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Ì‡Í‡ÚÍÓ
flÁÓÌ ÓÙËˆË‡ÎÂÌ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ÃÓÂÎÎÂ
От ноември т.г. към дистрибуторската мрежа в страната на водещата
компания Moeller се присъедини и фирма Язон, съобщи за сп. Инженеринг ревю
Борислав Петров, съуправител на Язон. „Имаме амбицията да наложим висококачествените продукти на Moeller, както в сградното електрообзавеждане, така
и при изграждането на промишлени обекти“, коментира г-н Петров пазарните
приоритети на Язон. Фирма Язон е позната на читателите на сп. Инженеринг
ревю със специализацията си в продажбата на електроматериали, електронни
компоненти и кабели за бита и промишлеността. „В качеството си на директен дистрибутор на производители на осветителни тела, рефлектори, градивни и крепежни елементи, фирма Язон се е наложила като основен доставчик на
редица строителни фирми. Залагаме на бързина и коректност в отношенията
си с клиентите. В условията на повишаване на стандартите в строителния
сектор, нашият стремеж е да променим мисленето на клиентите си в посока
търсене и налагане на висококачествени и надеждни елементи в сградното електрообзавеждане“, коментира г-н Петров. „Основавайки се на компетентността и опита на служителите си, сме убедени, че бихме могли да бъдем полезни
при ремонта и реконструкцията на съществуващи промишлени обекти, както
и при изграждането на нови индустриални предприятия“, допълва г-н Петров.

‡ÒÚË‚‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Woehrle Stromversorgungssysteme
От първи ноември фирма Кастива е представител за България на немската
компания Woehrle Stromversorgungssysteme, заяви за сп. Инженеринг ревю Катя
Кирова, управител на Кастива. „Чрез партньорството си с нас, немският производител стъпва за първи път на българския пазар. Ще предлагаме цялата гама
от продукти на Woehrle, включително индустриални непрекъсваеми захранвания
и захранващи модули, измервателни токови преобразуватели и др. Немските ни
партньори изразиха стремежа си за развитие на успешни дългосрочни бизнес
отношения с Кастива“, коментира г-жа Кирова.
„Продуктите на Woehrle допълват перфектно офертата на Кастива, както
по отношение влагането им в разработвани от фирмата инженерингови решения, така и с цел търговската им реализация. Предлагането на висококачествени индустриални непрекъсваеми захранвания е полезно и важно за всички производства в индустрията. В медицината и телекомуникациите използването на
системи за сигурност на захранването също е от първостепенна важност“,
заявява относно приложението на продуктите на новия им партньор г-жа Кирова. „Широката приложна област предполага партньорството ни с проектанти, производители на електрически табла, инженерингови фирми и крайни потребители от всички браншове. Убедени сме, че можем да им предложим модерна технология на много атрактивни цени“, коментира пазарната реализация на
продуктите с марка Woehrle г-жа Кирова.

»ÍÓÏ‡ Ë ’ÂÏÂÚËÍ-œÛÏÔÂÌ Ò ÌÓ‚ ÓÙËÒ
Фирмите Икома и Херметик-Пумпен се преместиха в нов, просторен и модерен офис, съобщи за сп. Инженеринг ревю Цветана Велкова, управител на Херметик-Пумпен. Официално офисът, намиращ се на столичния булевард инж. Иван
Иванов, функционира от средата на декември. Офисът ще изпълнява административни и търговски функции. „Необходимостта от инвестиране в собствен
офис се появи паралелно с развитието на бизнеса ни в страната. Избрахме местоположението на офиса с оглед максимално съобразяване с удобството на
клиентите, динамиката на работа и спецификите на бизнеса ни. Възползвам се
от възможността да поканя клиентeте ни от цялата страна да ни гостуват
в новия офис“, коментира г-жа Велкова.
Херметик-Пумпен е позната на българските специалисти от областта на
индустрията като представител на немските компании LEDERLE HERMETICPumpen, Arthur HABERMANN, MUNSCH Chemiepumpen, Josef EMMERICH и WEPUKO.
Фирма Икома предлага на българския пазар помпи от търговските марки BRAN
+ LUEBBE, FLUX, KRAL и SERO.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Omron Ò Î‡·Ó‡ÚÓËˇ ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Лаборатория, оборудвана с най-модерните и съвременни достижения на индустриалната автоматизация, откри Omron в университета в град Истанбул,
Турция. Освен за практическо обучение на студентите от университета, лабораторията по автоматизация ще бъде използвана за обучение на български
клиенти на водещата японска компания, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж.
Георги Генчев, президент на Гемамекс, оторизиран дистрибутор на Omron за
България.
„Важна част от корпоративната култура на Omron е да работи в полза на
обществото. Образованието на младите хора е въпрос с голяма обществена
значимост, тъй като в момента студентите напускат университета, без
да са придобили практически опит. Новата лаборатория ще допринесе за
промяна в настоящата ситуация“, коментира откриването на лабораторията по автоматизация, Доган Угур, генерален мениджър на Omron Electronics в
Турция.
Новата лаборатория разкрива големи възможности за интерактивно симулиране на управлението на различни производствени величини. Специална
част от лабораторията е предназначена за специалисти по автоматизация
и предлага необходимите хардуерни и софтуерни средства за изграждане на
реални приложения и демонстрации на нови технологии. Лабораторията е
оборудвана и с необходимите стендове за лабораторни изпитания на продукти. „Допълнително, посетителите на лабораторията имат уникалния шанс
да се запознаят на практика с бъдещето на индустриалната автоматизация, включително със системи за автоматизация в областта на нанотехнологиите, лазери с висока разделителна способност, най-съвременни системи
за идентификация, гъвкави и отворени концепции за управление на движение,
advanced управление на процеси, модерни системи за безопасност и др.“, заявява в допълнение г-н Генчев.

œÓ—ÚËÈÏ √ÛÔ Ò ÌÓ‚ ‰ËÂÍÚÓ Ï‡ÍÂÚËÌ„
От октомври постът на директор маркетинг в ПроСтрийм Груп заема Росица Стойкова, съобщи за сп. Инженеринг ревю Мая Стоилова, управляващ мениджър на фирмата. Професионалната подготовка на г-жа Стойкова включва
престижната MBA степен от Сити университета в Сиатъл и магистърска
диплома от УНСС по специалността Икономическа информация. Росица Стойкова има опит в маркетинга на водещи компании в сферата на бързооборотните
стоки, а кариерата й включва и опит в рекламната сфера и търговския маркетинг. В отговор на въпроса каква е маркетинговата концепция, която ще прилага, Росица Стойкова заявява: „От стратегическа гледна точка ПроСтрийм
Груп ще продължи да се развива като компания, предлагаща технологични решения за управлението на флуиди в индустрията. Ще акцентираме усилията си
върху развитието на ефективна комуникация с клиентите и съобразяване на
политиката ни в максимална степен със специфичните нужди на индустриалните отрасли и енергийния сектор“.
„Продуктите, които предлага ПроСтрийм Груп, намират приложение във всяка индустриална област и работят с максимална надеждност, дори при найтежки условия. Като приоритетни дейности за ПроСтрийм Груп бих определила
предлагането на модерни решения за пречистване на промишлено замърсени
отпадни води“, заявява по повод секторите, които ще бъдат обект на повишен
маркетингов интерес от страна на компанията, г-жа Стойкова.
„Членството ни в Европейския съюз, динамично променящите се условия и
повишената конкурентна среда, в която ще оперират български компании като
ПроСтрийм Груп, налагат търсенето на по-добри средства за разширяване на
пазарното присъствие, извън традиционните“, допълва г-жа Стойкова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
À¸Ó„‡Ì‰ ¡˙Î„‡Ëˇ Ò Ó·Û˜ÂÌËÂ Á‡ Ô‡ÚÌ¸ÓË
Двудневно обучение, насочено тематично към структурните кабелни системи на водещия френски производител Legrand, проведоха съвместно търговското представителство за страната Льогранд България и официалният му
дистрибутор фирма Телетек. Курсът бе организиран специално за фирми-партньори на Льогранд България от Варна и Бургас. Организаторите на събитието
поставиха акцент върху новото поколение мрежи 10giga, цялостните решения
за информационни системи и безжичните технологии като част от хибридните структурни кабелни системи. Лектор на обучението бе Здравко Донков от
Льогранд България, който през двата семинарни дни запозна в детайли участниците в обучението с отделните категории медни структурни кабелни мрежи
и оптичните опорни системи на Legrand. Разгледани бяха и предимствата,
които те дават на инсталатори и крайни клиенти.
„Инсталаторите и системните интегратори, които взеха участие в семинара, се убедиха в удобството и бързината при монтаж, с които се отличават структурните кабелни системи на френския производител“, коментират
от Льогранд България. Програмата на обучението включваше и процедура за
сертифициране на партньорите на Льогранд България в областта на структурните кабелни системи.
„Сертификатите, издадени от Льогранд България, покриват 20-годишна гаранция на параметрите и компонентите на системите, и гарантират безпроблемната им експлоатация“, заявяват от Льогранд България. В рамките на
събитието бяха представени и решенията на компанията в областта на кабеловодещите системи.

Dehn + Soehne ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡
Водещият немски производител на защитни апарати срещу атмосферни и
комутационни пренапрежения Dehn + Soehne разширява продуктовото си портфолио, съобщи за сп. Инженеринг ревю проф. Стефан Илиев, научен консултант на фирмата в България. „Лансираме нови и оригинални като възможности продукти, в съответствие с новаторската политика и програмата за
развитие и усъвършенстване на Dehn + Soehne“, коментира по повод пазарния
дебют на новите продукти проф. Илиев.
В областта на електроснабдителните мрежи Dehn + Soehne вече предлага
цялостни решения за контрол и светлинно-степенно отчитане на работоспособността във времето на защитни апарати.
„В съотвествие с всеобщите технически тенденции залагаме на модулния
принцип при конструиране на оборудването. По отношение на информационнотехническите мрежи компанията предлага възможности изправното функциониране на апаратите да бъде контролирано от информационна система и
посредством използване на устройството LifeCheck, без прекъсване на работния режим. За сигнализиране неизправността на LSA-рейкови защити, Dehn +
Soehne използва метод, базиран на визуална промяна в цвета на индикатор“,
съобщава Стефан Илиев. Разработен е и апарат за изследване на режимните
параметри на електрическата мрежа. Dehn + Soehne предлагат решение и на
проблема с отдалечеността на мълниеотводите от електрическите проводници посредством специални HVI-кабели.
„Новите продукти са преминали необходимите научни и лабораторни тестове, но истинската им оценка ще дадат клиентите ни при внедряването им
в практиката“, заявява проф. Илиев.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ŒÒÌÓ‚‡Ì ·Â SKF Reliability Systems

ÎÛ·

Модерна маркетингова инициатива стартира представителството в страната на водещия производител на лагери SKF. Учреден бе т.нар. SKF Reliability
Systems Клуб, в който са поканени да членуват всички настоящи и потенциални
клиенти на компанията от страната, съобщават от SKF България. Целта на клуба
е да предоставя на членовете му информация за най-новите тенденции в развитието на ротационното оборудване, да бъде форум за обмен на знания, опит и
взаимопомощ при разрешаването на конкретни проблеми между членовете му,
коментират учредителите. „Основен фактор за съвместен успех е доброто познаване на технологиите и възможностите на съвременното техническо оборудване. Убедеността ни, че за добрите бизнес резултати допринася добрата осведоменост и сътрудничество между партньорите, както и преките ни впечатления върху развитието на икономиката на България през последните 15 години, ни
подтикнаха към идеята за създаването на клуба SKF Reliability Systems“, коментират основанията да стартират новата инициатива от SKF България. Първата
сбирка на новия клуб се проведе на 17 и 18 октомври 2006 г. в Гранд хотел Янтра
във Велико Търново. Тематично първата сбирка бе посветена на възможностите
за оптимизиране ефективността на активите. Домакините запознаха членовете на новосформирания клуб с решения на компанията за повишаване на надеждността. Сбирките на клуба ще се провеждат два пъти годишно, съобщават от
SKF България.

ÕÂÚ‡ —‡Ú Î‡ÌÒË‡ Ï‡Í‡Ú‡ Entes
От есента на настоящата година фирма Нета Сат стартира мащабна кампания за налагане на търговската марка Entes на българския пазар, съобщи за сп.
Инженеринг ревю Фарук Мехмедов, управител на Нета Сат. Фирмата е дъщерна
на турския производител на цифрови измервателни уреди и релета Entes Elektronik.
„Компания Entes Elektronik е утвърден производител не само в пределите на Турция.
Изнася продукцията си в над 40 държави в Европа, Азия, Австралия и др. Entes
Elektronik притежава сертификат за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001. През 2002 г. произвежданата от компанията продукция е сертифицирана по KEMA – KEUR“, коментира пазарните позиции на Entes
Elektronik Фарук Мехмедов. Освен с производството на цифрови измервателни
уреди и релета под собствената търговска марка Entes, компанията се занимава
и с разработването и производството на продукти за водещи европейски компании, уверяват от Нета Сат. „Като качество продуктите на Entes Elektronik не
отстъпват на аналозите им, произведени от конкурентни фирми в Европа. Предимство на изделията на турския производител е, че са по-евтини, отличават се
с лесна експлоатация и добри метрологични показатели. През последните години
Entes Elektronik се развива и заема полагащото й се място сред водещите компании в бранша“, заявява Фарук Мехмедов в отговор на въпроса с какво изделията
на Entes Elektronik са атрактивни на българския пазар.

ÂÈ·˙ÎÚÂÍ-¡˙Î„‡Ëˇ ÒÚ‡ÚË‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
Отскоро на българския пазар оперира нов играч - Кейбълтек-България, съобщи
за сп. Инженеринг ревю Нина Младенова, управител на фирмата. „КейбълтекБългария е представителството на немската компания, предлагаща машини за
обработка за кабели Cabletec“, пояснява г-жа Младенова. Фирмата ще предлага у
нас машини за рязане на кабели, рязане и зачистване на кабелна изолация, кримпване на кабелни накрайници и съединители, миниапликатори за кримпващи
машини, помощни устройства и аксесоари, както и резервни части по задание
на клиента. Търговската политика на Кейбълтек-България е насочена директно
към крайните потребители на машини за обработка на кабели. Машините са
предназначени за малки и средни предприятия. „За да гарантираме правилната
експлоатация на машините, ще се ангажираме с пускането им в действие и ще
провеждаме обучение за работа с тях“, заявява Нина Младенова. „Продуктите са
с високо качество и се предлагат на атрактивни цени. Използването им разкрива големи възможности пред малките и средните предприятия да автоматизират производствените си процеси, като по този начин повишат качеството
на продукцията си“, добавя управителят на Кейбълтек-България.
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Отскоро фирма Савекс посреща клиентите и партньорите си от страната
в нов офис на ул. Радомир в центъра на град Перник, съобщи за списание Инженеринг ревю инж. Калин Рангелов, управител на Савекс. „Офисът изпълнява основно административни и търговски функции. Ще поддържаме и известни складови
наличности. Откриването на новия офис е много важна стъпка в бизнес развитието на фирмата, тъй като открива възможности за оптимизиране на комуникацията с клиентите и партньорите ни. При избора на местоположение на
новия офис се водехме от желанието ни да направим достъпа до него удобен и
лесен. В офиса клиентите ни могат да се запознаят на практика с предлагани
от Савекс технически изделия, включително помпи, топлоизолационни системи,
дюзи и т.н.“, коментира г-н Рангелов. Фирма Савекс е специализирана в проектиране и изграждане на ВиК мрежи и съоръжения, пречиствателни станции, помпено-хидрофорни уредби и принадлежащата им автоматизация, поливни системи
и плувни басейни. Предлага продукти на WILO, Caprari, Rain Bird, Toro, Claber, Messner
и др. „Автори сме на редица инфраструктурни проекти в областта на водоснабдяването и канализацията, както и на помпени станции. „Дългосрочната ни
цел е се утвърдим като водеща фирма, извършваща инженерингови услуги в областта на водоснабдяването и канализацията, както и в предлагането на топлоизолация“, заявява управителят на Савекс.

≈ÍÓÚÂı »ÌÊÂÌÂËÌ„ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Dantherm Filtration
На 26 октомври официално бе подписан договор за дистрибуция между фирма
Екотех Инженеринг и датската компания Dantherm Filtration, съобщи за сп. Инженеринг ревю Владимир Тасев, управител на Екотех Инженеринг. „Според клаузите на подписания договор, Екотех Инженеринг ще изпълнява доставка, монтаж
и пускане в експлоатация на цялата производствена гама на датския си партньор. Договорът за дистрибуция включва българския и македонския пазар“, уточнява параметрите на партньорството г-н Тасев. Dantherm Filtration е водеща в
предлагането на комплексни решения за контрол и управление на замърсяването
на въздуха в промишлеността. Решенията на компанията са особено подходящи
за циментовата промишленост, стомано- и чугунодобивната индустрия, машиностроенето, химическата и фармацевтичната промишленост, асфалтовите
бази, леярското производство и др. От Екотех Инженеринг информират, че изделията на Dantherm Filtration са предлагани до момента на българския пазар от
Димитър Петров, търговски представител на датския производител за страната. „Ще използваме натрупания опит в дейността ни през последните години, стабилните ни пазарни позиции и ползотворното сътрудничество, което
имаме с промишлени предприятия в България и на Балканите. За да реализираме
успешно изделията на Dantherm Filtration на македонския пазар, ще си партнираме с водеща местна инженерингова фирма“, коментира г-н Тасев търговската
политика, която ще провежда Екотех Инженеринг.

œÓ‚Â‰Â ÒÂ ÒÂ˘‡ ÔÓ ‚Ó‰ÓÏÂÌÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó
На 17 ноември т.г. в столичния хотел Родина се проведе втора работна
среда под мотото „Вода за населението - водомерно стопанство“. Организатор
на форума бе Българска асоциация по водите. Съорганизатори на събитието бяха
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Университета по архитектура, строителство и геодезия и Българския институт по
метрология. „Измерването на водните количество във водно стопанските системи за целите на управлението, водностопанския контрол и във връзка с
разплащането на водата, не съответстват на новите нормативни изисквания.
С въвеждането на Директива 2004/22/ЕС, отнасяща се за средствата за измерването, в българското законодателство е необходимо да се обръща необходимото внимание на прецизността в измерването на водопотреблението и да
се намалят загубите на вода“, обосновават необходимостта от провеждането
на подобна среща организаторите. Сред разгледаните на срещата теми бяха
развитие на техническите средства за измерване разхода на вода, икономическа ефективност на точното определяне разхода на вода, метрологичен контрол
на средствата за измерване, калибриране на съоръженията за измерване разхода
на вода и налягането, както и нормативната уредба.

14

ноември 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2006

15

·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Ë ÌË‚ÓÏÂË
Внос/износ на средства за измерване или контрол на дебита или нивото на течности

Фиг. 1. Внос и износ на средства за измерване или контрол на дебита или нивото на
течности

Специалистите за пазара
на разходомери и
нивомери
С публикуването на данните от
НСИ редакцията на сп. Инженеринг
ревю има стремеж да ви предостави сравнителна информация за тенденциите в развитието на пазара на
определени технически изделия. Не се
ангажираме с коректността и обхватността на публикуваните дан-
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ни за обема на пазара на разходомери и нивомери. Поради отсъствието
на други достатъчно задълбочени
проучвания за пазара на определени
изделия, като официална редакцията
приема информацията от Националния статистически институт, базирана на Митническата тарифа на Република България. Допълнителна
трудност в дефинирането на реалните мащаби на пазара внася и от-

Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара
на средства за измерване или
контрол на дебита или нивото на течности за периода
2000 – 2006 г. Информацията
е предоставена от Националния статистически институт (НСИ). Информацията за
2006 г. е предварителна и
обхваща периода от януари до
август включително. Съгласно
митническата тарифа, основни мерни единици при предоставяне на официални статистически данни за пазара на
средства за измерване или
контрол на дебита или нивото на течности са килограма
и лева.

съствието на отделен номер от
Митническата тарифа, под който
да се внасят/изнасят разходомерите и нивомерите. Публикуваните
данни се отнасят за най-често използвания номер от Митническата
тарифа, под който се внасят/изнасят разходомери и нивомери в страната. Вероятно, средства за контрол и измерване на дебита и нивото
на течности се внасят, респектив-
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но изнасят и под други митнически
номера.
Отчитайки този факт и вземайки предвид съмненията, изказвани
от сериозни пазарни играчи за
несъответствие между реалния и
официалния пазар на определени
технически изделия в страната,
редакцията комбинира официалната
информация от НСИ с мнения на
специалисти, имащи дългогодишен
опит в бизнеса с подобни изделия в
страната. Надяваме се, че различните гледни точки по темата ще ви
помогнат да се ориентирате в действителните мащаби на пазара на
широко използвани технически изделия в промишлеността като разходомерите и нивомерите.

Оптимист съм по
отношение развитието
на пазара
Предоставените от Националния
статистически институт данни за
обема на пазара на средства за измерване и контрол на дебита и нивото
на течности биха могли да се приемат за относително верни, ако направим допускането, че при вноса или
износа е използван коректният номер
от Митническата тарифа. Необходимо е да се конкретизира, че под този
тарифен номер се внасят, респективно изнасят, различни видове разходомери, без механичните броячи, както
и почти всички видове нивомери, с
изключение на ултразвуковите от
разделен тип – т.е. с отделни трансдюсер и трансмитер. Като имам
предвид броя на фирмите, предлагащи такъв тип измервателна техника в страната, продуктовото им
портфолио и факта, че нивомерите и
разходомерите формират голям дял
от вноса на контролно-измервателни прибори, имам основанията да направя заключението, че посочените
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от НСИ данни като абсолютна стойност са завишени. Тенденцията в изменението на обема на пазара на внесените в страната през последните
години средства за измерване и контрол на дебита и нивото на течности, според мнението ми, е коректна.
Изхождам от информацията за направените в страната инвестиции и реализираните проекти в областта на
енергетиката и сферата на индустрията.
Данните за износа на средства за
измерване и контрол на дебит и
ниво на течности през последните
години, също биха могли да се приемат за коректни. Необходимо е да
разглеждаме информацията само
като продуктов износ, тъй като в
посочените обеми не са включени
внедрените в цялостни системи
продукти. Добра новина е наблюдаваната тенденция към увеличаване
на обема на изнесените продукти,
което е показателно за разширяващата се международна дейност на
българските търговски и инженерингови фирми.
Прогнозата ми за развитието на
пазара на средства за измерване и
контрол на дебит и ниво на течности през следващите години е запазване на възходящата тенденция.
След периода на увеличаване съвсем
логично ще се стигне до момент на
насищане на пазара. База за направената прогноза е все по-голямото
внимание, което ще се обръща на
състоянието на контролно-измервателните прибори в индустриалните предприятия и сроковете за изпълнение на подписаните клаузи в
предприсъединителни споразумения
към Европейския съюз. Оставам оптимист по отношение навлизането
на големи международни инвестиции в България, което ме кара да
бъда оптимист и по отношение раз-

витието на пазара на средства за
измерване и контрол на дебита и
нивото на течности.

Инж. Никола Петков,
мениджър КИП в Сименс,
направление Индустрия

Би следвало данните да
отразяват реалния пазар
Уважаеми колеги, според мен данните, предоставени от Националния
статистически институт, би следвало да дават напълно реална представа за обема на пазара на внесените и изнесените средства за измерване и контрол на дебита и нивото
на течности. Ръководената от мен
фирма Глобал-Тест извършва внос на
нивомери и разходомери от немския
производител VEGA, само и единствено под посочения номер от
Митническата тарифа. Следователно, ако и всички останали фирми на
пазара оперират по същия начин, аз
не виждам причина да не се доверя
на предоставените данни. Друг е
въпросът, че съществува вероятност редица фирми, търгуващи със
средства за измерване и контрол на
дебита и нивото на течности от
държави, извън Европейския съюз, да
търсят други начини за внасянето
им в България с цел спестяване от
митнически такси.
Съдейки от личните ми наблюдения, тенденцията в развитието на
този пазар, която е видима от предоставените данни, е реална. През
миналата – 2005 г., имаше известен
спад в развитието на пазара, но през
тази и най-вече през следващата
година, след приемането ни в Европейския съюз, очаквам плавно повишаване на търсенето и предлагането
на средства за измерване и контрол
на дебита и нивото на течности.

ноември 2006
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

¬‡‚ËÎÓÌÒÍ‡Ú‡ ÍÛÎ‡ Ì‡
ËÌÊÂÌÂÌ‡Ú‡
ËÌÊÂÌÂÌ‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ
Всеки от нас е чувал библейската притча, която разказва как обединеното човечество с общи усилия заработило по построяването
на кула, достигаща до рая. И как
заради дързостта и непочитането
на Неговото върховенство, Господ
наказал строителите да говорят
на различни езици. В неспособността им да се разберат, грандиозният човечески проект претърпял
неуспех.
Когато стане дума за технически текст, аналогията с толкова поучителната библейска история е неизбежна. Факт е, че днес повече отвсякога говорим на различни инженерни езици. Дразним се или
се подсмиваме, четейки технически текст или слушайки
инженерни описания с подчертано вавилонско многообразие на термини и стилове. Достигнали сме етап, в който колегите от различни поколения, възпитаниците на
различни технически учебни заведения, професионалистите от различни области не се разбират с една дума.
Почти е сигурно, че един започващ кариерата си млад
инженер и колегата му, в края на професионалния си път,
се налага да ползват едва ли не разговорник, за да се
разберат по определени въпроси.
Ако обърнем поглед назад в годините, ще видим, че във
времето на стандартизацията по ГОСТ и БДС подобен
проблем с единството на терминологията нямаше. За
всяко нещо си имаше термин, най-често заимстван от
руския език и колкото е възможно по-различен от английското му съответствие. С идването на демокрацията,
обаче, в езиковото пространство нахлуха и се настаниха
трайно страшно много терминологични чуждици със западен произход.
Навлизането на чуждици в инженерната ни терминология е естествено да не спре. Като част от общоевропейския пазар, в терминологията ни ще навлизат все повече чужди термини. Защото е сигурно, че западните ни
колеги няма да научат технически български, а ние ще
трябва да ползваме, при това добре, наложилия се в глобален мащаб технически английски. За нас, като специалисти, най-лесно би било просто да възприемем международните термини, споделят колеги. Според други, буквалното приемане на чуждите термини, особено в области,
в които имаме традиции, е ненужно и вредно. Далеч полош вариант, обаче, е механичният превод на чуждите
термини. Така, например, наскоро в инженерния ни речник
се появи терминът водно тяло. А, съгласете се, че не е
нужно западно образование, за да се знае, че течностите
нямат форма, пък камо ли тяло.
Всъщност, проблемът е, че липсва единна политика по
отношение на техническата терминология. И докато
научните среди, държавните органи, водещите на пазара
компании и специализираната преса не въведат такава,
ще продължаваме да говорим на различни инженерни езици и мисията за мечтаната райска конструкция ще си
остане невъзможна.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
20
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—ËÏÂÌÒ ÔÂ‰Î‡„‡ Controlotron
С придобиването на американската компания утвърдихме водещите си позиции, коментират от Сименс

Œ

т началото на октомври 2006
г. Сименс, направление Индустрия,
разшири продуктовата си гама средства за измерване на разход с произвежданите от американската компания Controlotron разходомери, съобщи
за сп. Инженеринг ревю инж. Никола
Петков от Сименс, направление Индустрия. „Българските специалисти
могат да намерят уредите на
Controlotron в мрежата ни от дистрибутори и инженерингови партньори. В процес на преговори за бъдещо
сътрудничество сме и с досегашния
представител на компанията за
страната – фирма Рекорд“, допълва
г-н Петков.
След
придобиването
на
Controlotron през април 2006 г., разходомерите на американския производител се предлагат като част от
продуктовата гама на Siemens. Централата на Controlotron се намира в
щата Ню Йорк, САЩ. Компанията
разполага с изградена международна
търговска мрежа от представител-
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ства и дистрибутори. „Controlotron
е водещ производител на т.нар. неинванзивни или clamp-on ултразвукови разходомери. Използвайки два
clamp-on сензора, монтирани от
външната страна на тръбата, разходомерите на Controlotron измерват с висока точност разхода на
течности и газове, без нарушаване
целостта на тръбата“, пояснява
принципа на работа и приложната
област на разходомерите с марка
Controlotron г-н Петков. Този тип
разходомери намират основно приложение при измерване разхода на
масла и петролни продукти, газ, както и в областта на пречистването
и обработката на питейни и отпадни води“, пояснява принципа на работа и приложната област на разходомерите с марка Controlotron Никола Петков.
„След успешното придобиване на
Danfoss Flow Division в края на 2003
г., последвано от разширяването на
продуктовото ни портфолио с разходомерите на Controlotron, Siemens

утвърждава позициите си на международните пазари в областта на измерването на разход. Придобиването
на Controlotron е част от стратегията, която немският концерн следва
през последните години за разширяване на пазарния си дял от контролно-измервателни прибори и анализираща техника. Основната цел от
инвестирането във водещи компании
като Danfoss Flow Division и
Controlotron е затвърждаването на
лидерска позиция на Siemens в тази
област“, коментират сделката от
Сименс, направление Индустрия.
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¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ „. œÂÚË˜
ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 10-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
Инвестицията в завода в Петрич е стратегически правилна, заявяват от АВВ

Õ

а 3-ти ноември официално бе
отбелязана 10-та годишнина от инвестицията на АВВ в завода за нисковолтова апаратура в град Петрич.
В празника се включи целият екип на
завода - от изпълнителния директор
Марсел ван дер Хук до обикновените
служители и работници, част от
които преки участници в изграждането му преди десетилетие. Тържеството бе уважено от Кирил Дренски, председател на съвета на директорите на АББ България. Специален
гост на празника бе и Еккерхард Нойрайтер, индустриален директор на
АББ Щотц Контакт - Германия, както и всички досегашни ръковоители
на завода. На заслужено внимание се
радваше и дългогодишният търговски мениджър - Димитър Андонов, който след пенсионирането си продължава да работи за АББ България като
консултант. В тържеството се включиха и партньори на фирмата от цялата страна.

