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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ƒÂÍ‡ÏÂÍÒ Ò 15 „. ˛·ËÎÂÈ
На 19 януари екипът на Декамекс с активната подкрепа на дистрибутори,
инженерингови партньори, клиенти и приятели от цялата страна, отбеляза
подобавъчно петнадесетата годишнина от основаването на фирмата. Празникът на домакините бе двоен, тъй като паралелно с годишнината на фирма
Декамекс управителят й - инж. Марин Рамълчанов почерпи по случаи половинвековния си юбилей. Тържеството се проведе в елитния пловдивски ресторант Sky Plaza на хотел Марица. За настроението на гостите се погрижиха
оркестър ударни инструменти към НУМТИ Добрин Петков и заслужилите
овациите на всички присъстващи гости дами от квартет Интро, които по
всеобщо мнение достойно конкурират световноизвестните Bond. В поздравителните си думи г-н Рамълчанов благодари за доверието и ползотворната
съвместна работа на всички уважили тържеството гости и подчерта амбициите на фирмата да присъства все по-активно на българския пазар на ОВК
и хладилна техника. Редакцията на списание Инженеринг ревю се присъединява към пожеланията на всички гости екипът на Декамекс да не се отърве от
здраве, късмет и много бизнес успехи.

√ÂÏ‡ÏÂÍÒ Ò ÌÓ‚ ÓÙËÒ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
В началото на февруари фирма Гемамекс, дистрибутор на OMRON, разшири търговската си структура в страната, откривайки офис на ул. Добри
Войников в морската ни столица. „Офисът във Варна предлага на клиентите
си от региона възможност да се запознаят с технически решения на водещия
японски производител, както и да се убедят на практика във възможностите на изделията, проследявайки работата им върху примерни стендове.
Офисът ще изпълнява основно търговски функции, съобщи за Инженеринг ревю
инж. Георги Генчев, президент на Гемамекс. „Основание да открием новия
офис ни даде увеличеното търсене на продукти на OMRON в региона на град
Варна. Директната комуникация с клиентите ще ни позволи да им предложим най-добрите решения за всяко конкретно приложение“, коментира г-н
Генчев. Офисът във Варна се ръководи от инж. Цветомир Петров.

¡À— ¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
От края на януари 2007 г. фирма БЛС Автоматизация посреща клиентите
си в нов централен офис, намиращ се на бул. Източен в град Пловдив, информира за Инженеринг ревю Раим Чакър, управител на фирмата. Като основания за преместването си в новия офис от БЛС Автоматизация посочват
лесният достъп до него и престижността на местоположението му. БЛС
Автоматизация е търговска фирма, специализирана в предлагането на мотор-редуктори и честотни инвертори, алтернатори и индустриални помпи.
„На българския индустриален пазар сме познати и като представители на
водещите чуждестранни производители Leroy Somer и Control Techniques.
Занимаваме се, също така, и с търговия на малогабаритна строителна
техника и ел. генератори“, пояснява предмета на дейност на БЛС Автоматизация г-н Раим Чакър. „С преместването си в новия офис искаме да уверим
клиентите си от региона и цялата страна в стабилността и амбициите си
да бъдем основен пазарен фактор в търговията с изброените индустриални
продукти“, коментира управителят на фирмата.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—≈Õ» ‚ ÌÓ‚‡ Ò„‡‰‡

На 19-ти януари официално бе открита новата сграда на фирма СЕНИ в
град Варна, съобщиха за Инженеринг ревю инж. Сергей Василев и инж. Ангел
Анегностиев, съуправители на фирмата. Сградата изпълнява административни, търговски и логистични функции. Фирма СЕНИ е специализирана в
извършването на комплекс от кораборемонтни услуги. Дейността й е
насочена и към индустриалния сектор. „Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, включително главни механици с дългогодишен стаж
на български и чужди кораби, както и кадри на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ТУ Варна и ИУ - Варна, на което се държи в голяма степен сериозното развитие на фирма СЕНИ от основането й до днес“, коментира предпоставките
за пазарно утвърждаване на фирмата г-н Василев. „От 2000 г. разполагаме
с внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 в областта на корабното снабдяване, кораборемонта и търговията с индустриални продукти.
Това е още едно свидетелство за отговорността и сериозността, които
влагаме в работата си“, допълва Сергей Василев.

Niedax Group ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ ‰‚Û„Ó‰Ë¯ÌÓ ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
С презентация и коктейл отбеляза двугодишнината от откриването на
собствен офис в България немската компания Niedax Group. Събитието бе
организирано на 31-ви януари т.г. в Парк-Хотел Витоша. „Много сме доволни
от работата си в България. Въпреки сравнително краткия период на дейността ни тук, успяхме да спечелим и изпълним успешно редица реферетни
обекти, включително по изграждането на промишлени, обществени сгради
и различни вериги магазини, сред които Kaufland, Praktiker, HIT, Техномаркет,
Mr. Bricolage и др., обобщи резултатите от двугодишната работа на представителството ръководителя му инж. Здравно Русев. „В краткосрочен план,
търговската политиката на фирмата ще бъде насочена към разширяване на
пазарното присъствие. Планираме през настоящата година да увеличим
оборота 2.5 пъти“, заяви пред многобройните гости г-н Русев. Нидакс България, вече е позната на българските специалисти с предлаганата от фирмата
широка гама кабелни скари и стълби, алуминиеви, стоманени и PVC-канали,
компоненти за изграждане на подови и подподови инсталационни системи,
външна и вътрешна гръмозащита, тънкостенни алуминиеви тръби.

—ÓÙË‡Ì‡ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Kobold
Фирма Софиана започна новата година с нов чуждестранен партньор,
съобщи за Инженеринг ревю Васко Наумов, управляващ директор на Софиана. „От първи януари 2007 г. официално сме дистрибутор за страната на
водещата немска компания Kobold, която е специализирана в производството на широка гама измервателни уреди за дебит, ниво, налягане, температура и време“, допълва той. „Изделията на фирма Kobold са добре познати
на българските специалисти с високото си качество и конкурентна цена“,
коментира г-н Наумов пазарните предпоставки за налагането на изделията на българския пазар. