни - до 600 kW, и големи с мощност над 600 kW. Масово
предлаганите на пазара кондензационни котли са с мощност от 4 до
1000 kW. Редица производители са
разработили и кондензационни топлообменници на димните газове. По
този начин монтирането на топлообменника след нискотемпературен
котел го превръща в кондензационен,
уверяват специалисти. Предлагат се
кондензационни топлообменници от
80 kW до 6600 kW.
Друга основна характеристика на
котлите е видът на използваното
гориво. Както бе посочено, кондензационните котли работят на природен газ или течно гориво. Конструктивните различия между кондензационните котли за течно гориво
и газ не са съществени. Въпреки
това, всеки кондензационен котел е
проектиран за работа или с газ, или
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с течно гориво. Друг признак за класификация на котлите е видът на
използваното горивно устройство.
На базата на този признак кондензационните котли се разделят в няколко групи, сред които с горелка с
вентилатор, при които въздухът се
засмуква от помещението или
отвън, с променлива скорост на вентилатора или с модулиране на количеството гориво. Други характеристики на кондензационните котли
са използваната конструктивна
схема на топлообменните повърхности, траекторията на димните
газове и др. Основен признак за класиране на кондензационните котли
е материалът, от който са изработени топлообменните повърхности. Предлагат се конструкции от
алуминиеви сплави, чугун и неръждаема стомана.

Недостатъци на
кондензната технология
Освен предимства, като всяко
техническо решение, кондензатната
технология за производство на топлинна енергия се характеризира и с
редица недостатъци. Сред тях е необходимостта от изработване на
котелните топлообменни повърхности от корозионноустойчив материал. В приложения, при които котелът
се използва за битово приложение,
отделеният кондензат се изхвърля,
но при големи мощности на съоръжението се налага задължителна допълнителна обработка на кондензата,
за да се намали киселинността му.
Според редица специалисти това не
е недостатък, а предимство, защото стойността на обработката на

кондензата с цел отделяне на вредните вещества от него е по-евтино
и по-лесно за обслужване, в сравнение
с подобни устройства за димни газове. На практика, основният недостатък на кондензационните котли
в крайна сметка си остава цената
им.

Предимства на
кондензационните котли
Основно предимство на кондензационната отоплителна технология
е високата й ефективност. Кондензационните технологии са и екологосъобразни, тъй като подобреното
използване на горивото води до пониска консумация на гориво и следователно до минимизиране на генерираните емисии от вредни вещества в атмосферата. Друго предимство е високата сигурност на работа и дългият експлоатационен
живот, които се постигат при коректно проектирана, изпълнена и
поддържана инсталация. При правилно проектиране, котелът работи
през повечето време в кондензационен режим и агресивният конденз
се образува в него, което позволява
димоотвеждащата система да бъде
изработена от по-евтини материали, например PVC, подчертават специалисти.
Съвременните кондензационни
котли разполагат с вградено автоматично регулиране на горивния процес
и температурата на котела, в зависимост от температурата на околната среда. Предлагат се и модели,
снабдени с най-съвременни възможности, включително дистанционно управление на работата им.
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Проектът в частта му КИП, автоматизация и електро е изпълнен от Старт Инженеринг

œ

Амелия Стоименова

роект за реконструкция и модернизация на Цинков завод към Оловноцинков комплекс (ОЦК) Кърджали e изпълнен през 2004 г. Проектът включва реконструкция на съществуващия
цех мокро извличане и изграждане на
нов участък ярозит и ново филтрувално отделение. Идейният проект е разработен от испанската компания
Asturiana De Zink. Главен изпълнител е
Химремонтстрой. Подизпълнител за
части електро, КИП и автоматизация
е Старт Инженеринг. В рамките на
проекта е внедрено изцяло ново електро- и КИП оборудване в цех мокро
извличане, участък ярозит и филтрувалeн. Внедрена е интегрирана система за управление на технологичните
процеси, обхващаща и съществуващите отделение очистка и електролитен цех. Изградени са още нови заземителни и осветителни инсталации
на всички помещения, разговорна
връзка между всички участъци и командна зала, климатизация и вентилация
на ел.пунктовете и подстанциите.
Проектът в частта си електро, КИП
и автоматизация, обхващащ проектиране и доставка на апаратура, програмиране, монтаж, пуск и обучение на
персонала е изпълнен за период от четири месеца, уверяват от Старт
Инженеринг.