Заводът снабдява АББ
компании по света
„След политическите промени в
Централна и Източна Европа АВВ
беше първата фирма в бранша, която
тръгна към сериозна експанзия в тази
част от света. АВВ се интересуваше
от закупуването на фирма-производител, имаща опит в производството
на нисковолтова апаратура, възли и
детайли. След няколко годишен труд,
специално сформираната работна група избра като най-подходящ завода на
бившето ДСО Елпром, град Петрич“,
разказва за решението на АВВ да инвестира в България Кирил Дренски.
„Две години след избора на завода през
1996 г., започна строежът на новото
хале, което стана основен производствен и административен корпус на
АББ България, гр. Петрич. Радостното е, че тогавашният екип все още е
между нас - Алф Цоймер, Хенри Лийболд, Димитър Андонов“, допълва г-н
Дренски.
Първите изделия, произвеждани в
завода, са детайли за термични реле-
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та. Производството е
предназначено за АББ
Щотц Контакт, гр. Хайделберг. „Постепенно разширихме производствената гама и вече доставяме изделия и за други клонове на компанията. Днес
произвеждаме за предприятия на АВВ в Германия,
Швеция, Швейцария и Чехия“, коментира развитието на завода Марсел ван
дер Хук. „Другата ни основна дейност включва
търговия с нисковолтова
апаратура. Разчитаме на изградената ни мрежа от дистрибутори, производители на електрически табла,
машини и съоръжения“, допълва той.

опериращо на българския пазар под
името АББ Контрол. От август 2005
г. е част от структурата на АББ
България.

Сред големите
работодатели в региона

ЕС разкрива нови
възможности

„АББ Петрич е пълноправен член на
групата компании АВВ и следва фирмената политика по отношение опазване здравето и сигурността на персонала и управлението на човешките
ресурси. Работил съм в различни
страни и досега не съм видял по-самоотвержен колектив. Много от
работещите днес за фирмата са участвали в самото й изграждане. Колко
са фирмите не само в страната, но и
в света, в които производствените
халета, административната сграда,
трафопостът и складът са строени
от работниците и служителите?“,
заяви изпълнителният директор.
„С подкрепата на АВВ Германия
успяхме да внедрим модерни компютърни системи, включително система за управление на корпоративните ресурси SAP и система за онлайн електронна търговия. В процес
на сертификация сме и по стандарта ISO14000:2004. За изминалите
десет години АББ България, гр. Петрич, се доказа като един от големите работодатели в региона. В завода работят 250 души, а като поддоставчици използваме най-вече местни фирми“, допълва той.
До 2005 г. заводът на АББ в Петрич е самостоятелно дружество,

„АББ България в град Петрич е
стратегически партньор на АББ
Щотц Контакт“, заявява Еккерхард
Нойрайтер. В отговор на въпроса как
би оценил от днешна гледна точка
решението на АВВ да инвестира в
производство в България, изпълнителният директор на завода в град Петрич е категоричен, че решението да
се разположат производствени мощности в България е много добър стратегически ход. „С присъединяването
на България към Европейския съюз
пред нас се разкриват нови възможности. Изграждането на фабрика е
сложен процес, но АВВ доказа, че такива проекти могат да бъдат финализирани успешно. Ядрото на екипа
ни е от самото пускане на фабриката, така че мотивацията на служителите ни е много силна, което е
решаващ фактор в постигането и
поддържането на високо качество на
продукцията при ниски срокове на
доставка. Районът на град Петрич е
много добър в стратегически план и
поради близостта си с република
Македония и Гърция. Не е за подценяване и фактът, че градът разполага
със сериозен потенциал от високо
подготвени и мотивирани служители“, допълва Марсел ван дер Хук.
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Emerson Process Management
Á‡Î‡„‡ Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Традиционният семинар на компанията премина под знака на 50-та годишнина на Rosemount

¬

средата на ноември, вниманието
на КИПиА специалистите в страната
бе ангажирано с едно от традиционните събития в бранша – годишният
семинар на Емерсон Процес Мениджмънт. И тази година домакините
от българския офис на водещата в
областта на автоматизацията американска компания Emerson Process
Management се бяха постарали да
превърнат семинара в ползотворно от
професионална гледна точка и незабравимо като лични емоции изживяване. За
място на провеждане на събитието
колегите от Емерсон Процес Мениджмънт бяха избрали хотел Янтра
във Велико Търново. Събитието уважиха специалисти от всички сфери на
българската индустрията. Подготвени от предишни издания на събитието, гостите се включиха активно в
специално организираната неофициална програма, включваща посещение в
най-старата винарна в региона на Велико Търново - в град Лясковец, и разходка из Царевец. А по време на търже-

ствената вечеря участниците имаха
шанса да се потопят в емоциите на
шоуто „Царев град-Търнов - звук и светлина“, което на нощния фон на крепостта възкреси атмосферата на средновековния Търнов град. В атмосферата на старопрестолния град, екипът
на компанията заяви сериозните си намерения да изиграе все по-активна роля
на българския пазар на средства и системи за автоматизация.
Тазгодишният семинар премина под
знака на 50-та годишнина от създаването на компанията Rosemount. „Със
създаването на Rosemount през 1956
г., на практика бяха поставени основите на днешната компания Emerson
Process Management, обхващаща в
структурата си повече от десет фирми, всяка с водещо име и сериозни пазарни позиции в различните направления на промишлената автоматизация“,
заяви лекторът Дирк Вандер Мейрен.
„Вероятно за българските специалисти
по КИП и А би било интересно да научат, че първият разработен от
Rosemount продукт е капацитивен ди-

ференциален трансмитер“, допълни
лекторът.
Във фокуса на тазгодишната програма бяха поставени безжичните
технологии като неразделна част от
платформата за индустриална автоматизация PlantWeb на Emerson Process
Management. Лекторът Борислав Младенов, ръководител на българския офис
на компанията, подчерта, че философията за развитие на безжичните комуникации на Emerson Process Management
се базира на стандарта IEEE 802.15.4
и използва протоколите TSMP, Wireless
HARТ и SP100.

“ÂÎÂÚÂÍ Ò ÌÓ‚ ÓÙËÒ

Ще поддържаме над 40 000 артикула на склад, заявяват от фирмата

Õ

а 23 ноември т.г. официално отвори врати новата административнотърговска сграда на фирма Телетек в
столичния ж.к. Дружба. Гости на
тържеството бяха многобройни партньори, клиенти и приятели на наложилата се българска търговска фирма.
Новият център на Телетек бе открит
официално от Анелия Стоянова, изпълнителен директор на фирмата, и
Румен Атанасов, председател на Камарата по електротехника в България.
Откриването на новия административно-логистичен център бе отбелязано и с богата музикално-развлекателна програма, която през по-късните часове на вечерта прерасна в шумно
парти, в което с много настроение се
включи целият екип на Телетек. Официални гости на тържеството бяха
Петър Полилеев, председател на борда на директорите на холдинг Телетек
Груп, Михаил Манев, координатор на
проекта за провеждане на специализирани обучения към Координационното
бюро за техническо сътрудничество
GTZ, Валери Петров, генерален директор на Global Finance за България - ком-
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пания инвеститор и акционер в Телетек Груп.
Новата сграда е разделена функционално на административна и логистична част. В административната част
освен офисните помещения са разположени шоу-рум, техническа служба и
залите на Професионален учебен
център „Искра“. Логистичният център
заема по-голямата част от новата
сграда и се състои от два самостоятелни склада - централен дистрибуционен склад, обслужващ офисите на компанията в градовете Варна, Бургас и
Пловдив, и логистичен център за регион София.
Паралелно с откриването на сградата, бе даден старт и на съвместния проект между Телетек и Камарата по eлектротехника, включващ провеждането на цикъл от специализирани обучения в областта на електротехниката. Заниманията ще се провеждат в Професионалния учебен
център в новата сграда. Проектът е
финансиран от Координационното
бюро за техническо сътрудничество
GTZ към посолството на Германия и е
първият по рода си в България в обла-

стта на електротехниката, коментират от Телетек и Камарата по електротехника. Програмата на центъра за
следващата година предвижда провеждането на няколко курса. По повод
старта на проекта Петър Полилеев
сподели „Отчитайки предстоящото
ни членство в Евросъюза, след консултации с Камарата по Електротехника
стартирахме тази инициатива, за да
запълним празнината между теория и
практика - синхронизиране на законодателството ни с това на Европейския съюз, от една страна, с практическото изграждане на сградни инсталации
по новите изисквания, от друга“.
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ProStream Group Ò ‡Ï·ËˆËË ‚
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Приоритетен за компанията е секторът на хранително-вкусовата индустрия

–

roStream Group заяви сериозните си
намерения да играе водеща роля на пазара на технологични решения и оборудване за пречистване на отпадни
води от хранително-вкусовата промишленост в рамките на презентация,
организирана на 15 ноември т.г. Събитието се проведе в Конгресен център
на столичния Интер Експо Център по
време на изложението Месомания,
Светът на млякото, Салон на виното,
Интерфуд и Дринк. „Грижата за околната среда и пречистването на отпадните води в частност, трябва да
стане неразделна част от бизнес модела на българските фирми от хранително-вкусовата промишленост“, коментира Мая Стоилова, управляващ
мениджър на ProStream Group. „България
влиза в Европейския съюз с компании,
които не са подготвени за екологичните норми на Европейския съюз, където
фирми неспазващи правила на екологично производство, трудно ще намерят
пазар за своята продукция. Основните

причини, определящи нуждата от
инвестиции в изграждането на
пречиствателни станции за отпадни води в хранително-вкусовата промишленост, са три българското законодателство,
финансовите резултати и конкурентноспособността на компаниите. Чрез третиране на отпадните води, се намалява рискът от
налагане на ограничения на българските фирми за внос в страни от Европейския съюз“, допълва г-жа Стоилова.
На презентацията ProStream Group
представи четири принципни схеми за
пречистване на отпадни води от хранително-вкусовата промишленост със
следните общи технологични етапи:
механично отделяне на по-едри неразтворими частици (отделяните отпадъци могат да бъдат използвани за
храна на животни, изгаряни или изхвърляни на сметище); флокулация и
флотация (флотираните вещества
отново могат да бъдат използвани за
храна на животни), както и аеробно

пречистване (разграждане на остатъчното замърсяване по биологичен път).
"Въпрос на време е да се наложи забрана за внос от предприятия, които
нямат пречиствателни съоръжения,
отговарящи на стандартите на ЕС. В
момента има изискване за разделяне на
млеката и преработващото оборудване на "чисти" и "мръсни". Наскоро беше
въведена забрана за внос на термично
непреработени колбаси, съдържащи
българско свинско месо", коментира необходимостта от инвестиции в сектора на хранително-вкусовата промишленост инж. Бойко Благоев от
ProStream Group.

œ‡Ì‡Ë˙Ú INTEL 2007 ÔÂÁ ÙÂ‚Û‡Ë
Три независими изложения LivinLuce, EnerMotive и Build Up Expo обхваща панаирът

Ã

еждународният технически панаир
INTEL в Италия се разделя в две специализирани изложения LivinLuce и
EnerMotive, които през следващата година ще се проведат паралелно с ново
изложение в областта на архитектурата и строителството - Build Up Expo,
съобщиха организаторите от Панаира
в Милано на специална пресконференция.
Събитието, което се проведе на 18
октомври 2006 г. в Гранд Хотел София,
бе организирано специално за български
фирми, потенциални участници в панаира, и журналисти. Според Франческа
Донати от Панаира в Милано и Рикардо Валвасори от Италианската асоциация на електротехническата индустрия
– АNIE, организирането на пресконференцията и съпътстващата я медийна
кампания е свидетелство за сериозните амбиции на организаторите да разширят посетителската активност и
броя на изложителите от региона на
Югоизточна Европа.
Друга новина, обявена на пресконференцията, е, че организаторите променят времето на провеждане на форума. Вместо традиционния май, издани-
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ето на форума през 2007 г. ще се
проведе от 6 до 10 февруари в
новия модерен панаирен комплекс
в Милано, информира Франческа
Донати. „Причината да изберем
зимен месец за провеждането на
изложенията е в отговор на изискванията на бизнеса. По този начин
ще предоставим на производителите и търговците възможност да
представят продуктовите групи,
които ще лансират в началото на
календарната година. Също така,
от бизнес гледна точка, февруари
не е толкова активен период и фирмите имат повече време да участват и
посещават изложения“, коментира г-жа
Донати основанията на организаторите да изберат нови дати за провеждането на изложенията.
В рамките на изложението LivinLuce
(www.livinluce.com) ще бъде представена техника в областите на строителството и осветлението, вкл. системи за сградна автоматизация, инсталационни материали, непрекъсваеми
токозахранващи устройства, пожароизвестяване, видеонаблюдение, външно
и вътрешно осветление. Изложението

EnerMotive (www.enermotive.com) ще обхване продукти и системи за електроснабдяване и автоматизация на промишлени обекти и електроенергийни
предприятия. Акцент в тематиката
на изложението ще бъдат възобновяемите енергийни източници. В отделна
палата изложителите ще могат да
представят практически приложни решения на предлаганата от тях техника, подчерта Франческа Донати. Програмата на форума включва и провеждането на конкурс, на който ще бъдат
наградени 10-те най-иновативни продукта, от гледна точка на технологии
и дизайн, допълни тя.
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—¿“ ÓÚÔ‡ÁÌÛ‚‡ 15-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
Не е далеч времето, в което западни специалисти ще кандидатстват за работа
при нас, заявяват от САТ

Õ

а 28 октомври 2006 г. една от найуспешните български инженерингови
фирми – САТ, отбеляза тържествено
петнадесетгодишния си юбилей. На
изисканото парти, организирано в Дипломатическия клуб в Горна Баня, се
събраха високопоставени представители на бизнеса, научните среди, браншовите организации и специализираната преса. Ролята на САТ като водещ
фактор в инженеринговия бранш в
страната бе видна от присъствието
на изявени български производители,
ръководители на представителствата на водещи в областта на промишлената автоматизация компании, инженерингови партньори и дори конкуренти. В празника на САТ с много настроение се включи и мениджърският
екип на фирмата.
Събитието бе открито от инж.
Валери Андреев, управител на САТ, който с гордост подчерта възходящото
развитие на фирмата през годините и
превръщането й във водещ фактор на
инженеринговия пазар не само в стра-
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ната, но и в региона на Югоизточна Европа. „Стратегията за развитие на САТ се базира на предлагането на най-модерни технологични и технически решения, в
съчетание с много кратки срокове за реализация на проектите,
при поддържане на качество,
превъзхождащо това на конкурентите“, коментира г-н Андреев посоката, в която ръководи САТ. „Печеливша е стратегията, включваща предлагането на т.нар. тотални услуги, т.е. комплексното изпълнение на проекти“, допълни той.
Като приоритетни за бизнеса на САТ
пазари, Валери Андреев посочва държавите от Югоизточна Европа и страните от бившия Съветски съюз.
В приветствието си към гостите
на тържеството, Валери Андреев подчерта, че ръководената от него фирма отдавна е в Европейския съюз и
според него не е далеч времето, в което западни специалисти ще кандидатстват за работа в успешни инженерингови фирми като САТ. В отговор на

въпроса какви са очакванията му за
влиянието, което ще окаже влизането
на България в Европейския съюз (ЕС)
върху бизнеса, г-н Андреев подчерта, че
членството ни в ЕС ще отвори вратите към всички западноевропейски
държави на произвежданите от САТ
продукти и инженеринговите услуги,
които фирмата извършва.
Екипът на списание Инженеринг
ревю честити на колегите от САТ 15
рожден ден и им пожелава здраве, успехи и много бъдещи юбилеи!
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Bautech Ë Holinger Ò Â¯ÂÌËˇ
‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰Ë
Компаниите изграждат пречиствателни станции в хранително-вкусовата промишленост

ƒве компании - немската Bautech Bull
и швейцарската Holinger, обявиха сериозните си намерения да се включат
активно в отворилата се пазарна
ниша на технологии за пречистване на
отпадни води от хранително-вкусовата промишленост. Бизнес плановете
си Bautech Bull и Holinger оповестиха
по време на бизнес закуска, организирана на 17 ноември 2006 г. в столичния хотел Кристал Палас. В сътрудничество двете компании ще предлагат
комплексни решения за изграждане на
пречиствателни станции в хранително-вкусовата промишленост, съобразени с най-високите европейски стандарти. Наред с това предоставят съдействие за намиране на източници за
финансиране на проектите, стана ясно
по време на събитието.
„От 1 януари 2007 г. всички производители ще бъдат задължени да обработват отпадните си води съгласно общоевропейските директиви за
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опазване на водите (Директива 91/
271/ЕЕС и Директива 98/15/ЕЕС). Онези от тях, които не изградят съоръженията, ще бъдат затваряни, а продукцията им няма да бъде допусната на
пазара след 2014 г., когато изтича преходният период“, коментират организаторите на събитието.„С членството на България в Европейския съюз местните фирми ще бъдат част от единен общоевропейски пазар, включващ
300 милиона потребители. За всички
пазарни участници важат едни и същи
правила. Това е голямо предизвикателство за компаниите от хранителновкусовата промишленост, но е свързано и с изпълнението на редица задължения. Местните производители ще
трябва да работят по стандартите,
съобразно които се произвежда в Германия, Швейцария и всички страничленки“, заяви Ханс-Дитер Нойман, управляващ директор на Bautech Bull.
„Предложението ни е уникално, защото ние не просто изграждаме пре-

чиствателни съоръжения, а подпомагаме клиентите си в намиране на финансови средства чрез контактите си с
редица банки, европейски организации
и финансови фондове“, допълни г-н Нойман. „Три са основните програми на ЕС,
по които производителите ще могат
да кандидатстват за финансиране –
Оперативната програма за опазване
на околната среда, Оперативната програма за регионално развитие и отчасти Оперативната програма конкурентноспособност“, поясни доц. д-р Мариана Борисова от Немско-българската
индустриална търговска камара.
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на
списание Инженеринг ревю техническа задача на тема „Какво би било
подходящо от техническа и икономическа гледна точна решение за
изгаряне на центрофугирани нефтени биологични и първични утайки
в цех ИПО (Изгаряне на промишлени отпадъци) на ЛукОйл Нефтохим
Бургас“, в настоящия брой публикуваме коментари на специалисти
от областта на индустриалните горивни технологии. Известно е още,
че веществото е високовискозно с наблюдавана тенденция към засъхване. Съдържанието на сухо вещество в нефтените биологични и
първични утайки е над 200 mg на литър. Възложителите се интересуват още какъв би бил най-целесъобразният метод на работа на
горелката - ултразвуков, ротационен или друг, предвид спецификите
на приложението. Сред изискванията ни към поставената инженерна
задача са намиране на оптимален технически начин за разпръскване
на медията и увеличаване на активната площ.

Считаме за целесъобразно
използването на ротационна горелка на Saacke
Уважаеми колеги, поради спецификата си поставената инженерна задача не би могла да има унифицирано
решение. За да се определи прецизно
точната горелка, която би изпълнила
поставените от възложителите
изисквания, е необходимо да се уточнят редица допълнителни данни, като
химичен състав на горивото, калоричност, кинетичен вискозитет, температура на засъхване, условия, при които ще се извършва изгарянето, размери на пещната камера, евентуално вид на котела и др.
Разглеждайки задълбочено условията, които са поставени в задачата,
бихме препоръчали използването на
ротационна горелка, производство
на немската компания Saacke. Технологията на работа на горелката е
въведена още през 1934 г., като през
изминалите десетилетия компанията непрекъснато я развива и усъвършенства. Макар и звучащо нескромно, дългогодишната работа на ротационните горелки на Saacke е доказателство за надеждността и качеството им.
Изборът ни е ротационна горелка, тъй като технологията й на работа е особено подходяща за изгаряне на високовискозни горива. При
ротационните горелки не се използват дюзи, което позволява на съоръженията да работят с горива с висок вискозитет и съдържание на
твърди частици. Например, ротационни горелки на Saacke се използват
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масово по целия свят за изгаряне на
тежки горива. Известни са случаи,
при които ротационни горелки на
компанията работят с тежко гориво, имащо температура от 40 градуса С, която предполага изключително висок вискозитет.
Технологията на Saacke е основана на многостепенна ротация и пулверизация на горивото и въздуха. В
резултат от използването на тази
технология се постига много фино
разпрашаване на горивото, като
отделните капки са с хомогенен
спектър и с постоянно високо качество в целия диапазон на натоварването. Съществена конструктивна
част от ротационния пулверизатор
е ротационната чаша. Течното гориво се подава към тази чаша със
слабо налягане. Центробежните сили,
възникнали вследствие въртенето
на ротационната чаша с над 6500
об./мин., водят до образуването на
много фин хомогенен слой от входящия горивен поток. Слоят се разпределя равномерно по вътрешната

повърхност на чашата. При отделянето на слоя гориво от ръба на чашата съществуващото повърхностно напрежение образува много фина
мъгла от горивото. Последната и
най-съществена част от процеса е
смесване на горивото с първичния
въздух, който се подава концентрично около ръба на чашата с висока
кинетична енергия.
За намаляване на количеството
твърди частици в димните газове е
препоръчително да се използва технология за впръскване на вода в горивото. Прецизно впръскваната вода
се изпарява, веднага след като се
отдели от ротационната чаша. Поради разширяването на водната
пара, пулверизираните капки от горивото се разлагат още по-фино.
Горивната смес изгаря оптимално
вследствие на увеличената си
повърхност и съответно съдържанието на горими твърди частици в
димните газове се намалява до минимум. Проблемът със засъхването
на горивото в горивопроводния
тракт се преодолява чрез нагряващи
елементи, електрически или с пара,
които поддържат вискозитета на
горивото нисък. Допълнителна защита срещу засъхване се осъществява
чрез рециркулация на горивото, реализирано до горивния регулатор. По
този начин се гарантира лесен
старт дори след продължително
време на престой.
Като представител на Saacke за
България, Глобус Комерс следва политиката на компанията да разработва решения според специфичните
изисквания на конкретния клиент,
съобразявайки се изцяло със зададените първоначални параметри.

инж. Борис Георгиев,
инж. Райчо Сахатчиев,
Глобус Комерс

Препоръчвам разделно
оползотворяване и
изгаряне на отпадъка
Уважаема редакция, във връзка с
поставения дискусионен въпрос за
изгаряне на промишлени отпадъци в
ЛукОйл Нефтохим Бургас бих искал
да подчертая, че в условието на задачата се изисква изгаряне на утайки, които са оценени като промиш-
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лен отпадък. Следователно, от изключителна важност е като изходни данни да се посочи пълният физически и химически състав на субстанцията.
Високият вискозитет, съдържанието на сухо вещество и склонността към засъхване обаче дават
възможност да се направи принципно заключение на възможностите за
изгаряне на този отпадък. Познатите дюзови и вентилаторни горелки
могат да изгарят хомогенни материали с висок вискозитет, в случай
че той не превишава 15 – 20 градуса Е. При това температурата на
загряване се налага да се повиши до
120 – 130 градуса С. За съжаление,
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при тази температура сухото вещество автоматично коксува и изгарянето става невъзможно. Освен
това, в конкретния случай, описаният отпадък не е хомогенен.
Категоричното ми становище е,
че не съществува подходящ метод
за директно изгаряне на конкретния
отпадък с описаното изходно състояние. За сметка на това е възможно
използването на няколко налични
технологии за обработка на отпадъка и разделното му оползотворяване чрез изгаряне. Ще се спра на една
от технологиите, като уточня, че
в зависимост от конкретното физическо и химическо състояние на
отпадъка са възможни различни ва-

риации в изпълнението й. Провеждането
на технологията се
базира на първоначално разделяне на отпадъка на течна и
твърда фаза, веднага
след центрофугирането му. Технически разделянето на двете
фази е възможно да се
постигне чрез утаяване, механично филтриране, сепариране и др. След пресоване, утаената твърда част се брикетира и използва като твърдо гориво. Течната част се филтрира, дезоксидира и изгаря като течно гориво с висок вискозитет.
Предложената технология е високоефективна, с коефициент на полезно действие около 96% и възможно
най-ниски капитални и експлоатационни разходи. Двете горими фази
следва да се изгарят в стандартни
горивни камери, без това да предизвиква каквито и да е проблеми при
експлоатация.

Проф. Д-р инж. Димитър Киров,
президент на Екотоп
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Препоръчваме
използването на горелки
Press P/NA
Уважаема редакция, за да предложим технически и икономически
обосновано решение на поставената в миналия брой на списание Инженеринг ревю задача, е необходимо предоставената от ЛукОйл информация да се прецизира и задълбочи. По-подробното изясняване на
спецификите и характеристиките
на центрофугираните нефтени и
биологични първични утайки ще
позволи да се разгледат възможните технически алтернативи за
изгарянето им и да се избере оптималното решение.
Базирайки се на посочените изисквания в задачата, а именно изгаряне на вещество с високи плътност
и склонност към засъхване, считаме,
че за целта е подходяща най-новата
серия мазутни горелки Press P/NA на
италианската компания Riello. Сред
възможностите на горелките Press
P/NA е изгарянето на гориво с вискозитет до 80 енглера. Атомизирането на горивото при горелките от
серията се реализира посредством
използването на пара или сгъстен
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въздух. Възможността от запушване се минимизира чрез увеличаване
диаметъра на клапаните. Стандартно, горелките от серията Press P/NA
разполагат с подгряване на клапаните и помпата. Допълнително, горелките са оборудвани с автоматична
самопочистваща система на дюзата. След изключването на горелката
се реализира самопочистване на цялата линия – от блока до дюзата – с
пара или сгъстен въздух. Сред техни-

ческите характеристики на съоръжението са ниска енергоемкост, намалено работно налягане на помпата –
8 bar, широк диапазон на модулация.
Горелките Press P/NA на Riello се
предлагат на българския пазар от
фирма Калория, изключителен представител на италианската компания
за страната.

ноември 2006

инж. Николай Костов,
специалист от отдел
Технически на Калория
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Измерване нивото на запълване на съд с шоколадова смес
Предложете начин за измерване нивото на
запълване на съд с диаметър 1,5 метра и височина 2,10 метра с шоколадова смес. Съдът е
от неръждаема стомана. Има специфична конструкция със серпентини за отопление и
бъркалка. Диаметърът на бъркалката е 0,8
метра. Серпентините са монтирани на отстояние 10 сантиметра от страната на съда.
Той е част от технологична линия за производство на шоколадови изделия. Необходимо
е нивото на запълване на съда с шоколадова
смес да не превишава 1,4 метра. Точността

на измерване на нивото трябва да бъде в границите на ±15%. Измерването на нивото на
запълване на съда с шоколадова смес следва да
е непрекъснато.
Кой би бил най-подходящият метод за измерване нивото на шоколадовата смес с оглед спецификите в конструкцията на съда, характеристиките на веществото и метрологичните изисквания? Бихте ли могли да предложите конкретно техническо средство, подходящо за провеждане на непрекъснати измервания на нивото на шоколадовата смес?

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

Стефан Куцаров

т създаването на първия
Experimental Ethernet през 1972 г.,
позволяващ предаване на данни по
коаксиален кабел със скорост 2,94
Mbps измина доста време. Първият
стандарт IEEE802.3 се появява през
1983 г. и е със скорост 10 Mbps,
като използва коаксиален кабел. Днес
общият брой на стандартите-допълнения на IEEE802.3 е 29, като някои
все още са за коаксиален кабел, други са за усукана двойка проводници и
трети – за световоди. В момента
се разработва 802.3ар за обмен на
данни между платки със скорост 1 и
10 Gbps, който се очаква да започне
да действа през 2007 г.
Сравнително отскоро по кабелите за Ethernet може да се подава и
постоянно захранващо напрежение,
идеята за което е заимствана от
класическите телефонни линии.
Именно това е захранването по
Ethernet, за което се използват термините Power Over Ethernet (PoE),
Power Over LAN (PoL), Active Ethernet
и Inline Power. В статията се дават
основни сведения за стандартите
на IEEE за захранване, структурата
на РоЕ, интегралните схеми, модулите и приборите за реализирането й,
както и характерни приложения.

Стандарти
Основният стандарт IEEE802.3af
е в сила от 12.07.2003 г. Според него
постояннотоковото захранване се
извършва с номинално напрежение 48 V, предавано по две двойки проводници. Средната стойност на захранващия ток не може да надхвърля 350
mA, а моментната (до 60 ms) – 400
mA. Реално на входа на линията напрежението може да е между 44 и 57
V и се осигурява от захранващо устройство (Power Sourcing Equipment)
PSE с мощност не по-малка от 15,4
W (44Vx350mA). Освен това PSE задължително трябва да може да ограничава тока по линията на стойност
между 400 и 450 mA (избирана от
производителя). На входа на захран-
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Предимства на РоЕ решенията
Не е необходим мрежов адаптeр в захранваното устройство, нито поставянето му в близост до мрежов контакт. Това е съществено предимство при
устройства за безжични мрежи, индустриални системи, охранителни видеокамери и др. Връзката е по-сигурна, тъй като при наличие на непрекъсваемо
захранване (UPS) в PSE тя престава да зависи от мрежовото напрежение.

ваното устройство (Powered Device)
PD в края на линията се допуска напрежението да е между 37 и 50 V,
което означава устройството със
сигурност да може получава мощност 12,95 W (37Vx350mA). В зависимост от реалната консумирана
мощност PD се разделят на 5 класа,
само три от които реално се използват: клас 1 с мощност между 0,44 и
3,84 W, клас 2 – от 3,84 до 6,49 W и
клас 3 – между 6,49 и 12,95 W.
Кабелите за връзка между устройствата могат да имат дължина до
100 m и съпротивление до 20 Ω.
Стандартният неширмован кабел
Cat5 има 4 усукани двойки проводници, а в двата му края са поставени
куплунги RJ-45. Изолацията на проводниците му е с малки диелектрични загуби. Една от двойките е за
предаване на данни към PD (означава
се с ТХ), а другата (RX) – за приемане на данни. Останалите две двойки
са свободни и по принцип могат да
се използват за други цели.
Стандартът предвижда постояннотоковото захранване да може да
се осъществява по два начина.
Първият, наричан режим А (Mode A)
или фантомен метод (Phantom Technique), използва само двойките за
предаване на данни – към ТХ се
свързва положителният полюс DC+
на захранващото напрежение, а RX
се съединява с отрицателния полюс
DC-. Този режим може да се използва
в 10 Mbit-ови мрежи (10BASE-T), 100
Mbit-ови мрежи (100BASE-T) и 1 Gbitови мрежи (1000BASE-T).
При режим В (Mode B) не се оставят свободни двойки, поради което
не е възможно използването му в 1
Gb мрежи. В този режим е прието
проводниците 4-5 и 7-8 да се наричат
захранващ интерфейс (Power Interface,

PI). И в двата режима се използва
успоредно свързване на проводници.
Задължително изискване на стандарта е PSE да подава по линията
захранващо напрежение само при
наличие на подходящ PD в края й.
Разпознаването (Detection) на PD се
прави по резистора 25 kΩ, свързан
на входа му. Най-напред PSE подава
по линията за кратко време две изпитателни постоянни напрежения
между 2,7 и 10 V и измерва тока по
нея за всяко от тях. Чрез разликите
∆U и ∆I се изчислява съпротивлението ∆U/∆I в края на линията. При
прекъсната линия или липсващи PD
ток няма. Според стандарта при
ток под 4 mA трябва да се прекрати по-нататъшната проверка и по
линията няма да се подава постоянно напрежение. Същото се прави и
когато към линията е свързано устройство с входно съпротивление,
силно различаващо се от 25 kΩ. При
наличие на PD започва етапът на
класифициране (Classification). В него
от PSE се подава постоянно напрежение между 14,5 и 20,5 V, на което
PD отговаря чрез генериране на ток
за класифициране (Classification
Current). Именно неговата стойност
показва класа на PD – за клас 1 токът
е 9-12 mA, за клас 2 – от 17 до 20
mA и за клас 3 е 26-30 mA. С това
проверката завършва и PSE подава
по линията нормалното захранващо
напрежение. Същевременно PSE
задължително е с максималнотокова защита за изключване на напрежението при протичане но линията
на ток между 400 и 450 mA (напр.
поради късо съединение).
В стандарта са предвидени и два
метода за откриване на прекъсване
на захранващата линия по време на
работа. Постояннотоковият метод
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a

Фиг. 2.

Фиг. 1.

разчита на намаляването на тока
под 4 mA за повече от 0,3-0,4 s. При
променливотоковия метод PSE наслагва малка променлива съставка
върху постоянното напрежение (все
едно пулсации) и непрекъснато измерва големината на така получения
променлив ток по линията, за да
проверява наличието на PD по неговото съпротивление 25 kΩ. Когато
се установи нарастване на съпротивлението с повече от 5%, постоянното напрежение по линията се
изключва.

Структура
На фиг. 1а е дадено свързването
на предавателя TR с приемника R за
режим А. Предаването на данни от
TR към R се извършва по усуканата
двойка между изводи 1 и 2, а предаването от R към TR – по двойката
между изводи 3 и 6. Използването на
вторична намотка със среден извод
в трансформатора позволява по
същите проводници постоянното
напрежение от PSE да се предаде на
без сърцевината му да се намагнитва от протичащия постоянен ток.
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Другите две двойки на кабела
остават свободни. В тази
структура за връзка TR е специално разработвано устройство с наименование Endpoint
PSE или Injector. Същото се
отнася и за R, но той се нариб ча Powered End Station, Picker,
Тар, Active Ethernet Splitter или
PoE Compatible. За осигуряване на нормалната работа на
PD при произволна полярност
на напрежението по линията,
на входа му задължително
трябва да има диодна мостова схема. Желаното стабилизирано постоянно напрежение
(или напрежения) за работата
в
на блоковете в R се осигурява
от DC/DC преобразувател с
галванично разделяне. Последният
трябва да издържа напрежение поради електростатични разряди не помалко от 1,5 kV между линията и захранваните блокове в R.
За режим В се използва свързването на фиг. 1б. В нея задължително
трябва да се спазва полярността на
напрежението, дадена на фиг. 1а и
затова по принцип не е необходимо
да има диодна мостова схема между
изводи С и D.
В схемите на R на фиг. 1а,б има
излишни връзки – към изводи С и D
за фиг. 1а и към изводи А и В за фиг.
1б. Това се прави,за да се произвежда един и същи тип приемници за
двата режима. Двете схеми основно са предназначени за новоизграждани мрежи 10BASE-T и 100BASE-T.
Те могат да се използват и в стари
мрежи (без РоЕ при изграждането
им), но съществуващите TR и R
трябва да се заменят с нови.
Свързването на PSE в единия край на
схемите на фиг. 1а,б определя често
използваното му наименование
Endspane Device. Тези схеми са предпочитани за индустриални Ethernet
мрежи.

Фиг. 3.

За стари мрежи е възможно и
друго решение (фиг. 1в) без замяна
на TR и R. Тук между TR и R се поставя междинен блок (Midspan) М с вградено PSE, полярността на чието
напрежение трябва да е дадената на
схемата. Тъй като всяко допълнително устройство е потенциален източник на повреди, засега почти
няма индустриални системи с междинни блокове.
Структурата на мрежи 1000BaseT с РоЕ е дадена на фиг. 2. Вижда се,
че за предаването на данни и на захранващото напрежение се използват
едновременно четирите двойки проводници на кабела.
Във всички схеми TR представлява част от хъб, рутер или комутатор (Ethernet Switch), а R е част от
приемното устройство.
В стандарта няма предписания за
структурата на PSE и PD, които се
определят от производителя. Пример за PSE е даден на фиг. 3. Чрез
непрекъсваемото захранване UPS се
постига споменатата независимост на РоЕ. Постоянното напрежение Uo от UPS чрез DC/DC преобразувателя осигурява захранването на
управляващия микроконтролер µC
със стабилизирано напрежение Eoµ.
Блокът HS (Hot Swap) гарантира
безопасната работа на основния
блок PSEM при включване и изключване на Uo.
В зависимост от изходното си
напрежение съществуват два вида
PD. Пасивните PD (Passive PD) подават непосредствено нестабилизираното напрежение от линията на зах-
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Фиг. 4.

ранваното устройство. Те се използват рядко. Идея за структурата на
активно PD (Active PD) е дадена на
фиг. 4. Блокът РР съдържа споменатия диоден мост заедно със схема
за ограничаване на тока на зареждане на кондензатора С (Inrush Current
Control). Стойностите на този ток
не са предмет на стандарта и производителите на PD ги избират
между 100 и 400 mA. Резисторът 25
kΩ и схемата за генериране на ток
по линията за установяване на класа на PD са в блок SCC. След определяне на класа постоянното напрежение от PSE в TR продължава да се
увеличава и когато достигне 35-40
V (в зависимост от конкретното
PD), схемата за управление СС подава необходимото логическо ниво на
вход S за включване на споменатия
вече DC/DC преобразувател. Сигурното включване се осигурява благодарение на схемата за ограничаване
на тока на зареждане. Преобразувателят задължително е с галванично
разделяне между входа и изхода, поради отрицателното входно и положителното изходно напрежение.
Освен това неговият трансформатор улеснява получаването на сравнително малкото стабилизирано напрежение Ео . Напълно възможно е и
получаването на повече напрежения
чрез няколко вторични намотки на
трансформатора в преобразувателя по същия начин, както в класичес-
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ките преобразуватели с галванично разделяне (SMPS).
Според стандарта преобразувателят
трябва да работи нормално с входни напрежения между 36 и 57 V.

Фиг. 5.

Интегрални схеми за PSE
Възприетите наименования са
Power over Ethernet Controller и Power
Switch For Power-Over-LAN. Съществуват PSE за захранване на един PD
(Single-Port Network) и на четири независими един от друг PD (Quad PSE).
Пример за ИС от първия вид е
серията МАХ5922 на MAXIM. Тя
съдържа три ИС, различаващи се
само по минималната стойност на
захранващото напрежение и някои
подробности в действието. Опростената структура заедно с типично свързване на външните елементи
е дадена на фиг. 5. Захранващото
напрежение UIN се подава на извод IN
спрямо аналоговата маса AGND и
може да е между +32 и +60 V. То
захранва и аналоговия управляващ
блок ANC. Минималното напрежение,
при което транзисторът Т се отпушва, е фабрично установено на 28
V при МАХ5922В/С и на 38 V при

МАХ5922А. Когато то се използва
не е необходим делителят R1-R2.
При наличие на напрежение над
минималното транзисторът Т все
още е запушен и започва процесът
за установяване на наличието на PD
(PD Detection). Блок ANC подава на
изхода OUT напрежение 4 V за 88 ms
и измерва тока на извода. Следва
подаване на 8 V за същото време и
ново измерване на тока. С тези данни ANC изчислява съпротивлението
между OUT и AGND и негова стойност между 19 и 26,5 kΩ означава
наличие на PD. Времетраенето на
процеса е 170 ms. Съпротивление
под 15 kΩ или над 33 kΩ означава
липса на PD и описаната проверка
продължава без прекъсване.
При наличие на PD се пристъпва
към класифицирането му (PD Classification), но само ако разрешаващият
за това извод CLASS е свързан към
извод VDIG (фиг. 5). При желание да
не се прави класифициране, извод
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Фиг. 6.

Фиг. 7.

CLASS се свързва към цифровата
маса DGND, при което след откриване на PD му се подава захранващо
напрежение. За самото класифициране от ANC на извод OUT се подава
напрежение 17,5 V, измерва се
токът на извода и се сравнява със
зададения чрез резистора RD. В зависимост от класа на PD на изводи
CL0, CL1 и CL2 се получава съответното двоично число. Времето за класифициране е 21 ms.
Сега ANC отпушва транзистора
Т, като определя скорост на нарастване на изходното напрежение Uo
до 100V/ms и на изходния ток до
35А/ms. Когато разликата между Uo
и UIN намалее до 0,75 V се приема, че
PD е захранен нормално и затова
след 88 ms на изход РОК (Power OK)
се получава високо логическо ниво за
потвърждаване.
Блокът LOGIC осигурява цялостното функциониране на ИС, приемането на управляващи сигнали и подаването на такива към други устройства. За работата му е необходим
генераторът OSC, а постояннотоковото захранване се осъществява
чрез извод VDIG от външно напрежение между +1,65 и +5 V, подавано
спрямо DGND. То осигурява съответстващите му CMOS логически нива
на входовете и изходите на блока.
Работата на ИС се разрешава чрез
високо логическо ниво на вход EN.
Токът по линията Io се контролира чрез резистора RSENSE, върху който се получава напрежение VSENSE =
IoR SENSE. Транзисторът работи нор-
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мално като затворен
ключ при V SENSE до
212 mV. Достигането на тази стойност осигурява на
изхода OUT неизменен ток ILIM = 212mV/
RSENSE.
Намаляването по
време на работа на
напрежението VSENSE
под 3,75 mV за повече от 350 ms означава прекъсване на линията или изключване на куплунга на PD.
Транзисторът Т се
запушва, на извод ZC
се получава ниско логическо ниво и автоматично започва процес на откриване на
PD.
За захранване на
четири PD е предназначена ИС LTC4259А
на Linear Technology.
Тя работи с външни
NMOS транзистори като ключове и
има сериен интерфейс I2С за външно
управление. Интерфейсът може да
контролира до 16 ИС, т.е. до 64 PD,
което позволява използването на ИС
в сравнително сложни Ethernet мрежи. На фиг. 6 е дадено свързването
на един от изходите на ИС. През
резистора 0,5 Ω, NMOS транзистора и предпазния диод S1B напрежението от -48 V се подава по мрежата. С плътни линии е дадено свързването към проводниците за данни,
когато PSE е част от краен блок, а
с прекъснати линии – към свободните проводници, когато е част от
междинен блок. Чрез стабилитрона
58V мрежата се предпазва от недопустимо големи напрежения. Резисторът 10k подава изходното напрежение на вход OUT. В ИС се измерва
напрежението между него и извод
VEE и намаляването му под 2 V означава установяване на нормално захранване от мрежата. Чрез извод
DETECT се регистрира евентуално
прекъсване на веригата с PD. Интерфейсът I2C се използва само за управляване на ИС, поради което изводи
SDAIN и SDAOUT са свързани. Извод
VDD е за постояннотоково захранване на логиката в ИС и на него се
подава напрежение между +3 и +4 V.
Характерна особеност на
LTC4259A са четирите възможни
режима на работа. В Auto mode откриването и класифицирането на PD
и подаването на захранващо напрежение се извършват автоматично
без необходимост от външно управ-

ление. В Semiauto mode откриването
и класифицирането също се правят
автоматично, но ИС чака разрешение отвън, за да подаде напрежение
към PD. Режимът Manual mode е
предвиден за външно управление на
всички стъпки по установяване на
захранването на PD. И накрая
Shutdown mode е изключеното
състояние на ИС. Друга особеност е
наличието на два прага от 375 и 425
mA за ограничаване на изходния ток.
Първата може да продължава само
определено време, програмирано
чрез интерфейса I2C, след изтичането на което PD се изключва. При
достигане на втория праг изключването става веднага.
Също за четири PD е ИС PPS2384
на Texas Instruments. Тя е с вградени
NMOS транзистори и резистори за
контрол на тока, поради което използва малко външни елементи. Режимите й на работа и интерфейсът
са както на предната схема, но към
една управляваща шина могат да се
свързват до 32 ИС. Това позволява
по шината в крайния или междинния
блок на мрежата да бъдат управлявани до 128 PD. Самото управление
се извършва от сравнително прост
микроконтролер. Вграденият блок за
контрол на входното напрежение
позволява работата на ИС при негови стойности между 43 и 57 V. Специфична особеност е вграденият 15разреден аналоговоцифров преобразувател за измерване на тока, благодарение на който силно се намаляват неизбежните смущения от линията. Това, заедно с възможността
за работа на ИС при околна температура между -40 и +125°С, е особено полезно за индустриални приложения.

Интегрални схеми за PD
Те включват различни блокове на
цялото устройство, дадено на фиг.
4. Първият вид ИС представляват
само контролери за DC/DC преобразуватели и единствената им особеност е възможността да работят
с напрежението, подавано по линията. Типична схема на такъв преобразувател е дадена на фиг. 7, използваща контролера SC4812 на
Semtech. Стабилизираното изходно
напрежение V out се получава чрез промяна на продължителността на импулсите на ключа Q1 в зависимост
от това напрежение (чрез резисторите R2 и R3) и изходния ток (чрез
резистора R5). Стойността на изходното напрежение зависи от
трансформатора, но не може да
надхвърля 14 V. Предвидено е автоматично изключване на ИС при на-
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Фиг. 8.

Фиг. 10.

Фиг. 9.

прежение на извод VСС под 6,25 V.
Вторият вид ИС включват блоковете SCC и СС на фиг. 4. За изясняване на действието им на фиг. 8 е дадена структурата на ИС НV110 на
Supertex. Напрежението на изхода на
блока РР се подава между изводи Vрр
и Vnn и може да бъде между 36 и 57 V.
Блокът UVLO заедно с резисторите
2,4 МΩ и 116 kΩ осигурява включването на ИС при увеличаване на Uo над
40 V, както и запазване на работата
при намаляване до 32 V. За удовлетворяване на изискванията на 802.3af
се налага промяна на прага на изключване, което се постига чрез външен
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делител със средна
точка, свързана към
извод UVLO (фиг. 9).
Задаването на класа
на PD става чрез частта от схемата на
фиг. 9, означена като
Optional. В случая напрежението върху резистора RCLASS
е фиксирано от стабилитрона и следователно колекторният ток на
транзистора се задава чрез този резистор. При класифицирането на PD
самата ИС се изключва и токът по
линията е равен на колекторния плюс
този през стабилитрона и делителя
UVLO. Така може да се изчисли необходимото съпротивление RCLASS за
всеки от класовете. Например за клас
1 то е 191 Ω.
От същия вид е TPS2375 на Texas
Instruments с типична схема на свързване на фиг. 10. Единият от диодните мостове се използва при захран-

ване по двойките проводници за
данни, а другия – по свободните
двойки (независимо че полярността
на подаваното по тях напрежение е
фиксирана). Резисторът R(DET) е за
разпознаване на PD. Класът на PD се
задава чрез резистора R(ICLASS). Чрез
резистора R(ILIM) се задава максималният ток IILIM на зареждане на кондензатора в изхода на схемата (100
µF на фиг. 10) непосредствено след
подаване на захранващото напрежение с препоръчвано съпротивление
дадено на фиг. 10. При нормална работа на изход PG има ниско логическо ниво, докато при изключено захранващо напрежение към DC/DC преобразувателя (чрез вградения NMOS
транзистор е прекъсната връзката
между изводи RTN и VSS) се получава високо логическо ниво. При нарастване на входното напрежение
(между изводи VDD и VSS) нормалната работа на ИС започва при негова
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Фиг. 11.

стойност от 42 V, докато при намаляването му работоспособността се запазва до 30 V. Също при нормална работа PD може да консумира от линията ток до
405 mA, т.е. може да му се достави максималната
мощност, предвидена от стандарта. При опит за консумиране на по-голям ток се изключва изходното напрежение. Особеност, полезна за много приложения, е издръжливостта на ИС към напрежения до 15 kV, дължащи
се на електростатични заряди.
Третият вид ИС за PD включват блокове SCC, СС и част
от DC/DC на фиг. 4. Тази част задължително е контролерът, а само в една ИС (засега) е и мощният транзистор. Структурата на ИС от този вид може да бъде
изяснена чрез опростената блокова схема на LM5071 на
National Semiconductor (фиг. 11). Вижда се външно свързаният мощен NMOS транзистор, управляван от изход OUT
и резисторът в сорса му за осигуряване на непрекъснат
контрол на тока чрез напрежението на вход CS. Освен

от него продължителността на импулсите на OUT зависи и от изходното напрежение, част от което чрез делител постъпва на вход FB. Тази ИС е разработена специално за PD с допълнително захранване от мрежов
адаптeр, което обяснява наличието на вход AUX. Когато
на него се подаде напрежение над +2,5 V се разрешава
работата на ИС с входни напрежения над +9,5 V. Това
позволява чрез диодна схема ИЛИ тя да се захранва и от
друго постоянно напрежение. Изводи VIN и VEE се свързват
към постоянното напрежение на линията (максимална
стойност 60 V), като чрез делителя на вход UVLO се установява минималното работно напрежение. Включването на ИС става при напрежение 2 V между изводи VIN и
UVLO, което се използва при изчисляване на делителя. Резисторът между изводи VIN и RSIG заедно с резисторите
на делителя на UVLO определя входното съпротивление
25 kΩ на PD. Чрез кондензатора на извод SS се осигурява
плавният старт. Честотата на DC/DC преобразувателя се задава чрез резистора RT, като може да е до 600
MHz. Между изводи RCLASS и VЕЕ се свързва резистор за
определяне на класа на PD.
Друга ИС за PD е LTC4267 на Linear Technology. Тя
започва работа при увеличаване на входното напрежение над 36 V и я запазва при намаляването му до 30 V,
а максималното входно напрежение е 57 V. Особеност
на ИС е използването на две вместо една стойности
на тока IILIM (двустепенно ограничаване) за зареждане
на изходния кондензатор (140 и 375 mA). Непосредствено след подаване на постоянното напрежение от линията, кондензаторът С на фиг. 4 започва да се зарежда
с по-малката стойност на тока. При достигане на нормалното напрежение за работа на DC/DC преобразувателя, т.е. при разлика между това от линията и подаваното на преобразувателя под определена стойност, се
превключва по-голямата стойност за ограничаване на
тока. Това усложняване позволява работата на PD както с маломощни PSE, така и с такива за максималния
ток, допускан от стандарта.
От същия вид е BiCMOS ИС МАХ5941 на MAXIM. Реализираният с нея DC/DC преобразувател е с входно
напрежение между 18 и 67 V, но се включва при увеличаването му над 39 V и изключва при намаляване на 30 V.
Полезна особеност е възможността за намаляване на
тока на зареждане на изходния кондензатор чрез свързване на малък кондензатор между два от изводите на ИС.
В серията от четири ИС МАХ5953 са вградени два,
а не един мощни транзистора, тъй като тя е предвидена за реализиране на синхронни DC/DC преобразуватели. Благодарение на това в някои режими на работа
техният коефициент на полезно действие надхвърля
90%. Допълнителни предимства са работата на преобразувателя с входни напрежения между 11 и 76 V и честотата 500 kHz на генератора. Последното означава
по-малки размери и тегло на трансформатора.
Единствените засега ИС, които включват всички
блокове на фиг. 4, са Si3400 и Si3401 на компанията
Silicon Laboratories, като втората осигурява мощност в
товара не по-малка от 16 W (над изискването на
802.3af). Те са с двустепенно ограничение при прагове
130 и 525 mA. Характерни предимства са малкият брой
външни елементи на PD, и малките размери на корпуса
на ИС (5x5x0,85mm).

Модули (PoE Module)
Съществуват такива за PSE и за PD. Модулите за
PSE представляват печатна платка с куплунг и захранване от ел. мрежа (обикновено напрежението й може да
е между 90 и 264 V). Предназначени са за вграждане в
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устройства, осъществяващи връзка
по Ethernet (напр. комутатори) с
повече от едно PD. Максималният
брой PD като правило е четен и в
границите от 4 до 48. Това означава, че в много случаи модулът трябва да осигурява значителна мощност. Твърде често модулите осигуряват и постояннотоковото захранване на други блокове на устройството.
От гледна точка на управлението
съществуват 3 типа. Управляващите модули (Master Module) могат да
работят самостоятелно и същевременно да управляват други. Тези
„други“ са управляваните модули
(Slave Module), които могат да работят и с микроконтролер и микропроцесор. Третият вид са самостоятелните модули (Stand-Alone Module),
които са с вградено управление и
нито имат нужда от външно, нито
могат да управляват други.
Твърде често модулите, предназначени за много PD, съдържат няколко платки – един контролер и няколко драйвера за осигуряване на напреженията. Например модулът
PDIM7148 на PowerDsine е с 1 контролер и 6 драйвера, всеки за 8 PD.
Модулите за PD преобразуват
напрежението от Ethernet в по-мал-
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ко стабилизирано напрежение и реално върху една печатна платка
съдържат всички блокове на фиг. 4.
Характеризират се със същите основни параметри, както DC/DC преобразувателите. Често се предлагат като серия с различни изходни
напрежения и токове. Например серията Ag9000-S на Silver Telecom
съдържа модули 3,3V/1,8А, 5V/1,8А
и 12V/1А с работен температурен
обхват от -20 до +70°С.
За получаване на по-голямо напрежение от това на модулите могат
два да се свържат последователно,
а за по-голям ток – паралелно. При
това входните напрежения на модулите трябва да са независими едно
от друго – всяко от тях се предава
по две двойки проводници на кабела.

Прибори
Външният им вид обикновено е
като на Ethernet комутатор, но има
и такива за монтаж върху DIN шина.
Освен всички необходими блокове за
обмен на данни те имат и такъв за
РоЕ. Използването на последния не е
задължително, т.е. тези прибори
могат да работят и в обикновени
мрежи без РоЕ.
Приборът Magnum PS14P на
GarrettCom се използва с успех в без-

жични телеметрични индустриални
системи и захранва 4 PD в 10 и 100
Mb мрежи. Например тези PD могат
да са VoIP телефон, видеокамера и
два сензора. Добър пример за прибор
с вграден UPS е Backup Juice на SEI.
Той осигурява общ ток на захранваните PD от 10 А, а акумулаторът
му е с капацитет 8 Ah. Типично приложение е за безжични системи от
охранителни видеокамери и врати с
електронен достъп.
Напрежението от Ethernet може
да се използва и от устройства без
РоЕ функции. За целта напрежението се подава по свободните двойки
на кабела и чрез специализиран прибор се превръща в стабилизирано
напрежение. От този тип е ВТ-САТ5R1-12 на Hyperlink, който при входно
напрежение между 24 и 50 V осигурява на изхода си 12 V и ток 2 А.
Интересни са възможностите на
прибора DWL-P200 на компанията DLink. Поставеният в предавателя на
мрежата прибор преобразува мрежовото напрежение (между 100 и 240V)
в 48V/400mA и го предава по свободните двойки на кабела. На друг негов вход постъпват данните за предаване. В приемника също такъв
прибор преобразува напрежението в
стабилизирано 5V/2,5А или 12V/1А.
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Серията Catalyst 3750 на компанията Cisco съдържа 12 прибора, позволяващи захранване по 10, 100 и 1000
Mb мрежи на 16, 24 или 48 PD.
Приборът 3 Com SuperStack3
Switch 4400 PWR е предназначен за
10 и 100 Mb мрежи, захранва до 24
PD по двойките проводници за данни и осигурява обща мощност по
Ethernet мрежата от 150 W.
За работещи в обхватите 2,4
GHz или 5 GHz крайни устройства за
индустриални WLAN (Access Point), е
произвежданият от Siemens прибор
W788-1PRO. Освен РоЕ, той има и
специален устойчив на вибрации куплунг, а може да се захранва и от електрическата мрежа. Също с РоЕ e
двойното крайно устройство
SCALANCE W788-2PRO.