Специфики на технологичния
процес
Реализацията на проекта осигурява
възможност за внедряване на непрекъснато неутрално извличане, дозиране
на цинковата угарка, точно отчитане
на ph на средата, въвеждане на ярозитен процес. Тъй като всички процеси
са високотемпературни, използваните
разтвори са силно киселинни с високо
съдържание на абразивни частици, което поставя специфични изисквания към
цялото електро- и КИП оборудване. Технологията изисква непрекъснато следене, записване и съхранение на данните
за измерваните параметри и управление на механизмите с висока точност
и сигурност при минимална намеса на
технологичния персонал. Това налага
необходимост от висока степен на
организация и сигурност на системата за управление на технологичните
процеси, коментират от ОЦК Кърджали.
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Поставени изисквания



"От изпълнителите на части електро и КИП се изискваше да проектират и изберат необходимото оборудване за непрекъснато измерване на
нива в 40 точки, рН в 4 точки, температури в 10 точки, разходи, концентрации, проводимост и др. Изборът на
оборудване следваше да се съобрази с
поставените от Asturiana De Zink изисквания, включващи непрекъсната работа 24 часа дневно, 365 дни в годината с минимални изисквания за поддръжка", коментира инж. Елена Шукерска, началник лаборатория по автоматизация и метрология в ОЦК Кърджали. "Системата за управление трябваше да включва КИП и А уреди за измерване на изброените параметри, регулиращи вентили с две състояния, електроуправление на мотори с директен
старт и с честотни преобразуватели, като честотните управления следваше да се разработят на база интелигентни устройства с комуникация по
Profibus DP. Към изпълнителите поставихме изискването да осигурят работа на управляваните механизми в три
режима - местен, дистанционен и автоматичен, като повечето от регулиращите контури трябваше да бъдат
резервирани при отказ на Profibus",
допълва тя.
По отношение на внедрената автоматизирана система от ОЦК Кърджали изискват да бъдат реализирани пакет от информационни и управляващи
функции, включително:
 преработка и представяне на входната информация на мнемосхеми;
 контрол по граници;
 контрол на състоянието на оборудването;
 контрол на двигателите;
 контрол на контурите за ръчно управление;
 архивиране на аналоговата информация;



графично представяне;
дистанционно управление на мотори с директен старт и мотори с честотно управление;
 контури за регулиране на процесни
величини.

Управляващата система
Автоматизираната система, внедрена от Старт Инженеринг в завода,
е тип SCADA. "В металургичното производство новите технологии се развиват в две насоки, насочени към попълно извличане на полезния метал от
изходната суровина, от една страна,
и редуциране на енергията за извличането им, от друга. За да се реализира
технологичното развитие, е необходимо постигането на висока технологична дисциплина, което е възможно найвече посредством автоматизация на
високо съвременно равнище", коментират целите, към които са се стремили при проектирането на внедрената
система, от Старт Инженеринг.
Новата система за управление на
технологични процеси е Simatic PCS 7,
разработена от Siemens на базата на
концепцията Totally Integrated Automation. Представлява еднородна, функционално напълно интегрирана система,
гарантираща изпълнение на всички типови изисквания към съвременните
платформи за автоматизация. Системата е с отворена концепция, което я
прави съвместима с оборудване на
други производители, оползотворява
модерните информационни технологии, поддържа директно свързване към
системи от по-високо йерархично ниво,
включително платформи за планиране
на заводските ресурси ERP. Системата Simatic PCS 7 се отличава с:
 единна стратегия за конфигуриране
на всички технически средства;
 единна концепция за навигация и обслужване на аварийни съобщения;
 защита на достъпа/управлението с
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ограничаване списъка на операциите, разрешени за различните категории обслужващ персонал;
 единна система за мониторинг и диагностика;
 синхронизация по време;
 интегриране на системите за противоаварийна автоматика;
 широк набор библиотеки с готови за използване функционални блокове, екранни форми и символи.