Приложения
Напоследък Ethernet е с все по-широко приложение в индустриалните
системи за контрол, управление и обмен на данни. Използването на TCP/
IP и Ethernet мрежи елиминира необходимостта от разработка на специализирано програмно осигуряване.
Същевременно използването на
Ethernet вместо класическите интерфейси RS232 и RS485 позволява
връзка с Интернет на сензори и дру-
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ги контролни устройства и изпълнителни механизми, намиращи се в различни точки на предприятието. За
целта специализирани компютри
(Smart Devices Server - SDS) преобразуват данните в Ethernet пакети.
Прибавянето на РоЕ опростява
структурата на SDS и улеснява монтирането им. И не на последно място наличието само на един UPS в PSE
намалява цената, улеснява и поевтинява поддръжката. Все по-често при
разширяването на съществуващи и
изграждането на нови индустриални
системи се използва Ethernet с РоЕ.
При това не трябва да се забравя, че
обикновеният RJ45 куплунг не е особено подходящ за тежките условия в
едно индустриално предприятие,
нито за многократно поставяне и изваждане. За всеки конкретен случай
трябва да се преценява дали не е подобре да се използва куплунгът M12
D-Coded, известен и като M12
Ethernet 8 Pole.
Фактът, че повечето от сензорите консумират мощност по-малка
от доставяната по Ethernet очертава тенденцията традиционните
fieldbus решения да бъдат заменяни
с Ethernet с РоЕ, независимо че не е
необходима предлаганата голяма
скорост на обмен на данни.

Независимо от основната идея на
РоЕ за избягване на захранването от
електрическата мрежа на устройствата в края на линията, изключенията не са рядкост. Това се прави в
случаите, когато работата на дадено устройство трябва да се запази
дори при прекъсване на захранването
на Ethernet. Трите възможности за подаване на това допълнително захранване са в точки А, В и С на фиг. 4 чрез
диодна схема ИЛИ.
Увеличаването на сложността на
приемните устройства често е
свързана с повишаване на консумираната от тях мощност. Характерни
примери са предавателите по стандарта WiMAX, някои видеокамери с
усъвършенствани телеобективи и
видеотелефоните. Това означава, че
за все повече устройства мощността от IEEE802.3af ще е недостатъчна. Едно от успешните решения е
модулът PD83000 на PowerDsine. Той
използва за захранване четирите
двойки на кабела, с което осигурява
на PD мощност от 30,8 W. Допълнителна възможност за увеличаване на
мощността е работа на PD с по-високо напрежение. Например при 55 V
се осигуряват 38,5 W. Контролерът
в модула може да управлява подаването на напрежение на 48 PD.
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Data Acquisition
ÔÎ‡ÚÙÓÏË
Същност на DAQ, направления в развитието им, видове платформи

¬

буквален превод от английски
Data Acquisition означава получаване
или придобиване на данни. Но да се
определят по този начин технологиите, обединени под термина Data
Acquisition или съкратено DAQ, би
било крайно неточно и дори невярно.
Защото Data Acquisition представлява автоматизационна платформа,
която разкрива големи възможности
за повишаване на производителността, оптимизиране на процесите и
поддържане на качеството на произвежданата продукция. Възприятието
на повечето инженери в процесната
индустрия за Data Acquisition технологиите в повечето случаи се свежда до това, че DAQ е част от управляващите системи в завода. Инженерите, работещи в областта на
разпределението на електрическа
енергия или природен газ, или в някое
от ВиК дружествата в страната, с
голяма вероятност разбират DAQ по
по-различен начин. Защото в т.нар.
ютилити индустрия DAQ е най-общо
част от SCADA системите, които
събират информация за различни отдалечени един от друг обекти в някаква комуникационна среда. За икономическите отдели в големите
обекти от областта на индустрията или комуналния сектор, обаче,
терминът Data Acquisition означава
възможност да се наблюдава в реално време текущото натоварване на
производствените мощности. Независимо от спецификите в приложението на Data Acquisition технологиите в различни обекти, общата
тенденция в развитието им е насочена към постигането на максимална точност и бързодействие по

60

отношение събирането и обработката на информацията.

Цели на Data Acquisition
На съвременните инженери в промишлеността често им се налага да
разработват и поддържат системи
за получаване на данни, на базата на
които се мониторират или контролират процесите или се провеждат
тестови мероприятия.
Data
Acquisition системите осигуряват
необходимата информация за определяне на оптималните производствени условия, превантивна или предсказваща поддръжка на машините и
оборудването, както и необходимостта от спешен ремонт или замяна
на оборудване. Предизвикателството в разработване на DAQ е определянето на точния тип система, която е най-подходяща за дадения набор
от измервания.

DAQ в промишлеността
Основно изискване към промишленото оборудване е непрекъснато да
работи с номиналните си характеристики и с минимален престой за
поддръжка с цел осигуряване на максимална производителност. Въпреки
че закупуването на технологичната
екипировка често е свързано с огромни капиталови инвестиции, редовната поддръжка на оборудването и
необходимите ремонтни дейности
също биха могли да изискват значителни суми, особено в случаите, при
които ремонтите са ненавременни
или неочаквани. В случая, една DAQ
система би могла да бъде използвана за изпитване, измерване и контрол на промишлени съоръжения с цел
минимизиране на непланови ремонти
и значително увеличаване на между-

ремонтните периоди.
Често изпитванията и измерванията са наложителни, за да се осигури оптимална работа и минимално
време за престой на промишленото
оборудване. Тези измервания включват налягане, температура, разход,
мониторинг на консумираната мощност, вибрациите, натоварването
и др. Заводските инженери използват измерванията на вибрациите,
получени от акселерометри, за да
откриват дебалансиране или други
аномалии при въртенето на вала на
газовите турбини или друго ротационно оборудване, например. Целта
от мониторинга на тези характеристики е диагностика за установяване на недобро мазане, износени лагери или децентровани предавки. Понякога измерването на описаните

технологични параметри
се съчетава с измервания на напрежението и тока на електрическия
мотор с цел мониторинг на консумираната мощност и сравняването й
с приложения товар. Инженерите
могат да използват данни за температурата, получени от термодвойки или термосъпротивления, за определяне на промени в топлинния профил на определен елемент, които
биха свидетелствали за прекомерно
триене в цилиндрите на компресори
и помпи.
Всяко промишлено производство
се характеризира с определен брой
физически и електрически параметри, свързани с технологичните процеси, които трябва да бъдат количествено определени. Сред предизвикателствата към заводските инженери е определянето на оптималната
за конкретната автоматизационна
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задача архитектура за DAQ системите предвид необходимия за успешен мониторинг на промишленото
оборудване брой измервания. Типично, DAQ системите обхващат три
направления - добиване на данните
(измерване на сигнала), анализ на данните (обработка на данните) и представяне на данните (записване на
данните).

Честота на отчитане на
сигнала
За да се определи какъв би бил найоптималният тип хардуер за дадена измервателна система е необходимо да се вземат предвид няколко
условия, сред най-важните от които е избор на скоростта или честотата на отчитане, която се
изисква за измерваните сигнали. Устройствата за натрупване на данни се характеризират с различни
възможности по отношение скоростта на отчитане. Скоростта или
честотата на отчитане би могла
да бъде в обхвата от 1 Hz (един
отчет в секунда) до 1 MHz (един
милион отчета в секунда), в зависимост от измервания сигнал.
Минималната скорост на отчитане за даден сигнал се определя на

62

базата на теоремата на Найквист.
Тя формулира, че сигналите трябва
да бъдат отчитани с честота два
пъти по-висока от най-високата честота в спектъра на сигнала. Известна е също като теорема за дискретно представяне на непрекъснати
сигнали или теорема на Шенон, а
понякога и на Котелников. За по-прецизни измервания се препоръчва отчитането на сигнала да е с честота
5 - 10 пъти по-висока от неговата
собствена честота. Например,
валът на турбина, който се върти с
6000 min-1, има скорост на въртене,
еквивалентна на 100 оборота в секунда (rps) или 100 Hz. За адекватно
описване въртенето на този вал,
теоремата на Найквист изисква скоростта на отчитане да е поне
200Hz. Практиката в натрупването
на данни препоръчва, че 500-1000 Hz
е оптималната честота на отчитане, необходима за точно представяне или описване на този сигнал.

Прецизност на
устройството и тип на
сензорите
Втори въпрос, който следва да се
реши, е каква е необходимата прецизност на използваното устройство,

което ще събира данните за измерваните сигнали. За широко разпространените аналогово-цифрови устройства честотата на отчитане е
обратно пропорционална на точността или разделителната им способност. Точността при повечето видове хардуерни средства, специално
разработени за натрупване на данни, е между 12 и 24 бита. Например,
едно високопрецизно 24-битово устройство, което се използва за мониторинг на бавно променяща се температура, би могло да има максимална честота на отчети от едва 50
Hz. Обратно, едно 8-битово устройство е възможно да има висока честота на отчитане от порядъка на
1 GS/s (гигаотчети в секунда).
Третият въпрос, на който трябва да се отговори, е какъв тип сензори или преобразуватели са необходими за измерваните сигнали. Сензорите и преобразувателите са съществен елемент на всяка DAQ система. Те преобразуват съответния
физически параметър като температура, налягане или вибрация в електрически сигнал - обикновено напреженов, който може да се измери. Като
примери за сензори и преобразуватели могат да се посочат термодвой-
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ки, акселерометри, тензометрични
сензори и разходомери.

Нормализация на
сигналите и работни
условия
Друг аспект, който следва да се
вземе предвид, е изискват ли сигналите нормализация, т.е. привеждане
до определени стандартни условия.
Повечето сензори или преобразуватели произвеждат сигнали, които
имат много малки амплитуди, включват нежелани шумове от обкръжаващата среда и съдържат грешки по
напрежение от т.нар. синфазна
съставна, предизвикани от различните земни потенциали. Нормализацията на сигнала компенсира тези нежелани явления чрез използване на
усилване, филтриране и/или електрическо (галванично) изолиране.
Важен е и въпросът в каква обкръжаваща среда работи системата
за натрупване. Точното местоположение, изискванията за монтаж, спецификите на работните условия определят вида на използвания хардуер, на базата на който се изгражда
DAQ системата. Data Acquisition устройствата могат да се доставят
в широка гама от размери, с различ-
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ни характеристики и приложимост
на определени работни температури, вибрации и други характеристики, оказващи влияние върху функционирането им.

Анализ на данните
В зависимост от типа на натрупваните данни, е възможно прилагането на голям набор от алгоритми за
последващата им обработка с цел
комплексно характеризиране на сигнала. Например, бързото преобразувание на Фурие (БПФ) е аналитичен
метод, който пресмята честотните компоненти във времевата област на един сигнал. Пресмятания с
БПФ се използват в приложения като
мониторинг на честотите на вибрация при ротационни машини или
променливотоковата мощност на
изхода на генератор.
При измерване на вибрации, чрез
софтуерни инструменти за анализ
се изчисляват орбитални криви, полярни криви и криви на Кампбел (термини от вибродиагностиката). Например, кривата, която описва центъра на един въртящ се вал, наподобява елипса. Нарича се орбита, тъй
като центърът непрекъснато се
движи по нея.

При измерване на температура
или налягане могат да бъдат изпълнени статистически алгоритми като
усредняване по време, максимална и
минимална стойност. Понякога се
налага използването на софтуерно
филтриране, за да бъдат елиминирани нежелани съставни на данните.
Много софтуерни приложения, включително графични езици за програмиране, притежават специфични инструменти за анализ в реално време или
за последващи периоди с цел бърз,
ефикасен и качествен анализ на сигналите.

Представяне на данните
Третият аспект в развитието на
Data Acquisition системите включва
представяне на натрупаните данни,
което обикновено се състои във визуализацията им чрез съответен човеко-машинен интерфейс, както и
съхраняването им върху определен
носител, например твърд диск или
флаш памет, или разпращането им
по мрежа. Съхранената информация
се използва за оценка на текущите
работни условия, диагностика, т.нар.
предсказваща поддръжка или като
критерий при изследване на проблеми. За бъдеща обработка и анализ,
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данните могат да бъдат насочени
към програмни продукти като
Microsoft Excel или друг софтуерен
пакет за обработка на събраната
информация. Някои софтуерни пакети са с капацитет на съхранение до
1 милиард даннови точки.

Data Acquisition
платформи
След избора на архитектура на
Data Acquisition системата за натрупване на данни, включително
уточняване на всички изисквания при
събирането им, целите на анализа и
препоръките за представянето им,
трябва да се избере апаратната
част на платформата за натрупване на данни. Използваните в областта на индустрията Data Acquisition
системи са PAC и PCI с разширения
за контролно-измервателни уреди
(PXI).

Системи PAC
PAC представляват хибридни
платформи от персонален компютър (PC) и програмируеми контролери (PLC). Разработени са с оглед
комбиниране на процесорните
възможности, приложния софтуер и
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RAM-а, характерни за персоналните
компютри, с надеждността, стабилността на работа и възможностите за разпределено управление на
програмируемите контролери. Системите PAC също поддържат характеристики на PC от високо ниво,
като процесори с плаваща запетая
за често срещани пресмятания,
вградени мрежови сървъри за бърз
контрол и мониторинг, флаш памет
за съхранение на данните и Ethernet
свързаност за обмяна на данните по
мрежа.
Счита се, че системите PAC са
идеални за работа в тежки и разпределени приложения, изискващи ниски
скорости на отчитане. Изобщо, обменът на данни при PAC системите
е функция на софтуера и е ограничен
до няколко хиляди херца. Освен това,
тези системи са устойчиви на ударни натоварвания до 50 g и вибрации
до 5 g, отличават се с електромагнитна съвместимост, съответстваща на стандартните изисквания за много тежки работни условия,
т.е подходящи са за употреба в среди с електрически шум и се характеризират с работни температури от
-25 до 60 °C.

Използване на стандартен промишлен софтуер
Характерни за PAC системите са
високоточните аналогови входове/
изходи с вградена нормализация на
сигнала и 16-битова разделителна
способност. Тъй като високата разделителна способност и нормализирането на сигнала не могат да гарантират повторяеми точни измервания, измервателната система трябва да бъде калибрирана в съответствие с международно признат
стандарт. Също така, PAC системите позволяват директна връзка със
сензори като термодвойки, термосъпротивления, аналогови изходи
за високо напрежение, без допълнителен хардуер.
Системите PAC използват стандартен, промишлен софтуер, който
поддържа широк набор от функции
като мащабиране, съчетаване на
криви, таблици със сортирани данни
и изчертаване на графики. Поддържат основни компоненти за изпълнение на произволни функции,
включително линейно алгебрични,
диференциално и интегрално пресмятане, работа с масиви, филтриране
и други сложни математически опе-
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рации. Тази комбинация позволява
бързо изграждане на всяко приложение на базата на необходимите специфични за конкретния случай функции.

Съхранение и предаване
на данните
Също така PAC системите предлагат широк набор от инструменти
за регистриране и съхранение на данни. Значителен дял от предлаганите
на пазара PAC системи включват
енергонезависима вътрешна флаш
памет и преносима флаш памет,
позволявайки да се съхраняват повече от 1 GB данни в стандартни файлове. Във възможностите на някои
PAC системи е възстановяване данните чрез използването на FTP
сървър или предаване на данни в определена комуникационна среда. Други PAC разполагат с преносима флаш
памет чрез която данните се пренасят до PC за по-нататъшен анализ.
PAC системите не остават встрани и от все по-широкото използване
на Ethernet и web технологиите в
областта на индустрията, за трансфер на съхранените данни в реално
време и отдалечен контрол.
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PXI системата
PXI е разработена през 1997 г. за
изграждане на модулни и мащабируеми CompactPCI платформи – промишлена версия на компютърната PCI
шина. Днес PXI се ръководи от PXI
Systems Alliance, независима организация, обхващаща повече от 60 компании. Платформата PXI съчетава
стабилността на CompactPCI със
специализирани измервателни свойства.
Съществуват много продукти за
PXI, предназначени за тестови и измервателни приложения. PXI предлага продукти за натрупване на информация, характеризиращи се със
скорост и точност в диапазона от
60 S/s [отчета в секунда] при 24битова точност до 1 GS/s при 8битова точност. Пригодените за
различни цели PXI устройства могат да притежават до 64 канала за
аналогов вход, 2 канала за аналогов
изход и 32 линии за цифрови входове/изходи.
Архитектурата на PXI е проектирана за тестове и измервания в
тежки промишлени условия. С работен температурен обхват от 0 до
50 °C, устойчивост на ударни въздей-

ствия до 30 g и способност да издържа до 0.3 g вибрации, платформата PXI е много по-добре приспособена за тежки производствени условия
от който и да е стандартен персонален компютър. За сигналите от
преобразувателите, изискващи специално компенсиране (измервания с
термодвойки, измервания на деформации, на високи напрежения и др.),
може да се използва специална апаратура за нормализация на сигнали,
която се свързва директно с хардуера на платформата.
PXI използва стандартни софтуерни архитектури като Microsoft
операционни системи, позволяващи
на потребителя да разработва и
изпълнява софтуерни приложения на
масово разпространени персонални
компютри. Анализът след приемането на данните може да бъде извършен от приложна програма, избрана от потребителя, като например графичен програмен език със
специални аналитични функции. Както PAC, така и PXI предлагат
възможност да съхраняват информацията на локално записващо устройство или да я обменят по LAN мрежа чрез Ethernet.
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—Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú
SafetyBUS p
Характеристики на стандарта, философия за безопасност,
съвместими устройства

—

˙‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ÙËÎÓÒÓÙËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‡ÁÎË˜Ì‡ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓËÚÓ Â ÓÒË„Ûˇ‚‡Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÔÂ‰Ë „Ó‰ËÌË. «‡ ‰ÌÂ¯ÌÓÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰ÌÓ
ËÎË ‰ÓË ÌˇÍÓÎÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ‰ÓË Ë Ì‡È-Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Ë
ÏÓ‰ÂÌË Í‡ÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ,
ÚÛ‰ÌÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÓÒË„ÛË ÌÛÊÌ‡Ú‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ. –ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÚÓ‚‡
Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ Ì‡Î‡„‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÌËˇ ÔÓ‰ıÓ‰
Í˙Ï ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡. ÕÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡˘ËÚÂ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË, ‚ÒÂ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌË
ÒËÒÚÂÏË, ‚ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÎÂ‚Ë ÏÂÊË, ‚Ó‰Ë ‰Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆËËÚÂ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
ÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÔÓÎÂ‚Ë ÏÂÊË ÌÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡ÎË, ÔËÎÓÊËÏË Á‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌËÚÂ Ò Ó„ÎÂ‰
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡
ÓÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂı‡ÌËÁÏË Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍËÚÂ, ı‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ ÔÓÎÂ‚ËÚÂ
ÏÂÊË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÏÂÊË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÓÚÍË-
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‚‡ÌÂ Ë ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍË, ÌÓ ·ÂÁ
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÏÓ‰ËÙËˆË‡ÌÂ, Ì‡ Úˇı
ËÏ ÎËÔÒ‚‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Ë ·˙ÁÓ ‰‡ ÓÚÍË‚‡Ú ÏÂÊ‡,
Í‡·ÂÎ ËÎË ÔÓ‚Â‰‡ ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ Â Â‰ËÌ
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ÒÎÓÈ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, Ò
ÍÓÈÚÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚÍË‚‡Ú ‚˙ÁÍË ËÎË
ÔÓ‚Â‰Ë ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ë ‰‡ ÒÂ
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒÔÂ¯ÌË
‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ò ˆÂÎ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡ ‡‚‡ËË. ƒÓ·‡‚ÂÌËÚÂ ÒÎÓÂ‚Â Ò ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚÍË‚‡Ú Ë ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË „Â¯ÍË. œÓÌÂ
Â‰ÌÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ Í‡ÚÓ
Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ˘Û ‚ÒˇÍ‡ „Â¯Í‡.

Характеристики на
стандарта
»ÏÂÌÌÓ Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ï‡¯ËÌÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÔÂÁ 1999 „.
ÌÂÏÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ SafetyBUS p. ƒÌÂÒ ÚÓ‚‡
Â Ì‡È-¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ‡Ú‡
Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ÏÂÊ‡, Ò Ó„ÓÏÌÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ ÓÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·Î‡ÒÚË. ¬˙‚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡
SafetyBUS p Â Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó 64
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚ Ó·˘‡
ÏÂÊ‡ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó 3,5
ÍÏ. — ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË
ÛÚÂË ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡ ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ‡Á¯ËË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ. —Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú SafetyBUS p Â
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Á‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘Ë Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈ-

ÒÍ‡Ú‡ ÌÓÏ‡ EN 954-1, ‡ÚÂ„ÓËˇ
4, Ë Á‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò ÌË‚Ó Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ SIL 3 ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ IEC 61508.
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú˙Ú
SafetyBUS p ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÚ Â‰ÌÓËÏÂÌÌ‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ,
ÒËÒÚÂÏÌËÚÂ ËÌÚÂ„‡ÚÓË Ë ‡Á‡·ÓÚ˜ËˆËÚÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ SafetyBUS p
ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡ Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ SafetyBUS p ‚ ÔÓÒÓÍ‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ.
—Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú SafetyBUS p Â ·‡ÁË‡Ì Ì‡ ÏÂÊÓ‚‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
CAN. —Ë„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ Â‰ËÌË˜ÂÌ Í‡Ì‡Î ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÔÓ ‰‚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ - Ô˙‚ÓÚÓ Â
˜ÂÁ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚ ÒÎÓÈ, ÍÓÈÚÓ
Ò˙‰˙Ê‡ ÔÓ‚ÂÍË Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡
‚ ÔÓÚÓÍÓÎ‡. ¬ÚÓÓÚÓ Â ˜ÂÁ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÓÒÚ Ì‡
Ò‚˙Á‡ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë „‡‡ÌÚË‡ÌÂ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡. ¬ Ò‡ÏËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌËˇ ËÌÚÂÙÂÈÒÂÌ
ÂÎÂÏÂÌÚ ËÎË Ã»≈ (·.Â‰. ÓÚ ‡Ì„ÎËÈÒÍ‡Ú‡ ‡·Â‚Ë‡ÚÛ‡ BIP ËÎË Bus
Interface Part) Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÓÚ ÔËÎÓÊÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ (œ≈ ÓÚ ‡Ì„Î. AP Application Part). Ã»≈ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡, Ú.Â. Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌËÚÂ
ËÌÚÂÙÂÈÒÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‰‡ÌÌÓ‚ËÚÂ
Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ë ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ‚ÂÏÂÚÓ, ËÁÔ‡˘‡ÈÍË Ò‡ÏÓ
‡‚ÚÂÌÚË˜ÌË ‡·ÓÚÌË ‰‡ÌÌË Á‡
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡
ÔÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Á‡ œ≈.

Развитие в мрежовата
технология за
безопасност
≈‰ÌÓ ÓÚ ÔËÌˆËÔÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÔÓÎÂ‚ËÚÂ ÏÂÊË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Â ÓÔÓÒÚÂÌÓÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ò ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ.
œÓ‰Ó·ÌÓ Â Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÏÂÊË. Õ‡È-Ì‡ÔÂ‰
ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡Ú Ò ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ Ë ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡Ú Ò ‰Û„Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ƒÌÂÒ,
SafetyBUS p ÔÂ‰Î‡„‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ ÔË Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ì‡ „ÓÎˇÏ Ì‡·Ó ÓÚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÌÂ Ò‡ÏÓ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ Ò‚ÂÚÎËÌÌË Á‡‚ÂÒË,
ÒÍÂÌÂË Ë ‡‚‡ËÈÌË ÒÚÓÔÓ‚Â, ÌÓ Ë
ÔÓ-ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
Í‡ÚÓ Ó·ÓÚË, Á‡˘ËÚÌË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÔÌÂ‚Ï‡ÚËÍ‡ Ë ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡
‡Ô‡‡ÚÛ‡ Á‡ ·ÂÁÊË˜Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. “ÂÁË Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÌÓ‚Ë ÒÂ‰-
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ÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÌÂ Ò‡ Ò‡ÏÓ
‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÌÓ Ë ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ıÓ‰Ë Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ
Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
— ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ë ÏÂÊË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÓÔÓÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÌËÚÂ ÒıÂÏË
Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‰‡ÎÂ˜
ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ Í‡·ÂÎË Ë ‚˙ÁÍË, ÍÓÂÚÓ Ò
Ô˙ÚË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂ
‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ. ”ÔÓÚÂ·‡Ú‡ Ì‡
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ ÏÂÊË
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡, ÓÔÓÒÚˇ‚‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„‡ Ë ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ È ÊËÁÌÂÌ ˆËÍ˙Î.
¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ò
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‰Ó Ì‡ÈÌËÒÍÓÚÓ ÌË‚Ó, Â ‚˙ÁÏÓÊÌ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡,
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ·˙ÁÓÚÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡Ú‡, Ô‡‚ÂÈÍË ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ ÔÓ-ÎÂÒÌ‡ Ë ÔÓ-·˙Á‡.
–‡Á‡·ÓÚÍËÚÂ ‚ ÔÓÎÂ‚Ë ÏÂÊË
Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÂÓ·‡Áˇ‚‡Ú

Ô˙Úˇ, ÔÓ ÍÓÈÚÓ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ ·Ë‚‡
‚ÌÂ‰ˇ‚‡Ì‡ ‚ Á‡‚Ó‰‡. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ, „˙‚Í‡‚Ó Ë ‚ÒÂÒÚ‡ÌÌÓ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËˆË‡ÌÂ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ ÒËÒÚÂÏË,
·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ÂÎÂÈÌÓ-ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÌ‡
ÎÓ„ËÍ‡. œÓ„ÂÒ˙Ú Ì‡ ÏÂÊËÚÂ Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ÌÂËÁÔ˙ÎÌËÏË ËÎË ÚÛ‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌËÏË Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ‰ıÓ‰Ë.

Изисквания към мрежите
за сигурност
–‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Â ‚ ÚË „Î‡‚ÌË Ì‡ÒÓÍË - ‰ÂˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡
ÒË„ÛÌÓÒÚ; Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÌˇÍÓÎÍÓ
ÔÓˆÂÒÓÌË ÏÓ‰ÛÎ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ Ë
ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ÒÎÓÊÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Í‡ÚÓ ÒÍÂÌÂË
Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌË Á‡˘ËÚË ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÏÂÊÓ‚‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌË ‚ÒË˜ÍË
Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ÓÚ Â‰Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊ‰Ì‡ Ë Á‡˘ËÚÂÌ‡ ÓÚ Ô‡‡ÁËÚÌË
ÒÏÛ˘‡‚‡˘Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ÒËÒÚÂÏ‡
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË ‚ËÒÓÍ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÒÚ. «‡ ‰‡ ·˙‰Â Â‰Ì‡ ÏÂÊ‡
Ò˙‚˙¯ÂÌÓ Á‡˘ËÚÂÌ‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„Ì‡Ú ÒÏÂÒÂÌË ÓÔÂ‡ˆËË Ò ‰‡ÌÌËÚÂ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ÓÚ Â‰Ì‡
ÒÚ‡Ì‡, Ë Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ÔÓÎÂ‚Ë ‰‡ÌÌË, ÓÚ ‰Û„‡, ÔÓ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘
Í‡·ÂÎ.
œÓ‚Â‰ÂÌËˇÚÓ Ì‡ ‚Â˜Â ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÔÓÎÂ‚Ë ÏÂÊË,
ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡˘Ë ÙÛÌÍˆËË Ë Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ì‡ ÏÂÊË, ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â Ú‡ÌÒÙÂ˙Ú Ì‡ ‰‡ÌÌË ÔÓ
Ò˙˘Ëˇ ÏÂÊÓ‚ Í‡·ÂÎ ÌÂ Â Ì‡‰ÂÊ‰ÂÌ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔÓÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ‚ÒË˜ÍË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â ÒË) ‰‡
·˙‰‡Ú Ì‡‰ÂÊ‰ÌË. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
‚ÒÂÍË ÔÓ·ÎÂÏ ‚ Ó·ÏÂÌ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÓÚÍËÚ. –Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ò˜ËÚ‡Ú, ˜Â Ì‡È-‰Ó·ËˇÚ ÏÂÚÓ‰ Á‡
ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍË ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÚÓˆË Â ˜ÂÁ ‚Ì‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. ìËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÂÌ ËÁÎË¯˙Íî ‚
ÔÂ‰‡‚‡ÌËˇ ÒË„Ì‡Î. “Ó‚‡ ÒÚ‡‚‡ Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÍÓ‰Ó‚Â Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ
Ë ÍÓË„Ë‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍË (·.Â‰ ÍÓ‰Ë‡ÌÂ ÔÓ ’‡ÙÏÂÌ, ÔÓ ’ÂÏËÌ„).