Мащабност на системата
Системата е с разпределена архитектура на управление. Високото йерархично ниво на системата е изградено
от две операторски станции Fujitsu Siemens Computers,
едната от които инженерна. Управляващото ниво на системата е реализирано от контролер на Siemens Simatic PCS7
със спецификация CPU S7-416-3, Main Mem. 2X1.6MB, UR2, 4
MB RAM. Контролерът комуникира с разпределените периферни устройства по ProfoBus комуникационна мрежа.
Връзката между контролера и операторските станции се
осъществява по Industrial Ethernet мрежа. Разпределената
периферия ЕТ200М е концентрирана в пет електропункта.
Полевото ниво на системата е изградено от сензори за
технологични величини с трансмитери 4-20 mA; двоични
сигнализатори; честотни преобразуватели VFD Micromaster
440 за регулиране оборотите на електродвигатели; апаратни регулатори Sipart DR21; пневматични регулиращи
(аналогови) клапи с позиционер, както и пневматични двупозиционни (On/Off) клапи. Системата e обезпеченa с непрекъсваеми електрозахранвания - UPS (Coment Extreme) със спецификация 4.5 kVA (3 kW) и работен период 12 min и UPS
(Pulsar Extreme C), поддържащ 1,5 kVA (1 kW) с продължителност на работа 6 min. Като мащабност внедрената система обхваща 2630 входно-изходни сигнала, от които 127
аналогови входа, 66 аналогови изхода, 1399 дискретни входа и 1038 дискретни изхода.

Функции на
системата
На полево ниво (КИП и А)
системата извършва непосредствено измерване на
технологични величини и
управление на изпълнителни механизми от местни
табла. На ниво дистанционно наблюдение и управление
се реализират функциите
визуализация на технологичния процес и съоръженията;
диагностика на оборудването, алармиране за неизправности и надхвърлени технологични граници, архивиране на технологични параметри, събития и операторски действия, автоматично поддържане на опре- Новото техническо оборудване
делени състояния (регулиране), логическо управление на механизми, автоматични защити и блокировки на съоръженията и инсталацията от
опасни състояния, операторска намеса - ръчно дистанционно управление.
Визуализацията на технологичния процес следва логиката на разделянето му на пет етапа, т.е. операторът разполага с пет работни екрана - мокро извличане, очистка,
ярозитно производство, вакуум филтър и електролиза.
Освен това общият поглед върху целия технологичен процес се осигурява от общ екран (само за наблюдениe).
Системата обхваща 38 контура за автоматично регулиране. При повечето от тях регулиращият орган е помпа,
шнек или вентилатор. Изпълнителният механизъм е честотен преобразувател. По този начин се спестява използването на класическа регулираща клапа и се избягват многото неудобства, свързани с този подход, уверяват от Старт
Инженеринг.
Почти всички софтуерни регулатори в процесорния модул са резервирани чрез използването на местни (вградени
регулатори във VFD Micromaster 440) и апаратни регулатори (Sipart DR21).