74

Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‡‰Â 10 Í·‡ÈÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, ÒÎÂ‰ ÍÓ‰Ë‡ÌÂÚÓ È Ò ÍÓ‰ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡
„Â¯ÍË, Úˇ ˘Â ÒÚ‡ÌÂ ÔËÏÂÌÓ 12
Í·‡ÈÚ‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ËÁÎË¯˙Í Â 2 Í·‡ÈÚ‡. ÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÚÓÈ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‚Â˜Â „Â¯ÍË ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÒÂ ‡ÁÍËˇÚ Ë ÍÓË„Ë‡Ú.

Критерии за избор на
защитна мрежа
ƒ‚Ë„‡ÚÂÎ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Á‚ÂÌÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ Úˇ ˘Â ·˙‰Â
‚ÌÂ‰ÂÌ‡. «‡˘ÓÚÓ, ÌÂÒ˙ÏÌÂÌÓ, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡,
ÌÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÏÂÌË‰Ê˙ÒÍËˇ ÔÂÒÓÌ‡Î ‰‡
ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚
Á‡‚Ó‰‡ Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡.
œÓ ÔËÌˆËÔ, Â„ÛÎ‡ÚÓÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ó·˙˘‡Ú ÒÂËÓÁÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. ÕÓ ÓÒ‚ÂÌ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ì‡ÎÓ-

ÊÂÌË ÓÚ Á‡ÍÓÌÓ‚‡Ú‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ‡ÏÍ‡, ÏÂÌË‰Ê˙ËÚÂ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Á‡‚Ó‰Ë Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ
‚ËÊ‰‡Ú ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ
‰‡ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ. ŒÚ ÚˇıÌ‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÌÂ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡ ÔˇÍÓ ‚˙ıÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÔÓÒÚÓ ÒÚÛ‚‡ Ô‡Ë.
–‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‡ÍÓ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÂˆËÁÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ
˘ÂÚË, ÍÓËÚÓ ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ‚ÂÓˇÚÌÓ
˘Â ÒÂ ÓÍ‡ÊÂ, ˜Â ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ È Â
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. «‡ ·˙Î„‡ÒÍ‡Ú‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, Ó·‡˜Â, Í˙‰ÂÚÓ ˜Ó‚ÂÍÓÁ‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌÂÚÓ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ÌÂ Â ‰Ó·Â ‡Á‚ËÚÓ Ë
‚ÒÂ Ó˘Â ÌËÍÓÈ ÌÂ Â ÓÒ˙‰ËÎ Á‡ ÏËÎËÓÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÔÓ‡‰Ë Ú‡ÈÌ‡
Ú‡‚Ï‡, ÚÓ‚‡ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ. —ÚÓ„‡Ú‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡ Á‡ÍÓÌÓ‚‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, Ó·‡˜Â, ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚ ·˙Î„‡-
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÒÍËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
ÕÂ˘ÓÚÓ, Á‡ ÍÓÂÚÓ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ËÌ‡„Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÏËÒÎˇÚ, Â ‰‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡Ú Ú‡ÍË‚‡ Â¯ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ
Ì‡È-Ï‡ÎÍÓÚÓ ÌÂ ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. —ÚÂÏÂÊ˙Ú
Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â
Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Í˙Ï ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ
Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÒÏÛ˘ÂÌËˇ Ë
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰Ë. “Ó‚‡ Â Ë „Î‡‚Ì‡Ú‡ ˆÂÎ ÔË ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
SafetyBUS p. ŒÚÔ‡‚Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ SafetyBUS p Â ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Í‡ÚÓ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ‰ÓÍ‡ÚÓ
ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ
Ì‡È-‚‡ÊÌËˇÚ ÍËÚÂËÈ Â ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË.

Времена за реакция при
SafetyBUS p
—Ú‡Ì‰‡Ú˙Ú SafetyBUS p ‰ÂÙËÌË‡ Ì‡È-‰˙Î„ËÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡ Á‡ Â‡Í-
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ˆËˇ, ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Ò‡ „‡‡ÌÚË‡ÌË ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
“ÂÁË ‚ÂÏÂÌ‡ Á‡ Â‡ÍˆËˇ ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú
Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡. œË˜ËÌ‡Ú‡ Á‡ ÚÓ‚‡
Â, ˜Â SafetyBUS p ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÓ‚Ú‡ˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÎÂ„‡ÏËÚÂ ÏÂÊ‰Û ÔÓ‰‡ÚÂÎˇ Ë ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎˇ ÔÓ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡Ú‡. »ÁÔ‡˘‡˘ÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÔÓ‚ÚÓË Â‰Ì‡
ÚÂÎÂ„‡Ï‡, ‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Â ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ (Ì‡ÔËÏÂ ÔÓ‡‰Ë ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ). —ËÒÚÂÏ‡Ú‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, Ì‡Â˜ÂÌ
ìEvent Time Outî, Ú.Â. ‚ÂÏÂ Á‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂ ÒÎÂ‰ Ò˙·ËÚËÂ. ÃÂı‡ÌËÁÏ˙Ú ËÏ‡ Á‡ ˆÂÎ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ
Ì‡ ·Óˇ Ô˙ÚË, ÍÓËÚÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
˘Â ÔÓÁ‚ÓÎË Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ‰‡
ÔÓ‚ÚÓË ÚÂÎÂ„‡Ï‡Ú‡. Ó„‡ÚÓ
Â‰ÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ô˙‚Ó ËÁÔ‡ÚË
ÚÂÎÂ„‡Ï‡, ÒÂ ÒÚ‡ÚË‡ Ú.Ì‡.
ìÚ‡ÈÏÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚî. ”ÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ ˜‡Í‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚ ÍÓÈÚÓ
ÔÓÎÛ˜Ë ÚÂÎÂ„‡Ï‡ Á‡ ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ ÓÚ ÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎˇ. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ
ÒÎÛ˜Ë ‚ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÈÏÂ‡ Á‡
ÒË„ÛÌÓÒÚ, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‡·ÓÚË
ÌÓÏ‡ÎÌÓ. ¿ÍÓ ÌÂ, ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ
Á‡Ú‚‡ˇ ËÎË ÒÔË‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. œÂËÓ‰˙Ú ÓÚ ‚ÂÏÂ,

‰ÂÙËÌË‡Ì ÓÚ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ìEvent
Time Outî, ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ì‡È-‰˙Î„ÓÚÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ‚ÂÏÂ Á‡ Â‡ÍˆËˇ. œÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Û‚ÂÎË˜‡Ú
ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ, Á‡ ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇÚ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓ‚ÚÓÂÌËˇ Ì‡ ÚÂÎÂ„‡ÏËÚÂ. “Ó‚‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Ú.Â.
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡Ú ÒÂ ÔÂÍ‡ÎÂÌÓ
˜ÂÒÚË ÌÂÌÛÊÌË ÒÔË‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ˘ÌÓÒËÚ.
¬ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡, Ó·‡˜Â, ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú Í‡ÚÍË
‚ÂÏÂÌ‡ Á‡ Â‡ÍˆËˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 25 ms. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓˆÂÒÌÓ ÓËÂÌÚË‡ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ,
Í‡ÚÓ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
„ÓÂÎÍË ËÎË ÒÚ‡ÌˆËË Á‡ Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ò „‡Á, ‚ÂÏÂÌ‡ Á‡ Â‡ÍˆËˇ ‚
Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ 200 ms ÒÂ Ò˜ËÚ‡Ú Á‡
ÔËÂÏÎË‚Ë.

Ползата от свързването
в мрежа
‡Í‚Ë Ò‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ‚ ÏÂÊ‡? ¿ÍÓ ÚÂÁË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÚÂÎ, Ì‡ÔËÏÂ ÔÂ‰Ô‡ÁÂÌ ÍÎ‡Ô‡Ì ËÎË ‡‚‡ËÂÌ ÒÚÓÔ, ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ ËÏ Í˙Ï Ó·˘‡ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ·Ë ·ËÎÓ ÎÂÒÌÓ
ÓÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚Ë ‡ÁıÓ‰Ë Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ. ÕÓ
ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Â ÍÓÂÌÌÓ ‡ÁÎË˜Ì‡ Á‡
ÒÎÓÊÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Í‡ÚÓ ÒÍÂÌÂË Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌË Á‡˘ËÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ ·ÓÈ Ô‡‡ÏÂÚË,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌË
Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. Õ‡ÔËÏÂ, ‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ‡ÚËÍÛÎË ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÂÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ Â‰ËÌ ÒÍÂÌÂ ËÎË
Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ ·‡ËÂ‡.
œÓ‰Ó·Ì‡ Â ÒËÚÛ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÔË
Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡. ”ÒÔÓÂ‰ÌÓ Ò ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËˇ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ
ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ, ˜ÂÒÚÓ ËÏ‡ ÔËÎÓÊÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡
Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡ ËÎË Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ Ì‡
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ÌÂ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ò‡ ÍÓÌÍÂÚÌË Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.
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Видове средства за
защита
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡, ÒÂ‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡
ÓÔÚËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ. ‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ÓÔÚËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ - Ò‚ÂÚÎËÌÌË ·‡ËÂË, ÒÍÂÌÂË Ë Á‡‚ÂÒË. —˙˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÏÂÊ‰Û ÔËÌˆËÔ‡ ËÏ Ì‡
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌˇÏ‡. ËÚÂËÈ Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ ËÏ Â „˙ÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙Á‰‡‚‡Ì‡Ú‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ Â¯ÂÚÍ‡.
Õ‡È-ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ·‡ËÂË, ÍÓËÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡
Ò‚ÂÚÎËÌÌ‡ Â¯ÂÚÍ‡ Ò ‰Ó ÔÂÚ Î˙˜‡.
Õ‡È-„ÓÎˇÏ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ ËÏ‡Ú Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ Á‡‚ÂÒË.
Õ‡ÔËÏÂ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡Ú‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ, Ì‡Â˜ÂÌ‡ The SafetyBUS p
Light Curtain Special Interest Group,
ÍÓˇÚÓ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Í‡ÚÓ
Daimler Chysler, Datasensor, EDAG,
Fiessler, Guardscan/Tapeswitch,
Leuze Lumiflex, Pilz, Reer, Sick Ë
Visolux, Â ÒÔÂˆËÙËˆË‡Î‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌÌËÚÂ ·‡ËÂË

Í˙Ï SafetyBUS p ÏÂÊË.
˙Ï ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ IEC
61800-5-2. ƒË‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú Ì‡ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÔË Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÒÔË‡ÌÂ, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚÚ‡, ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë ÒËÌıÓÌËÁË‡Ì ÏÓÌËÚÓËÌ„
Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡.
ƒÛ„ ‚Ë‰ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ‚ÂÌÚËÎË, ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌË ÓÚ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡
SafetyBUS p Club, Ì‡ÔËÏÂ Festo
Ë Ross Controls. “ÂÁË ‚ÂÌÚËÎË ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, Ë ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò
Ó·‡ÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Ì‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ
ËÏ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ‰‡ÌÌË ÔÓ ÏÂÊ‡ SafetyBUS p.
¡ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÏÂÊË ÔÂ‰Î‡„‡Ú
„˙‚Í‡‚ÓÒÚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ Í‡·ÂÎÌËÚÂ ÏÂÊË Á‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡,
ÔÓ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ Í‡Ì‡Î.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

‡ÚÓ‰ÌË
ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË
Предназначение, технологии, избор и правила за инсталиране

œ

ÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔË˜ËÌË Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ó ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÒÂËÓÁÌË
Ï‡ÚÂË‡ÎÌË Á‡„Û·Ë. œÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡ ÒÂ „ÂÌÂË‡Ú ÓÚ Ï˙ÎÌËË,
ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÓÔÂ‡ˆËË ‚ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡, ËÎË Ô‡‡ÁËÚÌË ÒÏÛ˘ÂÌËˇ. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡, Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·Î‡ÒÚË Á‡‚ËÒË ÓÚ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡
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ÏÓÌËÚÓËÌ„, ÍÓÌÚÓÎ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÏÂÊË. »ÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ Ë ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ÓÚ ÒÚÓˇ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡
‰Ó‚Â‰Â ÌÂ Ò‡ÏÓ ‰Ó ÒÂËÓÁÌË Ï‡ÚÂË‡ÎÌË Á‡„Û·Ë, ÌÓ Ë ‰Ó Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ÎÌË ÔÓÒÎÂ‰ËˆË. «‡„Û·ËÚÂ ÔÓ‡‰Ë
ÔÂÒÚÓÈ, ÂÏÓÌÚ, Á‡„Û·Ë Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Á‡„Û·Ë Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ˜ÂÒÚÓ
Ò‡ ÒÂËÓÁÌË Ë ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÌÓ ËÁ‡ÊÂÌËÂ Ë ÚÓ ‚ Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
¬˙‚ Ò‚ˇÚ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú

‚ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ
Û‚ÂÎË˜‡‚‡ Ô‡‡ÎÂÎÌÓ Ò Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÎÓÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÂÊË,
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÓÎˇÚ‡ Ì‡
Á‡˘ËÚËÚÂ ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ ÒÚ‡‚‡ ‚ÒÂ ÔÓ-‚‡ÊÌ‡. œÓ‡‰Ë ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡
ÏËÌË‡Ú˛ËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ ËÁ‰ÂÎËˇ, ÏÓ‰ÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Â ÔÓ-˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ Í˙Ï
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ. —ÔÓÂ‰ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ, Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ ÓÚ
Â‰Ì‡ ÓÚ ‚Ó‰Â˘ËÚÂ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
˘‡· Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌË
ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÓÍÓÎÓ 60% ÓÚ
ÔÓ‚Â‰ËÚÂ ‚
·ËÚÓ‚‡Ú‡
ÂÎÂÍÚ ÓÌ Ì ‡
‡Ô‡‡ÚÛ‡ ÒÂ
‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ. «‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ Фиг. 1.
ÓÒË„Ûˇ‚‡
Ô˙‚Ó ÌË‚Ó Ì‡
Á‡˘ËÚ‡ Á‡ ˆˇÎÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰Ì‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘ËÚÂ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌË ÎËÌËË.

Оценка на риска от мълнии
ŒÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡, Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÔˇÍÓÚÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ Ì‡ Ï˙ÎÌËˇ. ◊ÂÒÚÓ ÂÌÂ„ËÈÌËˇÚ
ÒÚÂÒ, ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ì ÓÚ ÌÂˇ, Â Ì‡È-‚‡ÊÌËˇ Ô‡‡ÏÂÚ˙
ÔË ËÁ·Ó Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ. —Â‰ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Ï˙ÎÌËËÚÂ Â ÚˇıÌ‡Ú‡ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡. “ˇ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ „ÂÓ„‡ÙÒÍÓÚÓ ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËÂ.
Õ‡ ÙË„. 1 ‚ „‡ÙË˜ÂÌ ‚Ë‰ Ò‡ ÔÓÍ‡Á‡ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ
ÓÚ Ï‡˘‡·ÌÓ ÔÓÛ˜‚‡ÌÂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÓÚ ‘ÂÌÒÍËˇ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓ ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ëˇ, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ó ÒÂ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
‡ÏÔÎËÚÛ‰ËÚÂ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 5.4 ÏÎÌ. Ï˙ÎÌËË ‚˙‚ ‘‡ÌˆËˇ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 1995 ‰Ó
2004 „. √‡Ù Ë Í ‡ Ú ‡
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ
Ó·Ó·˘ÂÌ‡Ú‡
ÍÛÏÛÎ‡ÚË‚Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡
Ì‡ Ï˙ÎÌËËÚÂ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇ ÓÚ ÚˇıÌ‡Ú‡ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡. œÓ‰Ó·ÌË ÂÁÛÎÚ‡- Фиг. 2.
ÚË ·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡Ú Ë Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
œ‡‡ÏÂÚ˙˙Ú, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÒÚ‡Ì‡
ÔÓÓÚ‰ÂÎÌÓ, Â ÒÂ‰ÌÓ„Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ·ÓÈ Ì‡ Ï˙ÎÌËËÚÂ Ng.
œ‡‡ÏÂÚ˙˙Ú Ng ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Ì‡
Ï˙ÎÌËÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ (ÒÂ‰ÌÓ„Ó‰Ë¯ÂÌ ·ÓÈ Ì‡
Ï˙ÎÌËËÚÂ Ì‡ 1 Í‚.ÍÏ.) Ë ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÒÂËÓÁÌÓ ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ÔÓ ÚÂÏ‡Ú‡, Ô‡‡ÏÂÚ˙˙Ú Ng Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ ËÁ˜ËÒÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÎÂ‰Ì‡Ú‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ - Ng ≈ 0.1 Td, Í˙‰ÂÚÓ Td Â ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚ Ì‡ Ï˙ÎÌËÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚ ˜‡ÒÓ‚Â Á‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ (‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Õ‡Â‰·‡ 8/2004 „. Á‡ Ã˙ÎÌËÂÁ‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ Ò„‡‰Ë, ‚˙Ì¯ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÓÚÍËÚË
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡). ŒˆÂÌÍ‡Ú‡ Ì‡ ËÒÍ‡ ÓÚ Ï˙ÎÌËˇ ÒÂ
ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ Ng Í‡Ú‡. Õ‡
ÙË„. 2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ng Í‡Ú‡Ú‡ Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Терминология при катодни отводители
Катоден отводител - Устройство, предназаначено да ограничава преходно пренапрежение и да отвежда токове и мълнии към земя.
Вълна 1.2/50 - Стандартизирана пренапрежителна
вълна, която се добавя към стандартното мрежово напрежение. Използва се от производителите на електроуреди за тестване на изделията. Вълна 8/20 - Токова вълна, която преминава през уредите, когато са
обект на пренапрежение (ниска енергия). Вълна 10/350
- Токова вълна, която преминава през уредите, когато
са обект на пренапрежение, дължащо се на пряко попадение от мълния.
Катоден отводител Тип 1 - предназначен e да отвежда енергия, породена от пренапрежение, сравнимо
по мощност с това от пряко попадение от мълния.
Защитните устройства от Тип 1 се тестват стандартно с вълна 10/350.
Катоден отводител Тип 2 - предназначен да отвежда енергията, породена от пренапрежение, сравнимо по
мощност с това от непряко попадение или комутационно пренапрежение. Защитните устройства от Тип
2 преминават стандартен тест с вълна 8/20 (клас 2
тест).
Up - ниво на защита по напрежение. Параметър на

Комутации в енергийната
преносна мрежа
œÂ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ÏÓÚÓË,
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катодния отводител, който характеризира ограничаването на напрежението от самото устройство.
Стойността му е по-голяма от най-високата стойност, получена от специални измервания.
In - номинален разряден ток. Дефинира се като стойност на върхов ток при вълна 8/20, протичаща 15 пъти
през катодния отводител. Използва се, за да се определи стойността на Up на катодния отводител.
Imax - максимален разряден ток. Дефинира се като
стойност на върхов ток при вълна 8/20, протичаща през
катодния отводител, Imax. е по-голям от In.
Un - номинално AC напрежение на мрежата.
Uc - максимално продължително работно напрежение (IEC 61643-1). Дефинира се като максималното AC/
DC напрежение, което може да бъде приложено за
продължително време на катодния отводител.
Ng - представлява интензивността на мълниеносната дейност, представена като средногодишнен брой
на мълниите на 1 кв.км.
Ut - устойчивост на временно пренапрежение. Дефинира се като максималното AC/DC напрежение, на
което може да бъде подложен катодният отводител.
Ut е по-голяма от максималното продължително работно напрежение Uc, за отбелязаното време.

ËÌ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË, Í‡ÍÚÓ Ë ˇÁÍ‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ËÚÂ ‚Ó‰Ë ‰Ó
ÏÌÓ„Ó ·˙Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ (di/
dt) Ë „ÂÌÂË‡ ÔÂıÓ‰ÌË Ì‡ÔÂÊÂ-

ÌËˇ. ¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡, „ÂÌÂË‡ÌË ÓÚ Ï˙ÎÌËË, ÚÂÁË
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÂÌÂ„Ëˇ, ÌÓ ‚˙ÁÌËÍ‚‡Ú ÔÓ-

ноември 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2006

93

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Пряко и индиректно попадение на мълния
Отделяната от мълнията мощност от порядъка на няколкостотин гигавата може да предизвика разрушителен или смущаващ ефект върху електрическите мрежи на разстояние до няколко километра от точката на попадение. Последствията от
мълнията зависят в голяма степен от точността на попадението й върху електронната апаратура. При пряко попадение върху
външни отделно стоящи мълниеотводи (пръти, въжета) или на
изолирани токоотводи, разположени на защитавания обект,
съпротивлението на заземителната система ще индуктира в Фиг. 3а
Фиг. 3б
заземителния проводник пренапрежение от порядъка на няколко
хиляди волта. От друга страна, потенциалът на фазовите проводници и
нулевия проводник остава съответно 230 V и 0 V, спрямо земята. Електрическото оборудване, свързано между фазовите проводници и земята, ще се
повреди и част от тока на мълнията ще протече през него (фиг. 3а). При
пряко попадение върху въздушна линия голямото количество енергия, пряко
влизаща в инсталацията, ще разруши електрическото или електронно оборудване, свързано към нея (фиг. 3б).
Фиг. 3в
В случай на индиректно попадение на мълнията магнитното поле, предизвикано от нея, ще генерира пренапрежение във всеки затворен контур, съставен от
проводници (ефект на трансформатора/магнитно куплиране). При непряко индуктивно куплиране (фиг. 3в) въздушните линии представляват затворен контур, тъй като неутралата
или защитният проводник се заземяват на всеки няколко стълба. Попадение в околностите
на такава линия ще генерира пренапрежение в нея. В приложения с пряко индуктивно куплиране попадение на мълния върху външни мълниеотводи на сграда ще индуктира пренапрежение в затворените контури на електрическата й мрежа (фиг. 3г).
˜ÂÒÚÓ. “Â Ò‡ ‚Â‰ÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÂ
„ÂÌÂË‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ‚˙‚ Ù‡ÁÓ‚ËÚÂ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË. ŒÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò
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Í‡ÚÍ‡
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ,
ÒÚ˙ÏÌ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ ‚˙ÎÌ‡Ú‡ Ë „ÓÎˇÏ‡ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡ (‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ ÍË-

Фиг. 3г

ÎÓ‚ÓÎÚ‡) Ë ‚Ó‰ˇÚ ‰Ó ÔÂÊ‰Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÚ‡ÂÂÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
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Фиг. 4.

Предназначение на катодните
отводители
‡ÚÓ‰ÌËÚÂ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË ÓÚ
ÔÂıÓ‰ÌË ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ Ë ËÏÔÛÎÒÌË ÚÓÍÓ‚Â, ÔÓÓ‰ÂÌË ÓÚ Ï˙ÎÌËË ËÎË ÍÓÏÛÚ‡ˆËË ‚ ÏÂÊ‡Ú‡. œÂıÓ‰ÌÓÚÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ ‚˙ı Ò
Í‡ÚÍ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ (ÔÓ-Í‡ÚÍ‡ ÓÚ ÏËÎËÒÂÍÛÌ‰Ë), ˜ËˇÚÓ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË,
‚ Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÒÔˇÏÓ ÔÂıÓ‰ÌËÚÂ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ (‰ËÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ˇÍÓÒÚ), Ú˙È Í‡ÚÓ Ò˙‰˙Ê‡Ú
ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ Ù‡ÁËÚÂ ÒÔˇÏÓ ÌÛÎ‡Ú‡ ËÎË ÁÂÏˇÚ‡. —ÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ú‡ÁË ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ‚‡Ë‡Ú ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓÒÚÓÚËÌ ‚ÓÎÚ‡ Á‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ‰Ó ÌˇÍÓÎÍÓ ÍËÎÓ‚ÓÎÚ‡ Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÏÓÚÓË.
¡ÂÁ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ, ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‰ÓÒÚË„‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ ÛÂ‰. ¿ÍÓ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ÛÂ‰‡ Â ÔÂÏËÌ‡Ú‡, ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
ÔÓ·Ë‚ ‚ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë ˆÂÎËˇÚ ÚÓÍÓ‚ ËÏÔÛÎÒ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÌÂ„Ó. Õ‡ ÙË„. 4 Ò‡ ËÎ˛ÒÚË‡ÌË ‰‚ÂÚÂ ÙÛÌÍˆËË
Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚ÓËÚÂÎ - ÓÚ‚ÂÊ‰ÌÂ Ì‡ ÚÓÍÓ‚Ëˇ ËÏÔÛÎÒ Í˙Ï ÁÂÏˇ Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ.
¬ÒÂÍË Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ Ò˙‰˙Ê‡ ÔÓÌÂ Â‰ËÌ ÌÂÎËÌÂÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ (‚‡ËÒÚÓ ËÎË ËÒÍÓ‚‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡). œÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ (ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ), Í‡ÚÓ‰ÌËˇÚ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÍ‡Á‚‡
‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡, Í˙Ï ÍÓˇÚÓ Â ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì.
“ÓÈ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û Ù‡Á‡ Ë ÁÂÏˇ. Ó„‡ÚÓ ‚˙ÁÌËÍÌÂ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ, Í‡ÚÓ‰ÌËˇÚ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ‡ ÒË Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡ÌÓÒÂÍÛÌ‰Ë Ë ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ËÏÔÛÎÒ‡. œÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ‰Ó ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. —ÎÂ‰ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡, Í‡ÚÓ‰ÌËˇÚ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ Ò‚Óˇ ‚ËÒÓÍ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ.

Симулиране на мълнии
— ˆÂÎ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌË Ë
ÒË„ÛÌË Í‡ÚÓ‰ÌË ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ Ò‡ ‚˙‚Â-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
‰ÂÌË ‰‚Â ÙÓÏË Ì‡ ‚˙ÎÌË, Ò ÍÓËÚÓ
ÒÂ ÒËÏÛÎË‡Ú ÂÙÂÍÚËÚÂ ÓÚ ÔˇÍÓ
Ë ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ Ì‡
Ï˙ÎÌËˇ ËÎË ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ. œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚˙ÎÌ‡
(10/350 µs) ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÒËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ Ì‡
Ï˙ÎÌËˇ Ë Ò‚˙Á‡Ì‡Ú‡ Ò ÌÂ„Ó „ÓÎˇÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. ¬ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ
Ì‡ ÚÓÍ ÓÚ Ï˙ÎÌËË ÒÂ ÒÏˇÚ‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ, ÍÓÈÚÓ „ÂÌÂË‡ ÚÓÍÓ‚Ë
‚˙ÎÌË 10/350. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Í‡ÚÍÓÚ‡ÈÌ‡ ‚˙ÎÌ‡ (8/20 µs) ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÌÂÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ, ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ ËÎË Ô‡‡ÁËÚÌË ËÌÚÂÙÂÂÌˆËË.

Катодни отводители с
искрова междина или
газоразрядна тръба
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â
Í‡ÚÓ‰ÌË ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÒÂ‰ Ì‡È¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë
ËÒÍÓ‚‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡ ËÎË „‡ÁÓ‡Áˇ‰Ì‡
Ú˙·‡. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Á‡˘ËÚÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı
Â, ˜Â ËÏ‡Ú ‚ËÒÓÍ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ ÔË ÎËÔÒ‡ Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ. œË ÔÓˇ‚‡ Ì‡
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ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ, ËÏÔÂ‰‡ÌÒ˙Ú ËÏ
ˇÁÍÓ ÒÔ‡‰‡ ‰Ó 0.1 - 1 Ω Á‡ ÔÂËÓ‰ ÓÚ
ÓÍÓÎÓ 100 ns. “ÂÁË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ Ì‡ÔÂÊÂÌÓ-ÚÓÍÓ‚‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡.
»ÒÍÓ‚‡Ú‡ ÏÂÊ‰ËÌÌ‡ ËÎË „‡ÁÓ‡Áˇ‰Ì‡Ú‡ Ú˙·‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
Ò ‰‚‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡, Í‡ÚÓ Ô˙‚ËˇÚ Â
Ò‚˙Á‡Ì Í˙Ï Â‰Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡, ‡ ‚ÚÓËˇÚ Í˙Ï ÁÂÏˇ. »ÒÍÓ‚‡Ú‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡ ÔÂÍ˙Ò‚‡ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌËˇ ÚÓÍ ‚
‰˙„Ó„‡ÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡. —ÎÂ‰
Í‡ÚÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Â ‡ÁÂ‰ÂÌÓ ÔÂÁ Í‡ÚÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ,
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ
Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰‡ „ÂÌÂË‡ ÚÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡
‰˙„‡ (ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ÚÓÍ). ƒ˙„Ó„‡ÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ËÁ„‡Òˇ‚‡ ‰˙„‡Ú‡.
¿ÍÓ ‰˙„‡Ú‡ ÌÂ ÒÂ Á‡„‡ÒË, ÚÓ
ÚÓÍ˙Ú ‰ÓÒÚË„‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Í˙ÒÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ë „ÓÂÒÚÓˇ˘ËˇÚ ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ ÒÂ ÒÚÓÔˇ‚‡.
√Î‡‚Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ËÒÍÓ‚‡Ú‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡ Â Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ˙Ú
È ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ
ÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú „Î‡‚ÌÓ Á‡ Í‡ÚÓ‰ÌË
ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË “ËÔ 1 Ë ÍÓÏ·ËÌË‡Ì
ÚËÔ (“ËÔ 1+2).