Честотни преобразуватели
VFD Micromaster
Зареждането и настройката на програмите за работа
се извършват с фирмения софтуер на Siemens Starter. За
интегрирането на програмите в системната среда на PCS7
(CFC, SFC) се използва функционалния блок Drive ES Simo MM4.
Архивират се четири параметъра, които имат съществено значение за технологичния процес и за коректната експлоатация на двигателите - ток на двигателя, честота,
вътрешно (от оператора) задание и външно (от софтуерен
PID регулатор) задание на честотата на въртене на двигателите. Честотните преобразу ватели поддържат три
работни режима:
Дистанционен, който се избира от трипозиционeн ключ
в местната кутия. Скоростта на въртене се задава от
системата за управление (от системния регулатор или
ръчно от оператора в командна зала).
Местен автономен. Включва се при прекъсване на Profibus
комуникацията и работещ двигател. В инвертора управлението автоматично се поема от вътрешен PID регулатор,
в съответствие с последното коректно задание от системата, преди отпадане на комуникацията.
Местен ръчен режим, който се активира или при отпадане на Profibus комуникацията и последващо спиране на
двигателя, или чрез завъртане на трипозиционния ключ в
местната кутия. При този режим ръчно е пускането и спирането, както и задаването на честотата.
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Полевото оборудване
Изпълненият проект в ОЦК Кърджали включва и замяна на полевото оборудване. Контролно-измервателните
уреди са доставени от водещи производители, сред които Endress&Hauser
и Schneider Electric. За измерване на разход са монтирани един електромагнитен разходомер Promag 50P и три ултразвукови разходомери Prosonic Flow
93P. Нивото се измерва чрез седемнадесет ултразвукови нивомера ProsonicM FMU41 и три радарни нивомера
Micropilot-M FMR231. Доставеното
полево оборудване включва още петнадесет
вибрационни
нивосигнализаторa Soliphant-II FTM31
и Liquiphant-M FTL51C и пет поплавкови нивосигнализаторa Float Switch XL1AB123. За измерване на налягане се използват приборите Deltabar-M PMD
235, за температура - четири температурни сензора Omnigrad MTR15 и четири термометъра TST10. Освен изброеното техническо оборудване за целите на проекта са доставени и монтирани един прибор за измерване на
проводимост и два за концентрация
със сензори Indumax-P CLS50 и
трансмитери Liquisys-M CLM253.
Всички трансмитери разполагат с
HART комуникационен порт, който
позволява дистанционно настройване
с програмния пакет ToF Tool - FieldTool
Package на E&H.

Електрочастта от проекта
Включва проектиране, поръчка и
доставка на апаратура, монтаж и пуск
в експлоатация на нова подстанция с
две килии за трансформатори 1000
KVA 6/0,4 KV; силови кабели 6 KV; четири разединители 6 KV; щит ниско
напрежение за 16 извода с две секции
и секционен разединител; заземителна
инсталация; осветление и вентилация;
силови кабели 0,4 KV от подстанция-
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ствуващите силови табла и системата за управление.

Резултати от внедряването

Операторската станция

та до цялата комутационна електроапаратура, която както бе подчертано
е съсредоточена в 5 електропункта.
Проектът по отношение на електропунктове 1, 3, 4 и 5 включва проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на разпределителни табла с
двустранно захранване; захранващи
кабели до всеки ел.пункт от 2 подстанции; захранващи кабели от всеки ел.пункт до съответните механизми;
заземителни инсталации на всички
електрически пунктове; вентилация и
климатизация на всички ел. пунктове;
пултове за местно управление на групирани механизми; табла за силово ел.
захранване и управление (в т.ч. и чрез
32 бр. честотни преобразуватели VFD
Micromaster 440 с мощност от 2.2 до
75kW) на ел. двигателите на 4 шнека
по 14 kW, 28 бъркалки, 6 повдигача, 44
помпи, вакуум помпа (90kW), въздушни
вентилатори 2x45kW, класификатор
4kW, конвейери 15 и 4kW, телфер
5.5kW и мостов кран 11kW.
По отношение на електропункт 2
работите по проекта включват проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на пет пулта за местно управление на ел. двигателите на 23
помпи, 4 манофилтъра, 4 шнека, повдигач и бъркалка, както и кабелни връзки
между новите местни пултове, съще-
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"Внедрените в завода прибори за
измерване на процесни величини основно на Endress&Hauser и Schneider Electric
осигуряват висока степен на сигурност и надеждност на информацията
с минимална поддръжка и отговарят
напълно на тежките и специфични
технологични условия", заявява в отговор на въпроса какво е експлоатационното поведение на внедрената техника г-жа Шукерска. Сред основните предимства на внедрената система за
управление на процесите Елена Шукерска поставя лесното й обслужване.
"Операторът разполага с богат набор
от динамични графики и мнемосхеми,
което дава реална представа за текущото състояние на контролираните
параметри и съоръжения, като системата алармира за възникналите нарушения, осигурявайки бърза намеса при
необходимост. Всички извършени от
оператор операции се документират,
което осигурява висока степен на контрол и организация на работа. Богатият архив и подходящото представяне
на данните от технологичните процеси предоставят на технолозите необходимата информация за протичане на
процеса и ги улесняват при вземане на
технологични решения", допълва тя.
По отношение на изградената система за управление Елена Шукерска
коментира, че дава богата информация
за работата на технологичното оборудване, което улеснява максимално
анализирането и отстраняването на
възникнали повреди от поддържащия
оборудването персонал. "Системата
осигурява висока степен на надеждност
и отговаря напълно на поставените
изисквания за непрекъсната работа на
оборудването", допълва тя.
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ÎËˆ‡