Катодни отводители с
метално-оксиден варистор
¬‡ËÒÚÓËÚÂ Ò‡ ÌÂÎËÌÂÈÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡Ú‡ Ì‡ÔÂÊÂÌÓÚÓÍÓ‚‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡. ‡ÚÓ‰ÌËÚÂ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡
‚‡ËÒÚÓË, Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı Â, ˜Â
ËÏ‡Ú ‚ËÒÓÍ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ ÔË ÎËÔÒ‡ Ì‡
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ (ÔÂÁ Úˇı ÔÓÚË˜‡
ÚÓÍ Ì‡ ÛÚÂ˜Í‡). “ÂıÌËˇÚ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Á‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ, ÔË ÔÓˇ‚‡ Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ. œË ÔËÎÓÊÂÌÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÌÓÏ‡ÎÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ‚‡ËÒÚÓ‡ (1 MΩ) ˘Â Ô‡‰ÌÂ ÔÓ‰
1 Ω Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡ÌÓÒÂÍÛÌ‰Ë.
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ‚‡ËÒÚÓËÚÂ Â, ˜Â
ÌÂ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ÚÓÍ,
‰ÓÍ‡ÚÓ Í‡ÚÓ‰ÌËÚÂ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ËÒÍÓ‚Ë
ÏÂÊ‰ËÌË, ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÂÎÂÏÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡Ú ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌËˇ ÚÓÍ
(Ú.Â. ‰˙„Ó„‡ÒËÚÂÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË).

Комбиниран тип катоден
отводител
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Á‡˘ËÚÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÍÓÏÔÓ-
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Характеристики на мълниите
Мълнията притежава форма на вълната, която се характеризира с
много рязък пик на тока и дълга опашка от излишна енергия. В допълнение към голямата амплитуда, основен проблем е много високата скорост на повишаване на тока, която води до висока стойност на напрежението, индуктирано в проводниците. Повече от 75% от разрядите
на мълнии не са единични. След първичния разряд в период от 30 - 200
милисекунди следват нови разряди. Средният им брой е три, като са
измервани и до 20 броя повторения.
Фронтът на тока на мълнията може да достигне до 10кА/µs за първичен удар и дори по-високи стойности за повторни удари. Скоростта на
нарастване на напрежението достига до 12 000 V/мs, повече от достатъчно да повреди дори най-устойчивите електрически вериги. За характеризиране на мълниите, в Европейския стандарт IEC 61312-1, Анекс
В, е въведена вълна 10/350 за първия удар и вълна 0.25/100 за последващите. При избора на катоден отводител се взима предвид само първичният разряд, тъй като той нанася най-сериозни щети на защитното
устройство.
ÌÂÌÚË Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡˘Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. ‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
ÍÓÏ·ËÌË‡ÌËˇÚ ÚËÔ Í‡ÚÓ‰ÌË ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ ËÒÍÓ‚Ë
ÏÂÊ‰ËÌË Ë ‚‡ËÒÚÓË. ’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ Ò „ÓÎˇÏ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ
Ï˙ÎÌËˇ (“ËÔ 1) Ë ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‰Ó·Ó (ÌËÒÍÓ) ÌË‚Ó Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ (“ËÔ 2). —Â‰ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ ËÏ
Â ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ËÁ‰˙Ê‡Ú ‚˙ÎÌË
10/350 (ÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ Ì‡ Ï˙ÎÌËˇ)
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Ë ‚˙ÎÌË 8/20 (ÌÂÔˇÍÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ,
ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ).

Избор на катоден
отводител
»Á·Ó˙Ú Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÍËÚÂËË, ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÓˆÂÌˇ‚‡Ú ÔË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ËÒÍ‡
ÓÚ Ï˙ÎÌËË. ŒÒÌÓ‚ÌË ÍËÚÂËË, ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÔÂ‰‚Ë‰ ÔË
ÓˆÂÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÒÍ‡ ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ËÎË

ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ, ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ëˇ ‡ÒÔÂÍÚ, ÔÓÓ‰ÂÌ ÓÚ ‡ÁÛ¯ÂÌËˇÚ‡ Ë/ËÎË Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ ÔÂÒÚÓÈ. ƒÓË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ
Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ È Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÌÛÎÂ‚ ËÒÍ ÌÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
Ë Úˇ ‚ËÌ‡„Ë ˘Â ·˙‰Â ÔÓÎÂÁÌ‡.
“ÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË,
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ Ô‡‚Ë ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ, Ò‡:
l ÕË‚Ó Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÔÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
(Up);
l Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ‡Áˇ‰ÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Iimp Ë Imax (10/350 ËÎË 8/20 ËÏÔÛÎÒÌ‡ ‚˙ÎÌ‡);
l —ËÒÚÂÏ‡ Ì‡ Á‡ÁÂÏˇ‚‡ÌÂ;
l –‡·ÓÚÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ(Uc , Ut);
l ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË (ËÁ‚‡Ê‰‡ÂÏ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Á‡ ËÁ˜ÂÔ‚‡ÌÂ,
·ÂÁÓÔ‡ÒÂÌ ÂÁÂ‚, ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ).
ƒ‚‡Ú‡ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Uc Ë Ut Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú Ò Ó„ÎÂ‰ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ. ‡ÚÓ‰ÌËˇÚ, ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò˙Ò
Á‡˘ËÚ‡‚‡˘Ëˇ „Ó ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎ, ‰‡
ËÁ‰˙ÊË ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ, ·ÂÁ ‰‡ ÔÓÏÂÌË
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Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ËÎË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ ÒË. »Á·Ó˙Ú Ì‡ Iimp Ë Imax Ì‡
Í‡ÚÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ Á‡ Á‡˘ËÚ‡
ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓ ÔÓÔ‡‰ÂÌËÂ ÓÚ Ï˙ÎÌËˇ
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‡Áˇ‰ÌËˇ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ
Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÌËˇ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ. “ÓÈ ÒÂ
ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Ë‡ ÒÔÓÂ‰ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ËÒÍ.

Принцип на координация
—ÎÂ‰ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ, Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ Ò Â‰ËÌ ËÎË ÔÓ‚Â˜Â
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Í‡ÚÓ‰ÌË ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË. ¬ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ÌÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÓÒË„ÛË ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Á‡ ˆˇÎ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ‡ÍÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡ ÒÎÂ‰ ‚ıÓ‰ˇ˘Ëˇ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡ 10 Ï,
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ‰‡ ÒÂ Û‰‚ÓË. «‡ÚÓ‚‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Í‡ÚÓ‰ÌËÚÂ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡ ÒÂ
ÍÓÓ‰ËÌË‡Ú. œËÂÚÓ Â, ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËˇ ‰‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ÌÂ ·Ë ÏÓ„˙Î
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‰‡ ÓÒË„ÛË ÌÛÊÌÓÚÓ ÌË‚Ó Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ ÔÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Up, Í‡ÍÚÓ Ë ÍÓ„‡ÚÓ ‚ıÓ‰ˇ˘ËˇÚ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ Â Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 10 Ï ÒÔˇÏÓ
Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

Инсталиране на
катодните отводители
√Î‡‚ÌËˇÚ Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ
ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ „Î‡‚ÌÓÚÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡˘Ó (ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ ËÎË ‡ÁÂ‰ËÌËÚÂÎ) ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Í‡ÚÓ‰ÌËˇÚ
ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ ‰‡ ·˙‰Â Ò˙‚ÏÂÒÚËÏ Ò
‰ÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÓ; ‰‡ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ ˘Â ·˙‰Â Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÓ, Ë ‰‡ ·˙‰Â ÍÓÓ‰ËÌË‡Ì Ò ‰Û„ËÚÂ Í‡ÚÓ‰ÌË ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË.
‡ÚÓ‰ÌËÚÂ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË Úˇ·‚‡
‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡˘ËÚÂÌË ÓÚ „ÓÂÒÚÓˇ˘‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ë
‰ÂÙÂÍÚÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ËÌ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÔË.

Мероприятия за ограничаване на пренапреженията
— ˆÂÎ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„-

‚‡Ú Á‡Ú‚ÓÂÌË ÍÓÌÚÛË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ „ÓÎÂÏË ÔÎÓ˘Ë, Í‡ÍÚÓ Ë
Ò˙‚Ô‡‰‡˘Ë Ú‡ÒÂÚ‡ Á‡ ÒÎ‡·ÓÚÓÍÓ‚Ë Ë ÒËÎÌÓÚÓÍÓ‚Ë ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË. ƒÓ·Â ·Ë ·ËÎÓ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡ Ë Í˙ÒÚÓÒ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÌÓÔÓ‚Â ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË, Í‡ÍÚÓ
Ë ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
„ÓÎÂÏË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ ÏÂÊ‰Û Úˇı.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÚ˜ËÚ‡ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÛÂ‰Ë
ËÎË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÍÓËÚÓ „ÂÌÂË‡Ú
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ. ƒ‡ ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡
ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Ë/ËÎË ‰‡ ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡
Í‡ÚÓ‰ÂÌ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎ.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÂÍ‡ÌË‡ÌË Í‡·ÂÎË Ë Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
«‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ÂÂ Ô‡‚ËÎÌÓ Á‡˘ËÚ‡Ú‡
ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Ì‡
Á‡ÁÂÏˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡. ÕÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â‡Ú Ô‡‚ËÎÌÓ
Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Í‡ÚÓ‰ÌËÚÂ ÓÚ‚Ó‰ËÚÂÎË. «‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÂ Ò‡ ‰ÂÙÂÍÚÌÓÚÓÍÓ‚Ë Á‡˘ËÚË ÒÂÎÂÍÚË‚ÂÌ ÚËÔ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ËÌ‰ËÂÍÚÂÌ ‰ÓÔË, Ò ˆÂÎ ËÁ·ˇ„‚‡ÌÂ Ì‡
Î˙ÊÎË‚Ë ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌËˇ.
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ÕËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË
ÍÓÚÎË Ì‡ „‡Á Ë ÚÂ˜ÌÓ
„ÓË‚Ó
Технически и експлоатационни характеристики, видове конструкции

œ

ÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‡ÍÚÛ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ì‡ „‡Á Ë ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó, ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ë.
—Â‰ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Â Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇÚ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ Ì‡ „ÓË‚ÌËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË Ò ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ „‡ÁËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ‡ ÏÂÊ‡. ¬ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ
Ô‡Á‡‡ ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË Ô˙‚Ë˜ÌË
ÂÌÂ„ÓËÁÚÓ˜ÌËˆË, ÍÓÂÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
‚ÒÂ ÔÓ-‚ËÒÓÍËˇ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ÂÌÂ„ËÈÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
Â¯ÂÌËˇ, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú
Ë ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË.

Предимства и
недостатъци
»ÏÂÌÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌËˇÚ ‡ÁıÓ‰ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÒÏÂÒËÚÂÎÌ‡ ÔÓÏÔ‡, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ‚ËÒÓÍËˇÚ œƒ Ò‡ ÒÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ÔÂ‚˙Ì‡ÎË „Ë ‚ ÒÂËÓÁÌ‡ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË. œË
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÚÎË Ò „ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌË Ò ‰‚ÛÒÚÂÔÂÌÌË ËÎË ÏÓ‰ÛÎÌË „ÓÂÎÍË,
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‰ÓÒÚË„‡ ‚ÌÛ¯ËÚÂÎÌËÚÂ 95%,
ÍÓÂÚÓ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ ¯ËÓÍÓÚÓ ËÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡

106

ÚÂÁË ÍÓÚÎË Â ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚÂÌ‡Ú‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë,
Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â,
‚˙ıÛ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. ÕËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò‡ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ Ë
ÔÓ‡‰Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡
„ÓË‚Ó ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ
‚ÁÂÏÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÏÓ‰ÂÎ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÍÓÚÂÎ, ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂË ‰ÓÍÓÎÍÓ Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ÔËÌ‡‰ÎÂÊË Í˙Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡ Ì‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È, ÔË ÓÔËÚË Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ
Ì‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÂÊËÏ Ì‡
‡·ÓÚ‡ ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ
ÍÓÚÂÎ, ÊË‚ÓÚ˙Ú Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ÒÂ Ò˙Í‡˘‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ. ƒÓÍ‡Á‡ÚÂÎÒÚ‚‡ Á‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚ
Ì‡ Â‰ËÌ ÍÓÚÂÎ Í˙Ï ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË Ò‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÚÓ
ÏÛ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ,
Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ ÓÚ ÍÓËÚÓ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡
ÚÂÒÚÓ‚Ë ËÁÔËÚ‡ÌËˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Á‡ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë ‚
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â.
Õ‡Â‰ Ò ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ
ÍÓÚÎË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ì‡Î‡„‡ Ë
Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ò Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆËÙËÍË. Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ-

‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ‰Ó 75
„‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â,
Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ÍÓÏËÌ˙Ú ‰‡ ·˙‰Â ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ Ì‡ ‚Î‡„‡.

Технически специфики
¬ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÒÂ
‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÓÚ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ
ÍÓÚÎË, ‡·ÓÚÂ˘Ë Ò ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó
Ë „‡Á. ‡ÍÚÓ Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË, Á‡˘ÓÚÓ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Â ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÓÚ 40 ‰Ó 75 „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË
Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â Ë
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ ÚÓÔÎËÌÌË Á‡„Û·Ë, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ ÍÓÚÎËÚÂ. ’‡‡ÍÚÂÌ‡ Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ
ÏÓ‰ÂÎË ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÚÎË Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ‰‡ ÒÂ
Â„ÛÎË‡ ÔÎ‡‚ÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÂÊËÏ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ÕËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ë Ò
Ì‡Ï‡ÎÂÌË Á‡„Û·Ë ÓÚ ÍÓÌ‚ÂÍˆËˇ Ë
ËÁÎ˙˜‚‡ÌÂ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ÔÓ-Ï‡ÎÓÏÓ˘ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË. œÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë ÒÂ ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÍÓÓÁËÓÌÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ë ‚Ó‰Ë ‰Ó Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÒÓÍ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.

ноември 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2006

107

Œ¬
Конструктивни решения
—Â‰ Ì‡ÎÓÊËÎËÚÂ ÒÂ ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Â¯ÂÌËˇ Ì‡
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÚÎË Ò‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò Ú.Ì‡. ÒÛı‡ „ÓË‚Ì‡ Í‡ÏÂ‡. œË Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÍÓÚÎË
ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡
(ÔÎ‡Ï˙˜Ì‡Ú‡ Ú˙·‡) ÌˇÏ‡Ú ÔˇÍ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò˙Ò Á‡„ˇ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡.
—ÎÂ‰ ËÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ ÒË ËÁ‚˙Ì „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ó·ÚË˜‡Ú ÒËÎÌÓ ÓÂ·ÂÌ‡Ú‡ Ë ÍÓ‡ÍÒË‡ÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÒÚÂÌ‡ Ì‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ, ‚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡
ÔÓ‰„ˇ‚‡ÌËˇÚ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ. –Â·‡Ú‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú ÓÚ ˜Û„ÛÌ ËÎË
ÒÚÓÏ‡Ì‡. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ
ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ËÒÓÍ‡. «‡ ‰‡ ‡·ÓÚË
ÍÓÚÂÎ˙Ú ‚ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ
ÂÊËÏ, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â.
ƒÛ„Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ,
ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË, Ò‡ Ú.Ì‡. ‰‚Û˜ÂÛÔÍÓ‚Ë
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. œË ÚÂÁË ÍÓÚÎË ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ÔÂÁ ‰ËÏÓ„‡ÌË Ú˙·Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ Â¯ÂÌË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Í‡ÚÓ ‰‚Û˜ÂÛÔÍÓ‚Ë ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚ÌË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË. ƒ‚ÂÚÂ ˜ÂÛÔÍË ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡ ËÎË ˜Û„ÛÌ Ë Ò‡ ÍÓ‡ÍÒË‡ÎÌÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Â‰Ì‡ ÒÔˇÏÓ ‰Û„‡ Ò ÏÂÊ‰ËÌÌË ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌË Â·‡.
“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡
Ú˙·‡ ‚ËÌ‡„Ë Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ Ò 15 ‰Ó 20
„‡‰ÛÒ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ. Ó„‡ÚÓ ÍÓÚÂÎ˙Ú ‡·ÓÚË ‚ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÂÊËÏ, Ú.Â. ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ÌÂ Â ‚ËÒÓÍ‡, ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Â ÔÓ‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ Ú‡ÁË Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ.
—˙‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Â¯ÂÌËÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÓ ÔË ÌËÒÍÓÚÂÏ-
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На какво се дължат загубите на топлина
Загубите на топлина са резултат от непълно горене, излъчване и
конвекция в околната среда и изхвърлянето на горещите димни газове
в атмосферата. Известно е, че коефициентът на полезно действие на
един котел е правопропорционален на топлинната мощност на котела
в kW и обратно пропорционален на количеството изгоряло гориво в
kg/s или m3/s, както и на долната топлина на изгаряне на горивото в
kJ/kg (kJ/m3 ).
От своя страна, загубите от димни газове са функция на температурата на димните газове в градуса Целзий, температурата на въздуха, постъпващ в котела в градуса Целзий, обемното съдържание на кислород в димните газове в проценти и обемното съдържани на въглероден диоксид в проценти. Загубите от димни газове в един котел се
определят в относителни единици. Загубите от непълно горене се
дължат на наличието на въглероден оксид в димните газове. Загубите
от конвекция и излъчване са познати и като остатъчни газове. Определят се като изравнителен член на топлинния баланс. При съвременните конструкции нискотемпературни и кондензационни котли са
пренебрежимо малки.
ÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË, ‚ÍÎ˛˜‚‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‚˙˘‡˘‡Ú‡ ÒÂ ‚Ó‰‡. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡,
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙˘‡˘‡Ú‡ ÒÂ ‚Ó‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ
ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„ˇÚ‡Ú‡ Ë ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ ÓıÎ‡‰ÂÌ‡ ‚Ó‰‡ ËÎË
˜ÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ÒıÂÏË Á‡ ÚÓÔÎÓÔÂ‰‡‚‡ÌÂ. «‡ ·˙ÁÓ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙˘‡˘‡Ú‡ ÒÂ
‚Ó‰‡ ÒÂ ‡Á˜ËÚ‡ Ì‡ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË Ò ÔÓ‰Ó·Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò‡ ÙÓÏË‡ÌË ‰‚‡ ‚Á‡ËÏÌÓ
Ò‚˙Á‡ÌË ˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË Í˙„‡.
ŒÒ‚ÂÌ ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÓÚÎË Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚˙‚Â‰ÂÌË ‚
Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ Ë ‰Û„Ë Â¯ÂÌËˇ,
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ‰‚ÛÍÓÌÚÛÌ‡ ÒıÂÏ‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ.

Кондензационните котли
œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ,
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ı‡‡ÍÚÂÌ‡Ú‡, Á‡
ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú.Ì‡. ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Úˇı Â ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡ ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â.
◊ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌËÚÂ Ô‡Ë, Ò˙‰˙Ê‡˘Ë
ÒÂ ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÔË ÍÓÂÚÓ
Ì‡Â‰ Ò ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ.
»ÏÂÌÌÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË ÔÓÒÚË„‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
ÍÓÚÎË ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ
ı‡‡ÍÚÂÌ‡Ú‡ Á‡ ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËÚÂ ÍÓÚÎË (Á‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚Ê. ÔÓÂ‰Ëˆ‡Ú‡ ÓÚ ÒÚ‡ÚËË
Á‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË ‚ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛).
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–Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
Методи за регулиране на топлинната мощност, топлинен баланс на
отоплително тяло

¬

ÒÂÍË ËÌÊÂÌÂ ÁÌ‡Â, ˜Â Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Â ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ ÙËÁË˜Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡ ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ËÎË Á‡ÂÏ‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡‚ËÒË ‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ
ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‰Â·ËÚ‡ Ì‡
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ. œÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ÒÂ
Â„ÛÎË‡ ËÏÂÌÌÓ ˜ÂÁ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚˙ıÛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‰Â·ËÚ‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ
Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Â‰Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ - Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ-ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ. ƒË‡Ô‡ÁÓÌ˙Ú Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ
‡ÚÏÓÒÙÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. √ÓÌ‡Ú‡
ÏÛ „‡ÌËˆ‡ ÒÂ ‰ÂÙËÌË‡ Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ÔË
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ÍÓˇÚÓ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇÚ ÒÂÁÓÌ
Ò‚˙¯‚‡. «‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË Ú‡ÁË
„‡ÌË˜Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Â 12 „‡‰ÛÒ‡
÷ÂÎÁËÈ. ƒÓÎÌ‡ „‡ÌËˆ‡ Ì‡ Â„ÛÎËÛÂÏËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Â ÓÌ‡ÁË ÒÚÓÈÌÓÒÚ
Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ Â Ó‡ÁÏÂÂÌ‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.

Качествено регулиране
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËˇ ÏÂÚÓ‰ Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. ¡‡ÁË‡ ÒÂ Ì‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÒÚ‚Ó Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ ÏÛ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚ıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‚Ë‰‡ Ì‡
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. ÃÂÚÓ‰˙Ú ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ Ú.Ì‡. ÛÒÎÓ‚Ì‡
‚˙Ì¯Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ˜ËÚ‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı, ÌÓ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚ˇÚ˙‡ Ë ËÌÚÂÌÁËÚÂÚ‡ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ. ¬ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë,

Фиг. 1. Качествено регулиране на
топлинната мощност на отоплително тяло

ÛÒÎÓ‚Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓ ËÁÏÂÂÌ‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı.
ÿËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡
ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÏÛ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ë ‰Ó·‡Ú‡
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Â„ÛÎËÛÂÏËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ
Â„ÛÎË‡ÌÂ Â Ï‡ÎÍ‡Ú‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ ÔË ÔÓÌËÒÍË ‚˙Ì¯ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË,
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ÌËÒÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ‡ ÔË ‚ËÒÓÍË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË Ò‡ÏÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ
Â„ÛÎË‡ÌÂ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ò‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ ÏÛ. “Ó‚‡ Â
Ë ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ ‰‡ Ì‡ÏË‡
Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡.
Фиг. 2. Количествено регулиране на
топлинната мощност на отоплително тяло

Фиг. 3 Количествено-качествено регулиране на топлинната мощност на
отоплително тяло

‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ.

ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ Â ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡, ÌÓ ‰Â·ËÚ˙Ú Á‡ÂÏ‡ Ò‡ÏÓ ‰‚Â ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡.

Количествено регулиране
–Â‡ÎËÁË‡ ÒÂ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ
ÔË ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
‚ıÓ‰‡ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ ‚ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ
ÚÂÎ‡ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡
‰Â·ËÚ‡. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ò˙Ò 75%, ÓÚ‰‡‚‡Ì‡Ú‡ ÓÚ
ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÒÂ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ò‡ÏÓ Ò 30%. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í
Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Â
ÌËÒÍ‡Ú‡ ÏÛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË „ÓÎÂÏË ‰Â·ËÚË Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ. ¬
Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ˜‡ÒÚÂÌ
ÒÎÛ˜‡È Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÔË ÍÓÈÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡
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Количественокачествено регулиране
ÀÓ„Ë˜ÌÓ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ-Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ó·Â‰ËÌˇ‚‡
ÔÂ‰ıÓ‰ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. œË
ÌÂ„Ó ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ‡
ÔÓÏˇÌ‡ Ë Ì‡ ‰‚‡Ú‡ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡,
ÓÚ ÍÓËÚÓ Á‡‚ËÒË ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ - ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ‚ıÓ‰‡
Ì‡ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ÚÂÎ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ Â‰Ì‡Í‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚
ˆÂÎËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ.
¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓÚÓ
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ë
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ. œË

Топлинен баланс на
отоплително тяло
œÂ‰ÒÚ‡‚ˇ ÒÂ Ò˙Ò Á‡‚ËÒËÏÓÒÚËÚÂ: Q=m.c(t1-t2) Ë Q=kA((t1+t2)/2-tk).
¬˙‚ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ Ò m e ÓÁÌ‡˜ÂÌ Ï‡ÒÓ‚ËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ ‚
kg/s, Ò˙Ò Ò - ÒÔÂˆËÙË˜ÌËˇÚ ÚÓÔÎËÌÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ
‚ J/kg, Ò t1 Ë t2 - ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ Ë ËÁıÓ‰‡ ÓÚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÚˇÎÓ ‚ „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ, Ò k - Ó·Ó·˘ÂÌËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚÓÔÎÓÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ,
ı‡‡ÍÚÂÂÌ Á‡ ÚˇÎÓÚÓ ‚ W/m2K, ¿
Â ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ì‡
ÚˇÎÓÚÓ ‚ m2. — tk Â ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡, Ú.Â.
‚˙Á‰Ûı˙Ú ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚ „‡‰ÛÒ‡ ÷ÂÎÁËÈ.
◊ÂÁ Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
ÓÚ ‰‚ÂÚÂ Û‡‚ÌÂÌËˇ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡
Q=(t1-t2)/I(Ak)-1+(2m.c)-1I. ŒÚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ˇÒÌÓ ÒÂ ‚ËÊ‰‡, ˜Â ‰‚‡Ú‡
Ô‡‡ÏÂÚ˙‡, ÓÚ ÍÓËÚÓ Á‡‚ËÒË
ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ, Ò‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‰Â·ËÚ˙Ú Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ Ì‡ ‚ıÓ‰‡ ‚ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌÓÚÓ
ÚˇÎÓ.
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“ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Местно и централно топловъздушно отопление

“

ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â
ÒÂ‰ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡
ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ı‡‡ÍÚÂÌËÚÂ Á‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡ „ÓÎˇÏÓ„‡·‡ËÚÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÚÓ‚‡
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ, ÍÓÈÚÓ, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰„ˇÚ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚
ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. ÿËÓÍÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÔÓÒÚË„‡ÌËˇ ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ
„‡‰ËÂÌÚ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÔË Ô‡‚ËÎÌÓ Ó„‡ÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡„ÂÚËˇ
‚˙Á‰Ûı Ë ËÁÒÏÛÍ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÌÂ„Ó. ◊ÂÒÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓÚÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ ÍÓÏ·ËÌË‡
Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡ ÏÛ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡
ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ë Ó‚Î‡ÊÌˇ‚‡ÌÂ.

Местно топловъздушно
отопление
“ÂıÌË˜ÂÒÍË ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡
˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË ËÎË ‡„Â„‡ÚË,
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚
ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
¬˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË.
œËÌˆËÔ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Â ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ. «‡ÒÏÛÍ‚‡Ì ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ ÔÂÁ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ Â
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Ô‡‡Ú˙Ú ‰‡ ‡·ÓÚË Ë
Ò ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ÚÓÈ ÒÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ Ò˙Ò ÒÏÂÒËÚÂÎÌ‡ Í‡ÏÂ‡. ◊ÂÁ
ÏÓÌÚË‡Ì‡ ‚ ÌÂˇ ÍÎ‡Ô‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÂÒÌËˇ Ë
ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘‡ Â¯ÂÚÍ‡ ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡ ‚‰Ûı‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„ÂÚËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌ‡ Ì‡ ‡‚ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡
‚‡Î‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡. ’‡‡ÍÚÂÂÌ
Á‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË Â ÔÓÒÚÓˇÌÌËˇÚ ËÎË ÔÓÏÂÌˇ˘
ÒÂ ÒÚ˙Ô‡ÎÓÓ·‡ÁÌÓ ‰Â·ËÚ Ì‡ ‚˙Á‰Û-
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ı‡. “ÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ËÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ‚Ë‰‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ, ‡ Ò˙˘Ó Ë Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÔÂ‰ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡. ƒÓÍ‡Á‡ÌÓ ‰Ó·‡ Â ‡·ÓÚ‡Ú‡
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË Ò
ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ ‚Ó‰‡, Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‰Ó 150 Ó—, ËÎË Ô‡‡ Ò ‡·ÓÚÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 0,8 M–a. –‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË.
‡ÚÓ „‡·‡ËÚË, ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏ‡
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ
‚ ‰‚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË - Á‡ ÒÚÂÌÂÌ Ë
Ú‡‚‡ÌÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê. œÓ-ÔËÌˆËÔ Ò‡
ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌË, ÌÓ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ë Ò ÔÂÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı.
“ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ‡„Â„‡ÚË. œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ËÌ‰ËÂÍÚÌË ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ
Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ „‡ÌËˆËÚÂ
Ì‡ 85-90%. ¬˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Á‡„ˇ‚‡
ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÔË
ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÓ·‡ÁÌÓ ËÎË ÚÂ˜ÌÓ
„ÓË‚Ó ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. “ÂıÌË˜ÂÒÍË ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ˙Ú ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÏÂÊ‰Û ‚˙Á‰Ûı‡ ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎ Ë ‰ËÏÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â ‚ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ÒÌÓÔ‡
ÓÚ ‰ËÏÓ„‡ÌË Ú˙·Ë. »Á„ÓÂÎËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ËÁ‚˙Ì ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ.
◊ÂÒÚÓ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ˙Ú ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ ÓÚ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ·ÂÁ¯Â‚ÌË
Ú˙·Ë. œÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ì‡„ÌÂÚÂÌËˇÚ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡ ‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÁ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ‡.
“ÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡„ÂÚËˇ ‚˙Á‰Ûı ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ‡ÁÎËÍ‡
ÏÂÊ‰Û ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ Ë Ì‡ÔÛÒÍ‡˘Ëˇ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚˙Á‰Ûı Â ÓÍÓÎÓ 40 Ó—.
—Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ‡„Â„‡ÚË Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ

Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚË
Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê. ¿„Â„‡ÚËÚÂ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚˙ÚÂ ËÎË ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡
·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ. Õ‡È-Ó·˘Ó ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë „ÓÎˇÏ‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ.
¿ÍÛÏÛÎË‡˘ ·ÎÓÍ. ƒÛ„ ‚Ë‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ Â‡ÎËÁË‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÒÚÌÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ
Ò‡ Ú. Ì‡. ‡ÍÛÏÛÎË‡˘Ë ·ÎÓÍÓ‚Â.
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡ÍÛÏÛÎË‡˘Ó
ˇ‰Ó, ËÁ‡·ÓÚÂÌÓ ÓÚ Ú‚˙‰ Ï‡ÚÂË‡Î (Ï‡„ÌÂÁËÚ-˜Û„ÛÌ-¯‡ÏÓÚ), ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ì‡„ˇ‚‡ ‰Ó ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 500-650Ó—. ¬ ˇ‰ÓÚÓ ÒÂ
ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Í‡Ì‡ÎË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎË. ¬˙Á‰Ûı˙Ú ‚
ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ Ë, ÔÂÏËÌ‡‚‡ÈÍË ÔÂÁ Í‡Ì‡ÎËÚÂ Ì‡ ˇ‰ÓÚÓ, ÒÂ
Á‡„ˇ‚‡. “ÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡
‡ÍÛÏÛÎË‡˘Ëˇ ·ÎÓÍ ÒÂ Â„ÛÎË‡
·ÂÁÒÚ˙Ô‡ÎÌÓ ˜ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡. Õ‡Ô˙ÎÌÓ ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰ˇ˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ˇ‰ÓÚÓ.

Изчисляване на броя
въздухоотоплителни
апарати
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ÓÚÓÔÎÂÌËÂÚÓ Ò
‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË Â
ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÌÓ. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í
Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â „ÂÌÂË‡ÌËˇÚ ÔË ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ ¯ÛÏ. œÓ Ú‡ÁË
ÔË˜ËÌ‡ Ë ÔÂ‰‚Ë‰ ÔËÂÚËÚÂ ÌÓÏË Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ ¯ÛÏ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‚ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌËÚÂ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ ÌÂ
ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‡Ô‡‡ÚË. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡,
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÛÒËÎËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ
‚Î‡„‡Ú Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓ ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚËÚÂ ‚ ‡·ÓÚÌËÚÂ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÔÓ˜ÚË ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ÒÂ
Ò˙Á‰‡‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ „‡‰ËÂÌÚ Ì‡
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Класификация на топловъздушното отопление
Съществуват различни критерии за класификация на топловъздушното
отопление. Сред тях е мястото и начинът на загряването на въздуха,
според който топловъздушното отопление се определя като местно и
централно. В зависимост от качеството на подавания въздух топловъздушните системи се разделят в три групи - рециркулационни, с частична
рециркулация и без рециркулация (проточни). Рециркулационните системи
са подходящи за помещения, производствените процеси в които не са
свързани с отделянето на замърсявания . В този случай, минималното
необходимо количество пресен въздух постъпва по естествен път в работното помещение през неплътностите на отваряемите ограждащи елементи. Системите с частична рециркулация се използват в производствени помещения, характерът на технологичните и производствените процеси в които е свързан с отделянето на замърсявания, но те не са токсични. Принципът на работа на системите с частична рециркулация осигурява снабдяването на помещенията и с необходимия свеж въздух. Третият
вид системи - без рециркулация на въздуха, са подходящи за производствени помещения, в които се отделят силно миризливи и отровни вещества.
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÁÓÌË. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏÂ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎÌÓÚÓ
Â¯ÂÌËÂ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÂˆËÁÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ˇ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÚÂÁË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ.
¬˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÒÚÂÌË ËÎË ÍÓÎÓÌËÚÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ‡‚ÌÓÏÂÌÓÚÓ ËÏ ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇÌÂ ‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÁÓÌ‡.
¡ÓˇÚ Ì‡ ‡Ô‡‡ÚËÚÂ na, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰ÌÓ ‡·ÓÚÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Á‡‚ËÒË ÓÚ ÙÛÌÍˆËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ˘Â ËÏ ·˙‰‡Ú ‚˙ÁÎÓÊÂÌË.
¿ÍÓ ‡Ô‡‡ÚËÚÂ ˘Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ò‡ÏÓ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ·ÓÈ ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ‡Ô‡‡ÚË ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡
ÔÓ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ na = QÔ.Ú/ Qa,
Í˙‰ÂÚÓ Q‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ Â‰ËÌ ‡Ô‡‡Ú, tÔ
Â ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‡ QÔ.Ú (ÔÓÚÂ·Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ) ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ
ÓÚ ÚÓÔÎËÌÌËˇ ·‡Î‡ÌÒ Ì‡ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÂÌ ÂÊËÏ. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÒ‚ÂÌ Á‡ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ‚˙Á‰ÛıÓÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë Á‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ì‡ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÔË ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ËÏ ·ÓÈ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÒÂ ÓÚ˜ÂÚÂ Ë ‰Â·ËÚ˙Ú ËÏ.

Избор но топловъздушен
агрегат
¡‡Á‡ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÂÌ
‡„Â„‡Ú Ò‡ Ì‡ÎË˜ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË
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ËÁÚÓ˜ÌËˆË. ¬ ‡·ÓÚÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ,
Á‡ ÍÓËÚÓ Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÁË‚Ó- Ë ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡
ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡. ¡ÓˇÚ Ì‡ ‡„Â„‡ÚËÚÂ na ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚ
QÔ.Ú ÔË ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Qa Ì‡ Â‰ËÌ ‡„Â„‡Ú,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ
Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ. –ÂÊËÏË Ì‡ ÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡ Ò˙Ò Ò‚ÂÊ
‚˙Á‰Ûı ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú ˜ÂÁ ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓË. “ÓÔÎËÌ‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Á‡ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Ì¯ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı ‰Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡ ‚ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ QÔ.Ú. –‡ÁÎË˜Ì‡Ú‡ ‚ıÓ‰ˇ˘‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ‡„Â„‡Ú‡ ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ‡„Â„‡ÚË ÔÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË
Ì‡ „ÓË‚ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË.

Централно
топловъздушно отопление
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ, ÔË ˆÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ‚˙Á‰Ûı˙Ú ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ËÁ‚˙Ì
ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ë ÔÓ
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÏÂÊ‡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Úˇı. œÓ ÔËÌˆËÔ,
ˆÂÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú
Ë ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇÚ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Â Ò˙ÒÚ‡‚Ì‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË.

Топловъздушни системи
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ‚Ë‰ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓ ÚÓÔ-

ÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ ÓÚÓÔÎÂÌËÂ Ò‡ Ú.Ì‡.
ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌË ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ Â ‰‡
ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Í‡ÍÚÓ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡,
Ú‡Í‡ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ÓÚÓÔÎˇ‚‡ÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ „Ó‰Ë¯ÌËˇ ÔÂËÓ‰,
ÔÂÁ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ, Ò‡
‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ - ˆÂÎÓ„Ó‰Ë¯ÌË Ë Ò
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÔÂÁ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ
ÒÂÁÓÌ. ‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Â‰ÌÓÍ‡Ì‡ÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ò
ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ‰Â·ËÚ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ
‚˙Á‰Ûı. ‡ÚÓ ‚Ë‰ Â„ÛÎË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Â Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ë ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ·Óˇ Ì‡ ÁÓÌËÚÂ,
ÍÓËÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË, Ò‡ Â‰ÌÓ- Ë ÏÌÓ„ÓÁÓÌÓ‚Ë.
≈‰ÌÓÁÓÌÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. ‡ÍÚÓ
ÎË˜Ë ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ, ÚÂÁË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú Â‰Ì‡ ÁÓÌ‡,
Ú.Â. ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÓÚÓÔÎˇÂÏ Ó·ÂÏ, Í˙Ï
ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË Â‰Ì‡Í‚Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯Ì‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
◊ÂÒÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÁÓÌ‡, ÒÂ
ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰ Â‰ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ÌÓ
ÚÓ‚‡ ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ. ≈‰Ì‡ ÁÓÌ‡
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÙÓÏË‡Ú Ë ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ËÎË ˜‡ÒÚ ÓÚ Â‰ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, Á‡ ÍÓËÚÓ ı‡‡ÍÚÂ˙Ú Ì‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌËˇ ·‡Î‡ÌÒ
ÔÂÁ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÌËˇ ÔÂËÓ‰ Â Â‰Ì‡Í˙‚.
ÃÌÓ„ÓÁÓÌÓ‚Ë ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. œÓÒÎÓÊÌË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË, ÍÓËÚÓ Ó·ÒÎÛÊ‚‡Ú
‡ÁÎË˜ÌË ˜‡ÒÚË Ì‡ Ó·˘Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. ÃÌÓ„ÓÁÓÌÓ‚ËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ¯ËÓÍÓ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ó·Î‡ÒÚË. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Ò‡ Á‡ Á‡ÎË, ı‡ÎÂÚ‡ ËÎË ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÔÎËÌÌËˇ ·‡Î‡ÌÒ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË Ë ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÌË
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ, ËÏ‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ.

Оразмеряване на
централното
топловъздушно отопление
Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ˆÂÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ÚÓÔÎÓ‚˙Á‰Û¯ÌÓ
ÓÚÓÔÎÂÌËÂ ÒÂ Ò‚ÂÊ‰‡ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë ‰Â·ËÚ‡ Ì‡
ÔÓ‰‡‚‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı; Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ (‡ÍÓ ËÏ‡
Ú‡Í‡‚‡), Í‡ÎÓËÙÂ‡ Ë Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Ë ËÁ·Ó Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ‡.
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»Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÓÏÔË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Ë ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚ
Развитие на техническите тенденции в усъвършенстването им

«

‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Ó·Î‡ÒÚË ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, ÒÂ „Ó‚ÓË ÏÌÓ„Ó. ŒÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ ‚ÒÂ
ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Úˇı,
Ô‡‡ÎÂÎÌÓ Ò ÛÒÎÓÊÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓÏÔËÚÂ Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ò‡ ÒÍ˙ÔË Ë ÓÚ„Ó‚ÓÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÓÚ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡Ú‡ Ë ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ Á‡‚ËÒË
‚ „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ˆÂÎË ÂÚ‡ÔË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ
ÔÓˆÂÒ. ¬ Ò‚ÂÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ò ËÌ-
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‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ „Ó‰ËÌË
‰ÓÏËÌË‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ‚Ó‰Â˘Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓËÚÓ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÂÒÛÒË ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÓÔÚËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ ËÏ. —ÂËÓÁÌ‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÎÓÊËÎËÚÂ ÒÂ ‚
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÂÌ Ï‡˘‡· ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ ÔÓÏÔË Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ ËÏ. ¡Ó·‡Ú‡ Ì‡
ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÍË Ì‡
ÔÓÏÔË Á‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ Ô‡Á‡ÂÌ ‰ˇÎ
Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ë Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÌÓ‚ÓÒÚËÚÂ ‚
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ò‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÙËÏÂÌË ‡Á‡·ÓÚÍË.

Комплексна автоматизация на помпите
—Â‰ Ì‡ÒÓÍËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡Ú ÔÓÏÔËÚÂ Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Â ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. “ÂÍÛ˘ÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ˜ÂÁ
ˆˇÎÓÒÚÌË ÒËÒÚÂÏÌË Â¯ÂÌËˇ, ·‡ÁË‡ÌË Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌË ‰‡Ú˜ËˆË, ÍÓÌÚÓÎÂË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË ÒÓÙÚÛÂÌË Ô‡ÍÂÚË. –Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò‡
Ì‡ ÏÌÂÌËÂ, ˜Â ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚ÒÂ
ÔÓ-¯ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔË

ноември 2006

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

ноември 2006

119

Ï‡¯ËÌË
ÂÍËÔË, ÔÓ„‡ÏËÒÚËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
‡·ÓÚˇÚ Ò‡ÏË. ¿ ÚÂ ÌÂ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú
ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ë ÚÛ‰ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂˆÂÌˇÚ
Ó˘Â Ì‡ ÂÚ‡Ô ‡Á‡·ÓÚÍ‡, ˜Â ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌËˇ Ô‡ÍÂÚ ÌÂ Â ‚
Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡.

Керамиката се използва
все по-широко
Ò ËÁˆˇÎÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˘Â
Ò˙Á‰‡‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÒÂËÓÁÌÓ
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÈÌ‡Ú‡ ËÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ˆÂÌ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÓÚ
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ë Ò ÌˇÍÓË ÔÓ·ÎÂÏË. Õ‡ÔËÏÂ, ‡ÍÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏÔ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ „ÓÎˇÏ‡
ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ëˇ ÒÓÙÚÛÂ,
ÚÓ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ë ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Â¯ÍË ‚ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ ˘Â Á‡‚ËÒË ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡, ‡Á‡·ÓÚËÎ ÒÓÙÚÛÂ‡. ¿ ÚÓ‚‡ Â
‰ÓÒÚ‡ ÓÔ‡ÒÌÓ, Í‡ÚÓ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰,
˜Â Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ıË‰ÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ
‚˙ÁÎË, Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÈÚÓ ‚ÁÂÏ‡Ú ˆÂÎË
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ƒÛ„‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Ò ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎË, ÓÚÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌÓÒÚ. »Ì‚ÂÒÚË‡ÌÂÚÓ ‚ ÌÓ‚Ë, ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ˜ËÒÚË Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Â ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ ÓÚ ‚ÒÂ ÔÓ-ÒÂËÓÁÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡, Á‡ÍÓÌÓ‚Ó Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ ÔÓ‰ÔÎ‡ÚÂÌË. œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚Ë ÂÍÓÎÓ„ÓÒ˙Ó·‡ÁÌË ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚Ë Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÒÚÂÏÂÊ˙Ú Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ Â
Ì‡ÒÓ˜ÂÌ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ËÏ ÍÓÓÁËÓÌÌÓ- Ë ËÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. ¬ÒÂ ÔÓ‚Â˜Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ó·˙˘‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÍÂ‡ÏËÍ‡Ú‡ Í‡ÚÓ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ˜‡-

ÒÚË Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ
‰ÓË ÏÓ‰ÂÎË, ‚ ÍÓËÚÓ ‚ÒË˜ÍË ˜‡ÒÚË
Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ‚
ÔˇÍ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ÙÎÛË‰, ·ÂÁ ‡·ÓÚÌÓÚÓ ÍÓÎÂÎÓ, Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÍÂ‡ÏË˜ÌË
Ï‡ÚÂË‡ÎË. œÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ·˙‰Â˘Ó ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔË,
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÍÂ‡ÏË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ‚ ÌˇÍÓË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ó·Î‡ÒÚË
Â ÔÓÒÚË„‡Ì‡Ú‡ ÒË„ÛÌ‡ Ë Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ. —ÔÓÂ‰
ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÂÍÒÔÂÚË ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÂ‡ÏËÍ‡Ú‡ ÂÙÎÂÍÚË‡ ‚
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Û‰˙ÎÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡
Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ÔÓ‡‰Ë ‚Â˜Â ÒÔÓÏÂÌ‡Ú‡Ú‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ Ì‡ ÍÓÓÁËˇ Ë ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ.
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”ÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ ÔË
Â„ÛÎË‡˘ËÚÂ ‡Ï‡ÚÛË
Изисквания към уплътненията, видове уплътнения и приложна област

œ

о дефиниция уплътнението на арматурата е границата между
вътрешността на арматурата и
околното пространство. Мястото,
където се предава движението на
задвижването към затварящия орган
на арматурата. Следователно, уплътнението на регулиращите арматури е мястото, което е най-чувствително към просмукване на работната течност. При много арматури
степента на херметичност на уплътненията е фактор от критично
значение, определящ качеството и
областта на приложение на регулиращата арматура. Казаното важи с
особена сила за химическата промишленост, например, където се използват много агресивни и опасни за околната среда флуиди, както и за енергетиката. Анализи на финансовите
загуби, предизвикани от изтичането
на работния флуид, в редица промишлени области показват, че перото е
значително и уплътненията са важен
фактор за надеждността и икономически изгодната работа на регулиращата арматура.

Изисквания към
уплътненията на
регулиращите вентили
Изискванията към уплътненията
на регулиращата арматура са много
по-големи от тези към затварящите арматури. Това се определя от
непрекъснатото движение на регулиращия орган, по време на което уплътнението не трябва да загуби характеристиките си. Друг важен па-
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раметър, на който следва да се
обърне внимание, е малката сила на
триене в уплътнението, която е
особено важна при задвижвания с
малка осова сила. При пневматичните задвижвания всяко пасивно съпротивление във веригата клапан/стебло/мембрана и евентуално буталото на пневмозадвижването предизвиква повишаване на хистерезиса и
нечувствителността на задвижването. Друго важно изискване е да не
се променят характеристиките на
уплътнението по време на експлоатационния период, включително издържливост към температурни промени и минимални изисквания за поддръжка.
При модерните уплътнения дори е
възможно да се наблюдава обратно
пропорционална зависимост между
работните параметри, за които е
избрано уплътнението и неговите
характеристики. Според експерти,
колкото по-малки са изискванията
към уплътненията, толкова по-дълго
те ще работят без загуба на уплътненост. Но, разбира се, за добрата
работа на уплътнението голяма роля
играе и високото качество на стеблото.

Характеристики на
еластични уплътнения
Този тип уплътнения се използват
за приложения, към които не съществуват сериозни изисквания. Еластични съединения от гума EPDM са
подходящи за регулиращи вентили,
предназначени за топла, гореща вода
и пара с температура до 150 о С.

Профилите на уплътнителните
пръстени са най-различни, като найчесто срещани са О-пръстени. Обща
характерна особеност на тези уплътнения е, че се дозатягат при увеличаващо се вътрешно свръхналягане,
както и сравнително голямата нечувствителност при евентуална повреда на стеблото. Благодарение на еластичността на материала, еластичните уплътнения EPDM имат възможност да следват стеблото при неговото евентуално радиално отклонение по време на движение или поради
несъосност при монтажа на задвижването на арматурата.
Смазването е много важно за добрата работа на гумените уплътнения. Подходящо използваните смазващи препарати значително понижават пасивното съпротивление на
уплътнението и износването му, подобряват неговата издръжливост
спрямо въздействието на протичащия флуид. Правилно избраното EPDM
уплътнение, работещо в арматура с
добри характеристики (високо качество на стеблото и неговия водач,
подходяща смазка, без превишаване
на определената температура), е
възможно да издържи един милион работни цикъла без специални изисквания за поддръжка.
Хит в еластичните уплътнения
днес са уплътнителните пръстени
на базата на флуоровъглеродната
гума, която първоначално е разработена за нуждите на козметичната
промишленост. Например, материалът с търговска марка Kalrez запазва еластичността и химическата си
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издръжливост спрямо агресивен флуид, по подобие на тефлона, до температура 315оС. Според специалисти, по-широкото приложение на
тези уплътнения, освен в химическата и петролната промишленост, за
момента се възпрепятства основно
поради високата им цена.

Характеристики на PTFE
уплътненията
Приложение в по-тежки експлоатационни условия намират PTFE уплътненията. PTFE е абревиатура на химическото съединение PolyTetraFluorEtylen, известно най-вече под името
тефлон. Като уплътнение, PTFE се
отличава с много добри качества,
сред които преди всичко значителен
химически неутралитет и устойчивост срещу повечето агресивни флуиди, висока температурна устойчивост в ненатоварено състояние и др.
Недостатък на PTFE уплътненията са
течовете в студено състояние, което означава, че когато е подложен на
механично натоварване, материалът
променя формата си и се наблюдава
тенденция към изтичането му в свободното пространство. Изтичането
се увеличава значително с нарастване на температурата. Обикновено,
това негативно качество се компенсира чрез добавянето на различни
примеси към чистия тефлон, като
стъклени влакна, бронз, графит, въглеродни влакна и др., разработени специално за тази цел. С тези смеси е
възможно да се намали с няколко процента студеното изтичане. Обективният анализ, обаче, показва, че добавките към тефлона влошават някои негови характеристики. Преди
всичко се намалява уплътнителната
му способност в сравнение с чистия
тефлон и чувствителността му към
температурните удари. Най-общо
казано, добавките в тефлона повишават твърдостта на композицията и
по този начин намаляват уплътнителните способности на материала.
По тази причина в арматури, работещи с газообразни вещества, се използват уплътнения от чист тефлон.

Видове PTFE уплътнения
В практиката се използват различни видове PTFE уплътнения. Най-широко разпространени са V-пръстени
с аксиална стоманена пружина. Това
уплътнение се отличава с много добри уплътнителни характеристики,
благодарение на големия брой уплътнителни ръбове. Недостатък му е отсъствието на температурна устойчивост. Негативно се проявява и действащата върху пружината аксиална
сила, която поради промяната в размерите на тефлона по време на температурните цикли, с времето предизвиква необратими деформации на
уплътнителните пръстени. Деформациите се проявяват най-вече при спи-
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ране на съоръжението и в студено
състояние. След загряване, уплътнението обикновено възстановява уплътнителните си качества и работи
нормално.
Различните
производители
търсят начини за преодоляване на
описания недостатък на тези уплътнения. Някои производители залагат на конструкция PTFE уплътнения
с уплътнителен V-пръстен с пружина от неръждаема стомана. По този
начин принципно се избягва необходимостта от предаване на аксиалната сила на пружината на радиалните уплътнителни сили на уплътнителните пръстени. Това уплътнение показва много по-добра устойчивост към температурните промени
в сравнение с класическата конструкция.
Максималната работна температура на PTFE уплътненията зависи
от конструкцията на уплътненията
и използвания материал (чист PTFE
или не) и от работното свръхналягане. При налягане до 40 bar различните производители допускат температури от 180 до 260 оС. Дълготрайността на PTFE уплътненията се
определя в значителна степен от качеството на стъблото и експлоатационните му характеристики. Напълно възможно е животът на уплътнението да надхвърли 500 000 цикъла.

Характеристики на
графитните уплътнения
За работни флуиди с температура по-висока от 260 оС най-често се
използват графитни уплътнения. Найголямото предимство на графитните уплътнения е екстремно високата температуроустойчивост - за
неоксидирана среда по-висока от
1000 оС. Друга характеристика на уплътненията е химическият неутралитет и устойчивостта срещу агресивни флуиди.
Съществуват различни конструкции графитни уплътнения. Между
утвърдените принадлежи уплътнението с пресован експандиран графит.
Друг недостатък на графитните
уплътнения е сравнително голямото
износване, което предизвиква намаляване на уплътнителните му способности. Това налага уплътнението да
се затегне и опционално да се прибави още един уплътнителен пръстен.
Необходимо е също така много добре
да се оразмери системата за притискане на уплътнението с пружина.
Вследствие на недобре уплътненото
графитно уплътнение, потокът от
изтичащ флуид би предизвикал ерозия на графита и необходимост от
подмяната му.
Нова тенденция в развитието на
графитните уплътнения са плетените графитни въжета. Механичните
им качества са подобни на традиционните, но вече забранени азбесто-

ви въжета. Тези графитни въжета
намират приложение при новите
конструкции на регулиращите вентили за постигане на висока степен
на уплътняване и поради лесния си
монтаж/демонтаж, което допринася в значителна степен за облекченото сервизиране на регулиращата
арматура. Практически не съществува температурна граница, над
която графитните уплътнения са неприложими. Дълготрайността им
зависи от правилната им експлоатация. В противен случай, дълготрайността на уплътненията не би била
по-голяма от няколко десетки хиляди цикъла.

Характеристики на
силфонните уплътнения
Най-голямата разлика с предишните видове уплътнения се състои в
обстоятелството, че не съществува област на взаимно движение на
уплътнителния материал спрямо
стеблото на вентила. Движението
на стеблото се компенсира с еластичната деформация на обвивката
на силфона. Силфонните уплътнения
за регулиращи арматури най-често се
изработват от неръждаема стабилизирана стомана. В зависимост от
максималното работно свръхналягане те се произвеждат с една, две,
три и повече обвивки.
Най-голямото им предимство е
абсолютната херметичност на работния флуид спрямо околната среда. Това ги прави подходящи за използване в приложения, за които са характерни агресивни, отровни, избухливи или други опасни среди. Силфонните уплътнения са подходящи за
ниски и високи температури на работния флуид - от -50 до + 550 оС. От
практическа гледна точка е подходящо използването им при отрицателни температури или обратно - при
високи температури, в които силфонните уплътнения работят като охладител.
Недостатък на силфонните уплътнения е по-големият им размер.
Дълготрайността на силфона също
не е безгранична, а зависи от температурата на работния флуид и относителната деформация на стъблото
на вентила. Друг недостатък на силфонните уплътнения е, че при повреда на силфона веднага се повишава неуплътнеността на регулиращата арматура. Затова използването им
често се комбинира с обезопасяващо
уплътнение, което в случай на повреда на силфона не допуска изтичането на течност. Комбинираните уплътнения са подходящи за приложения, в които трябва да се гарантира,
че работният флуид няма да изтече
в околното пространство. Дълготрайността на силфонните уплътнения е функция най-вече на конкретната конструкция.
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Грапавост и вълнообразност на повърхнините, оптически методи
за измерване

œ

овърхнините на вече обработените детайли не са идеално гладки. По тях са разположени произволно или в определен ред издатини и
падини с определена височина и форма и сравнително малка стъпка, известни под наименованието грапавини (или микрограпавини). Приборите, които измерват отклоненията
на детайлите от правилната геометрична форма и изследват грапавостта и вълнообразността на
повърхнините, се наричат профилометри.

Грапавост на
повърхнините
Причините, които водят до образуването на грапавините, са разнообразни и са свързани с вида на обработката на повърхнината, геометрията и състоянието на обработващия инструмент, режима на работа,
вида и микроструктурата на обработвания материал и т.н. Съвкупността от грапавините, които оформят релефа на повърхността и се
оценяват в участък, несъдържащ
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отклонения на формата и вълнообразност, е познато под името грапавост на повърхнината. Грапавостта на повърхнините на детайлите
оказва силно влияние върху експлоатационните им свойства. По тази
причина са разработени и утвърдени стандарти, които регламентират параметрите за оценка на грапавостта, числените им стойности
и означаването на изискванията към
грапавостта. В съответствие с
въведените стандарти са разработени методи и средства за контрол
на грапавостта на повърхнините. В
световната практика са разпространени две системи за оценка на грапавостта - система на средната
линия на профила (система М) и система на обвиващата линия на профила (система Е).

Измерен и реален профил
Реалните повърхнини се различават от номиналните, които са идеални, т.е. без отклонения на формата, грапавост и вълнообразност. При
измерването действителната
повърхнина не може да се възпроизведе съвсем точно поради грешки на

измерването с измервателните
средства. Затова повърхнината,
получена в резултат на измерването, се нарича измерена повърхнина.
При пресичането на номиналната
повърхнина с равнинна повърхнина,
която заема спрямо нея предварително определено положение, се получава номинален профил. Ако реалната
повърхнина се разреже с равнинна
повърхнина, получава се реален профил, а при разрязването на измерената повърхнина – измерен профил.
В практиката най-често се борави с
измерения профил, наричан профилограма.