ËÌÊ. ÀËÎËˇ
¬˙Î˜Â‚‡
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ À»À»ﬂ ’»¬
Колегите и партньорите на инж. Лилия Вълчева я определят като
перфекционист в професионално отношение. Вероятно това й качество е спомогнало да превърне основаната от нея и съпруга й през
1991 г. фирма Лилия Хив в една от утвърдените инженерингови
фирми в областта на отоплението, климатизацията и хладилната
техника днес. Освен като управител на ЛИЛИЯ ХИВ, г-жа Вълчева е
известна в бранша и с активната си дейност в съсловните организации. Продължава да лобира за адекватни на пазарните условия в
страната бизнес правила и законова рамка. Професионалният път
на Лилия Вълчева е преминал през много обрати, изградили днешната й професионална философия. Твърдо е убедена, че добрият мениджър трябва да има не само инженерни, но и сериозни икономически и юридически познания. "Човек трябва да се занимава само с неща,
от които разбира. Трудно би могъл да бъде успешен, ако разчита
само на добрата среда за правене на бизнес", коментира тя. "Силата
ни не е само във високата квалификация на нашите специалисти, а
и в широкия спектър от познания, които притежават, което понякога ги прави уникални", подчертава Лилия Вълчева.
Лилия Вълчева е възпитаник на ВМЕИ, днес ТУ-София, специалност "Двигатели с вътрешно горене". След дипломирането си специализира две години във ВТУ "Ангел Кънчев" в Русе. Първите години от професионалното развитие на г-жа Вълчева преминават в
Инжстрой. През периода 1986 - 1989 г. заминава със семейството
си за тогавашния СССР, където е изправена пред сериозно професионално предизвикателство. Като началник ОРС (оперативно
ръководство на строителството), посвещава професионалните си
усилия в изграждането на нов град. След промените през 1989 г. се
завръща в България в редиците на Инжстрой. Две години по-късно,
през 1991 г. не е пощадена от общите процеси на ликвидация на
стопанските обединения в страната. Принудена да търси нова
професионална изява, г-жа Вълчева създава със съпруга си ЛИЛИЯ ХИВ.

Вярна на максимата, че по-широкият предмет на дейност означава
сигурност и развитие, г-жа Вълчева непрекъснато разширява професионалния обхват на ЛИЛИЯ ХИВ. Към първоначалната специализация в областта на отоплението е добавен инженеринг на хладилни инсталации, впоследствие разширен с проекти в сферата на
газификацията. Днес ЛИЛИЯ ХИВ се занимава също с производствена и дистрибуторска дейност (бел.ред. отделена наскоро във фирма ЛИЛИЯ ХИВ Протрейд).
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