Параметри за оценка на
грапавостта
В зависимост от свойствата,
които характеризират, параметрите за оценка на грапавостта се класифицират в три групи:
l параметри, характеризиращи свойствата на грапавините по височина;
l параметри, характеризиращи свойствата на грапавините в надлъжно
направление;
l параметри, характеризиращи фор-
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мата на грапавините.
Към първата група се отнася максималната височина на грапавините
(Rm), която се дефинира като разстоянието между линията на върховете
и линията на падините в границите
на базовата дължина. Друг широко използван параметър е височината на
грапавините по десет точки (Rz).
Дефинира се като сбор от средните
по абсолютна стойност височини и
падини съответно на пет най-високи издатини и пет най-дълбоки падини в границите на базовата дължина. Свойствата на грапавините по
височина се характеризират и със
средноаритметичното отклонение
на профила (Ra). Характеристиката
се определя като средноаритметично на абсолютните стойности на
отклоненията на профила в границите на базовата дължина. Групата
обхваща и средната стъпка на местните грапавини на профила (S), която представлява средноаритметичната стойност на стъпките на
местните издатини на профила в
границите на базовата дължина.
Втората група включва параметрите средноквадратичен наклон на
профила и средноаритметичен наклон на профила. Средноквадратичният наклон на профила (∆q) представлява средноквадратичната стойност на тангенсите на ъгъла на наклона на профила в границите на
базовата дължина.

Вълнообразност на
повърхнините
Между отклонение на формата,
вълнообразност и грапавост на
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повърхнините няма физическа граница. Прието е големината на отношението (S/W), където (S) е стъпката
на неравностите, а (W) – височината им, да бъде критерий за грапавост и вълнообразност. При съотношение S/W по-голямо от 1000 се
говори за отклонение на формата.
Ако 40 ≤ S/W ≤ 1000 неравностите
се определят като вълнообразност,
а при S/W < 40 за грапавост.
Най-често вълнообразността има
синусоидален характер, което е следствие от колебанията в системата
металорежеща машина–приспособление–инструмент–детайл, възникващи поради неравномерността на
силите на рязане, наличието на неуравновесени маси, грешки в задвижването и други.

Микроинтерференционни
методи
Използването на интерференцията на светлината като принцип на
действие на профилометрите значително разширява границите на изследване грапавостта на повърхнините. Уредите за изследване на неравностите на повърхнините, основани на други методи, имат ограничена разделителна способност и чувствителност на измерване (както
по отношение на височината на неравностите, така и в равнината на
изследвания обект). Интерференционните методи се отличават с подобри метрологични показатели в
сравнение с други методи за оценка
на грапавостта, като растерен метод, метода на засенчването, фотоелектрическия метод и др.
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Принципът на работа на интерференционните профилометри се
базира на обстоятелството, че ако
към изследваната повърхност се насочи светлинен сноп, то вълновият
фронт на този сноп при отражение
от изследвания участък на повърхността, ще се деформира в съответствие с неравностите на повърхността. Чрез сравняване на деформирането на вълновия фронт спрямо базовия, на основата на интерференция на светлината става възможно
измерването на грапавостта.

Принцип на работа
Както е известно, във въздушното клиновидно пространство между две плоскопаралелни пластинки
при осветяване с монохроматична
светлина се наблюдава явлението
интерференционна картина с ивици
на равна дебелина. Разстоянието
между интерференционните ивици
съответства на изменението на
дебелината на клина с λ/2 (половината от дължината на вълната на използвания монохроматичен източник
на светлина). В действителност,
разликата в хода на светлинните
лъчи, е равна на 2d, където d е дебелина на клина в дадено място. Ако
разликата в хода на лъчите е равна
на цяло число от дължината на вълната, се получава отслабване на светлината, т.е. в местата, съответстващи на тази дебелина, се образуват тъмни интерферационни ивици.
Формата на интерференционните ивици определя геометрическото
място от точки, съответстващи на
равна дебелина, а съответно и на
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равна височина на неравностите, в
случай че има такива върху долната
или горната повърхност. Наблюдението на ивиците на равна дебелина
дава възможност с голяма степен на
точност да се определи характерът
на неравностите по повърхността.
Но тъй като в областта на грапавост неравностите са разположени
много близо една до друга и представляват сами за себе си микроскопически обекти, за пълното им изследване се налага използване на микроскоп.

Предимства и
недостатъци на метода
С използването на микроинтерферометър става възможно изследването на много фини повърхности, с
височина на неравностите до една
стотна от микрометъра. Микроинтерференционните методи с основание се определят като точни, прецизни и с висока чувствителност.
Прагът на чувствителност на интерферометъра при контактен метод на измерване е равен на λ/2,
което съответства на преместване на интерференционната ивица с
една стъпка. За безконтактни измервания, при които за височината на
неравностите се съди по деформацията на интерференционната картина, чувствителността е 0,1 от
разстоянието между ивиците, обусловено от възможностите на човешкото око да забелязва такива деформации. Като недостатък на метода
се определя сложната оптична схема и високата цена на тези профилометри.

Растерен метод
за измерване на
грапавост
Растерният метод за изследване на отклонението от правилната геометрична форма има дълга
история. Първоначално методът е
намирал приложение за изучаване на
отклоненията от правилната геометрична форма на шлифовани
стъклени повърхности. Същността
на метода се състои в получаването на т.нар. моарова картина.
Върху изследваната повърхност се
налага стъклена пластина с нанесени щрихи, разположени на близко
разстояние една от друга. Към
повърхността се насочва наклонен
светлинен сноп и получената в резултат на отражението картина
от растеровата мрежа, се вижда
наклонена спрямо ивиците на сама-

128

та пластина, във вид на моарова
картина.

Предимства и
недостатъци на метода
Чрез подходяща промяна на стойността на делението на муаровите
ивици е възможно измерване на параметрите на грапавостта и вълнообразността в широк диапазон. При
оценка на грапавостта чрез изследване на получената моарова картина се предявяват големи изисквания
към качествата на оптичните детайли в профилометъра. Причината
е, че местните дефекти върху техните повърхнини променят формата
на муаровата картина, а това внася
систематична грешка в резултата.
Също така, при безконтактен метод
на измерване загубите на светлина
са големи. Друг основен недостатък
на метода е че при изследване на
повърхнини с малък клас на грапавост
(фини повърхнини), грешката е съизмерима със стойността на измерената величина.
По тази причина профилометри,
функциониращи на основата на този
метод, намират приложение за изследване на повърхности с голям клас
на грапавост и за определяне на
вълнообразност на процесите.

Метод
на засенчването
Този метод е удобен за изследване на сравнително груби повърхности. Към изследваната повърхност
се насочва светлинен сноп под някакъв ъгъл и на пътя на този сноп се
разполага екран с праволинейни
страни. Мястото на екрана не е
случайно, а внимателно подбрано с
оглед минимизиране на разсейването на лъчите, предизвикано от реалните размери на източника на
светлина. Границата на сянката,
формирана от отражението на
светлинните лъчи от повърхността, представлява засенчена картина на профила на участъка, срещу
който се намира екранът. Тази граница може да се наблюдава през микроскоп.
Предимства на метода са ниската цена и елементарната конструкция на съответните уреди. Методът не се характеризира с висока
точност на измерването, тъй като
се получава изкривяване на профила.
Определените по този метод параметри на грапавостта в голяма
степен не съответстват на истинските им стойности.
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Мащабен проект е реализиран през 2006 г. в Елаците-Мед

œ

роект за замяна на напълно
амортизираната АСУТП Концентрат в мелнично-флотационен цех на
рудодобивното и обогатително дружество Елаците-Мед със съвременна информационно-управляваща система е финализиран успешно в началото на настоящата година. Изпълнител на проекта са фирма АТЕЛ
- Системи за управление и Контек
Аутомейшън. Възложител е фирма
ГЕОТЕХМИН. Замисълът на проекта
е разработване и внедряване на система за анализиране, прогнозиране
и управление на обогатяването на
медни руди, притежаваща изчислителна интелигентност. Системата прогнозира поведението на обекта при промяна на параметрите на
входните материални потоци и генерира възможно най-добрите задания към управляващите въздействия, съобразени с технико-икономическите изисквания към качеството на изходния концентрат. Проектът е реализиран на базата на
технически средства и индустриален софтуер на GE Fanuc Automation,
Делта
Инструмент
и
Endress+Hauser. Договорът за проектиране и внедряване в производ-
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ството на пилотна система е сключен с основния изпълнител АТЕЛ Системи за управление през 2004 г.
След обстоен анализ на резултатите от експлоатацията на пилотната система, инвеститорът Елаците- Мед от началото на 2006 г.
предприема поетапни инвестиции в
развитие на системата. До момента са инвестирани над 200 000
евро, при обем на планираните инвестиции за над 1 500 000 евро.

Специфики на проекта
„Големите открити рудници Елаците и Асарел, както и захранваните от тях едноименни обогатителни комплекси с медна руда, представляват многофакторни, нестационарни и стохастични технологични системи, които работят в
условия на неопределеност. Процесите, свързани с обогатяването на
медни руди, се характеризират както с количествена, така и с качествена сложност. "Количествената
сложност се изразява в размерността на математичните модели, а
качествената сложност - в неопределеност на моделите", коментира
предизвикателствата, пред които
са били изправени изпълнителите на
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проекта инж. Даниела Парашкевова
от АТЕЛ - Системи за управление.
„Тези процеси са трудни за управление, особено ако се разчита основно на математическото моделиране. Поради тези причини, особени
успехи в управлението на минни и
обогатителни процеси не са постигнати досега. За сложни обекти, каквито са обогатителните фабрики,
е подходящо двунивово хибридно
управление, използващо както методи от теорията на големите системи, така и методи, основаващи
се на изчислителната интелигентност", допълва маг. физ. Светослав
Любенов от Контек Аутомейшън.

За Елаците-Мед
Елаците-Мед е сред основните
представители на отрасъл "Рудодобив и обогатяване" в страната. Дружеството обхваща две основни производствени единици - открит
меден рудник Елаците и обогатителен комплекс в с. Мирково. ЕлацитеМед е най-големият производител на
меден концентрат в България с годишно
производство
от
40 000 тона мед и 1,5 тона злато.
„Водещите пазарни позиции на дружеството са резултат на целенасо-
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Фиг. 1.

Фиг. 2

чена иновационна политика, съобразена с постоянно изменящите се природни, икономически и общественополитически условия. Създадени бяха
условия за удължаване живота на
дружеството с още тридесет години. След пуска на нова технологична
линия в рудник Елаците, инвестициите на дружеството са насочени към
повишаване ефективността на технологичните процеси в обогатителния комплекс", коментират от Елаците-Мед.

ват с интелигентни защити. Цялата производствена информация е
изведена на операторска станция.
Изграждането на операторския интерфейс е базирано на HMI/SCADA
системата CIMPLICITY от GE Fanuc
(фиг. 2).

Обхват
на проекта
Като обхват проектът включва
изграждане на система за управление
(фиг. 1), която отчита взаимодействието между процесите "смилане"
и "флотация" във фабриката, тъй
като те оказват съществено влияние върху качествените и количествени показатели на производствения процес.
Свързаните процеси "смилане" и
"флотация" следва да се управляват
от две хоризонтално декомпозирани
подсистеми, всяка с управляващо и
тактическо ниво. „Интегрирането
на двете подсистеми за управление
от стратегическото ниво на йерархичната хибридна структура позволява да се получават заданията за координирано управление на технологичния комплекс "смилане - флотация",
коментира г-н Любенов.
Обект на автоматизация на този
етап от инвестиционния план е процес "смилане", който обхваща 11
мелнични агрегата за мокро топково смилане на медна руда с годишна
производителност над 12 милиона
тона. Всеки мелничен агрегат се управлява с програмируем логически
контролер VersaMax, производство
на General Electric, а мощните 2.5
МW синхронни двигатели се оборуд-
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Функции
на програмируемия
контролер
Програмируемият контролер реализира две основни функции - програмно-логическо управление на мелничния агрегат и регулиране на технологичните му параметри. Програмно-логическото управление следи за всички възможни ситуации,
които възникват в работата на машините на мелничния агрегат и ги
предпазва от технологични и електрически аварии. Контролират се
налягане и температура на маслото, температурата и маслосмазването на плъзгащите лагери на топковата мелница, електрически защити на всички електрозадвижвания в
агрегата, честотни инвертори за
регулиране производителността на
помпите и други. „Изграждането на
програмно-логическото управление
използва единен подход към всички
електрозадвижвания. Пост за местно управление (ПМУ) осигурява
възможност за пускане и спиране
при извършване на ремонтни работи на всяка машина. Всички двупозиционни сензори, контролиращи
работата на дадена машина, се захранват с 24V DC от поста за местно управление. За удобство при експлоатация, със светодиоди се сигнализира състоянието на сензорите.
Управлението на мелничния агрегат
е напълно автоматично", пояснява
Светослав Любенов.
Втората основна функция на програмируемия контролер е свързана с

регулиране на технологичния процес. Целта е
да се постигне максимална производителност на мелничния агрегат по смляна руда
със зададен зърнометричен състав. Реализирани са следните контури за цифрово измерване и регулиране:
l Контури за цифрова стабилизация на
входните материални
потоци, включително
масов разход на руда в
мелницата ; обемен
разход на вода в мелницата; обемен
разход на вода в зумпфа пред хидроциклонната класификация; ниво на
пулпа в зумпфа.
l Сложни контури за цифрово регулиране на режимни параметри,
включително регулиране на разхода
на вода в мелницата в определено
съотношение с масовия разход на
руда в нея; регулиране на натоварването на топковата мелница с руда;
регулиране на плътността на готовия за флотация пулп, изчисляване на
циркулационния товар и оценяване
ефективността на работа на хидроциклонната класификация с последващо регулиране на разхода на пулп в
хидроциклона, както и измерване на
активната мощност на двигателя
на мелницата и управление на топковия товар в нея.
Техническите средства за измерване на технологичните параметри са производство на немските
компании Endress+Hauser, END
Armaturen и българската Делта
Инструмент.

Надграждане на системата
Внедряването на информационноуправляващата система в мелничнофлотационния цех на обогатителна
фабрика "Елаците" създава информационна и техническа база за изграждане на Бизнес ниво на управление на
производството. В момента това
ниво на управляващата система е в
процес на изграждане на базата на
хардуерни и софтуерни продукти на
General Electric Fanuc Automation. Горните MES (Manufacturing Execution
Systems) нива са стратегически заложени още в първия етап на разработената информационно-управляваща система и тя е отворена за
връзка със системите за управление
на заводските ресурси ERP (Enterprice
Resource Planning).
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‚ÌÂ‰ÂÌÓ
Постигнахме реални икономии

Фиг. 3. Част от технологичното оборудване, управлявано със системата

Възможности за развитие
на системата
„Концентрирали сме усилията си
върху систематичното подобряване
на процесите. С идентифициране и
коригиране на процесните вариации се
намаляват производствените разходи. Това означава приток на пари, който да се инвестира в разрастване на
бизнеса. Ключът за това е в идентифициране на причинителите на загуби
и внасянето на навременни корекции в
технологичния процес. Всеки добър
ръководител осъзнава, че под потоците от процесни данни са „заровени
късове" от ценна производствена и
бизнес информация, която иначе не
може да се разкрие. Това е точката,
при която HMI/SCADA системите престават да бъдат толкова ефективни
и полезни, тъй като не могат да преработват с висока резолюция огромните количества от процесни данни,
генерирани ежедневно", коментира Даниела Парашкевова.
„Използването на данните и
трансформирането им в смислена,
т.е. в бизнес информация, се явява
ключов фактор в съвременната автоматизация. Същинските ползи идват,
когато улавяме данните от самите
източници и ги анализираме в контек-
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инж. Цветан Македонски,
началник Мелнично-флотационен цех
в обогатителна фабрика Елаците
През втората половина на 2004 г. в обогатителна фабрика Елаците стартирахме пилотен
проект за внедряване на мащабна по своя замисъл
компютърна система за интелигентно управление на обогатяването на медна руда. За нас беше
важно да се внедри отворена и базирана на индустриални стандарти платформа за автоматизация на производството. Пилотната система беше подложена на всестранни и продължителни изпитания през 2005 г. Програмируемият контролер и CIMPLICITY SCADA системата показаха изключително надеждно поведение в тежките минни условия и
нямат нито един отказ до момента. Анализът на резултатите показва, че
в резултат от внедряването на системата постигнахме по-малък разход на
електроенергия, понижихме експлоатационните разходи, повишихме качеството на продукцията и оптимизирахме технологичния процес.
Генерираните от новата информационно-управляваща система резултати
ни позволяват да вникнем по-дълбоко в производствените операции и да извличаме ценна информация както за бизнеса, така и за технологичните процеси.
CIMPLICITY дава на операторите данни и информация от критична важност за
управлявания процес в реално време. Софтуерният продукт Proficy на GE Fanuc
позволява свързването на управлението на технологичните процеси с аналитичните и бизнес нивата на предприятието. Като допълнение ще отбележа,
че интегрираните хардуерни и софтуерни продукти на GE Fanuc ускоряват
процеса на внедряване на техническите решения в рамките на броени седмици, без да се нарушава производственият ритъм, което за нас е много важно.

ста на изминали периоди и в реално
време, за предприемане на непрекъснати действия, насочени към подобрения в производството. Ползите се
увеличават, когато тази информация
е йерархично достъпна на служителите, които се нуждаят от нея - оператори, екип по поддръжка и инженери,
мениджъри и бизнес партньори", допълва Светослав Любенов.
За постигане на целите за непрекъсната оптимизация в новата ИУС се
използват софтуерните продукти Proficy Historian и Proficy Real-Time Information Protal. Proficy Historian е основата, на която стъпва интелигентното
производствено управление на завода
в реално време. „Той е като "черната
кутия" на самолетите, която, поставена в заводски условия, записва про-
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цесните данни, съхранявайки ги последователно във времето", заявява г-н
Любенов. Proficy Real-Time Information
Protal (RTIP) e web приложение с изцяло
модулна инфраструктура, която обединява информацията за производството и бизнеса. „С помощта на конфигуруеми SPC (Statistical Process
Control) чартове в реално и историческо време, ясно се разбират и подобряват качеството на продукцията и настъпилите събития в производството. Опростените и мощни аналитични SPC компоненти, комбинирани с
гъвкавите и разнообразни възможности за конективност, правят Proficy
RTIP идеално решение за анализиране
на заводските процеси и идентифициране причините за сривове в тях", заявява Светослав Любенов.
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ÃËÎÂÌ
ÓÎÂ‚
Ï‡ÍÂÚËÌ„ ‰ËÂÍÚÓ
Ì‡ ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ
¡˙Î„‡Ëˇ
Маркетинг директорът на Шнайдер Електрик България е от поколението млади мениджъри, имали шанса и способностите да направят
сериозна кариера в рамките на срокове, почти
немислими за стационарни пазари с изградени
бизнес модели. Интересното и динамично време, в което се наливаха основите на новите
бизнес правила в страната, „изстреля“ трудолюбиви, гъвкави и високообразовани млади специалисти на ръководни постове в
новооткритите офиси на водещи западни компании у нас. Типичен представител на тази група от специалисти е Милен Колев.
Настоящият маркетинг директор на Schneider Electric в България е възпитаник на Великотърновския университет по специалността „Приложна лингвистика“. Професионалната подготовка на г-н Колев включва и престижната MBA образователна степен
по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София. След това завършва Електроенергетика и електрообзавеждане в Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Възходящата кариера на Милен Колев до момента е неразривно свързана с Шнайдер Електрик България. Първата работа на
г-н Колев в компанията е на длъжност стажант в отдел Маркетинг през 1998 г. Влага усилията си в маркетинг проучване на
пазара за региона на Черноморието. Продължава с пазарните проучвания, но вече като част от новосформирания екип Строителен пазар към търговския отдел на компанията. Впоследствие е търговец, също в екип Строителен пазар, отговарящ за
региона на Източна България. През 2000 г. оглавява новооткрития офис на Schneider Electric във Варна. От 2004 г. до днес е
маркетинг директор на Шнайдер Електрик България.
„Привлича ме работата на динамични пазари като източноевропейските, в които тепърва се налагат бизнес правилата и
изобретателността и трудолюбието се ценят много. Не съм от кабинетните типове хора, обичам динамиката, движението,
контактите с клиентите ни. В Schneider Electric ме привлече културата на компанията. Тя предполага автономност във вземането на решения, както и възможности за развитие на всеки. Това ценя особено много“, коментира Милен Колев.
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Ÿ¿—“À»¬ ◊Œ¬≈ .
‡ËÂ‡Ú‡ ÏË Â
ƒ»Õ¿Ã»◊Õ¿ » ÃŒ∆≈ ¡» œ–≈ ¿À≈ÕŒ ¡⁄–«¿. œ–»À»◊¿
Ã» œ–≈ ¿À≈ÕŒ ÃÕŒ√Œ Õ¿ ¿Ã≈–» ¿Õ— ¿“¿ Ã≈◊“¿, ¿
“Œ¬¿ ≈ƒ¬¿ À» ≈ “ŒÀ Œ¬¿ ƒŒ¡–≈.
“˙ÌËÚÂ ÔÓ Ô˙Úˇ
—¿ Õ≈Œ¡’Œƒ»ÃŒ «ÀŒ. »Õ¿◊≈ ”—œ≈’⁄“ Õ≈ ¡» »Ã¿À
—⁄Ÿ»fl ¬ ”—.
»ÒÚËÌÒÍËÚÂ ÌÂ˘‡
Œ—“¿¬¿“ —≈Ã≈…—“¬Œ“Œ » œ–»fl“≈À»“≈.
ÕˇÏ‡Ï
œ–≈ ¿À≈ÕŒ √ŒÀ≈Ã» ¿Ã¡»÷»». ¬¿∆ÕŒ ≈ ƒ¿ ¡⁄ƒ¿
”ƒŒ¬À≈“¬Œ–≈Õ Œ“ ŒÕŒ¬¿, Œ≈“Œ œ–¿¬fl, », ≈—“≈—“¬≈ÕŒ,
–¿¡Œ“¿“¿ Ã» ƒ¿ ÕŒ—» Õ≈ŸŒ Õ¿ ’Œ–¿“¿, — Œ»“Œ » «¿
Œ»“Œ –¿¡Œ“fl.
ÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÚÚ‡
≈ ¿ƒ–≈Õ¿À»Õ. œŒƒƒ⁄–∆¿ “≈ ¡”ƒ≈Õ » ÃÕŒ√Œ
»«Œ¡–≈“¿“≈À≈Õ.
»ÁËÒÍ‚‡Ï
ÀŒflÀÕŒ—“ » –¿«¡»–¿Õ≈ Õ¿ œ–Œ¡À≈Ã»“≈ Õ¿
Œ“—–≈ŸÕ»fl - ¡»ÀŒ “Œ À»≈Õ“ »À» ŒÀ≈√¿.
“ÓÎÂ‡ÌÚÂÌ Ò˙Ï Í˙Ï
–¿«À»◊Õ»“≈ »ƒ≈», ƒŒ–» » ⁄Ã Õ¿…-—Ã≈À»“≈. ŒÕ≈«», Œ»“Œ
œ–Œ¬Œ »–¿“ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈ Œ¬Õ»“≈ ŒÃœ¿Õ»».
œÓ‰·Ë‡Ï ÂÍËÔ‡ ÒË ÔÓ
œ–Œ‘≈—»ŒÕ¿À»«⁄Ã » Õ¿…-¬≈◊≈ ∆≈À¿Õ»≈ »
ÃŒ“»¬»–¿ÕŒ—“. ≈ »œ⁄“ “–fl¡¬¿ ƒ¿ –¿¡Œ“» ¿“Œ ≈ƒÕŒ
÷flÀŒ » ƒ¿ »Ã¿ fl—Õ¿ »ƒ≈fl «¿ Œ¡Ÿ»“≈ ÷≈À».
»ÒÚËÌÒÍÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌÒÍÓ ÛÏÂÌËÂ
≈ ƒ¿ Õ¿Ã≈–»ÿ À»◊Õ»fl —“»Ã”À Õ¿ ¬—≈ » ◊Œ¬≈ .
œÓ‰‡‰ÂÌ‡Ú‡ ˙Í‡ ‚ ÚÛ‰Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇ
≈ Õ≈ŸŒ ”Õ» ¿ÀÕŒ. ¬¿∆ÕŒ ≈ ƒ¿ Õ≈ œŒƒ¿¬¿ÿ ¬»Õ¿√»
–⁄ ¿ Õ¿ ≈ƒ»Õ » —⁄Ÿ» ◊Œ¬≈ ¬ »ƒ≈Õ“»◊Õ» —»“”¿÷»».
“Œ√¿¬¿ œŒ-— Œ–Œ ¬–≈ƒ»ÿ Õ¿ Õ”∆ƒ¿≈Ÿ»fl —≈ Œ“ œŒÃŒŸ.

132

”‰Ó‚ÓÎÒÚ‚ËÂÚÓ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡
»ƒ¬¿ “Œ√¿¬¿, Œ√¿“Œ ¬»ƒ»ÿ, ◊≈ ≈ƒÕ¿ “¬Œfl »ƒ≈fl,
Õ¿ƒ√–¿ƒ≈Õ¿ — ”—»À»fl“¿ Õ¿ ƒŒ¡–≈ –¿¡Œ“≈Ÿ ≈ »œ,
ÕŒ—» Õfl ¿ ¬¿ œ–»Õ¿ƒ≈Õ¿ —“Œ…ÕŒ—“ Õ¿ œ¿–“Õ‹Œ–»“≈
“» ¬ ¡»«Õ≈—¿.
ÀË˜ÌËÚÂ ÒËÏÔ‡ÚËË ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ò‡
Õ≈–¿«ƒ≈ÀÕ¿ ◊¿—“ Œ“ –¿¡Œ“¿“¿. ¡»«Õ≈—⁄“ —≈ √–¿ƒ» Õ¿
ƒ⁄À√Œ“–¿…Õ» Œ“ÕŒÿ≈Õ»fl. ≈—“≈—“¬≈ÕŒ, —»Ãœ¿“»»“≈
Õ≈ ¡»¬¿ ƒ¿ ¬À»flfl“ Õ¿ “–≈«¬¿“¿ œ–≈÷≈Õ ¿ «¿
—»“”¿÷»fl“¿ Õ¿ œ¿«¿–¿.
ƒÓ‚ÂËÂÚÓ ÕflÃ¿ »—“»Õ— » ≈ »œ, ¡≈« ƒ¿ »Ã¿ ƒŒ¬≈–»≈. ƒ¿¬¿Ã √Œ
¡≈«”—ÀŒ¬ÕŒ œ⁄–¬»fl œ⁄“. ¬»Õ¿√».
“Û‰ÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ
—¿ ¬—⁄ŸÕŒ—“ Õ¿…-À≈—Õ», «¿ŸŒ“Œ Œ¡» ÕŒ¬≈ÕŒ
¬⁄“–≈ÿÕŒ —» ÃÕŒ√Œ ”¡≈ƒ≈Õ ¬ “fl’.
”ÒÔÂ¯ÌËˇÚ ·ËÁÌÂÒ ÏÓ‰ÂÎ
≈ “Œ«» Õ¿ “¬Œfl œ¿–“Õ‹Œ– » À»≈Õ“.
–‡ÁÏ‡ı˙Ú ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËˇÚ‡ Œ÷≈Õfl¬¿Ã √Œ œŒÀŒ∆»“≈ÀÕŒ, ÕŒ ¬Õ»Ã¿Õ»≈ —
Ã≈“À¿“¿, ◊≈ œŒÕfl Œ√¿ —≈ ¬ƒ»√¿ œ–¿’.
ŒÚ„Ó‚ÓÌÓÒÚÚ‡ Â
Õ≈ŸŒ, — Œ≈“Œ —≈ –¿∆ƒ¿ÿ. “fl Õ≈ —≈ œ–»ƒŒ¡»¬¿.
ƒËÌ‡ÏËÍ‡Ú‡ Õ≈ ÃŒ√¿ ¡≈« Õ≈fl. Õ≈ —» œ–≈ƒ—“¿¬flÃ ∆»¬Œ“¿
¬ Ã”ƒÕ» œ¿«¿–» — œ–≈ ¿À≈ÕŒ œ–≈ƒ¬»ƒ»Ã»
»√–¿◊».
–‡ÁÔÛÒÍ‡Ï Ò˙Ò
—≈Ã≈…—“¬Œ“Œ —» »

À¿—»◊≈— ¿ Ã”«» ¿.

ƒÓ·ËÚÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë “Œ¬¿ ≈ ¡⁄ƒ≈Ÿ≈ ¬–≈Ã≈. ∆»¬≈… » √–¿ƒ» —≈√¿. ”“–≈
ÃŒ∆≈ ƒ¿ ≈ ⁄—ÕŒ.
¡Ëı ÒË ÔÓÊÂÎ‡Î
—¿ÃŒ » ≈ƒ»Õ—“¬≈ÕŒ «ƒ–¿¬≈! ƒ–”√Œ“Œ, œ–» À»œ—¿ Õ¿
«ƒ–¿¬≈, ÕflÃ¿ Õ» ¿ ¬Œ «Õ¿◊≈Õ»≈.
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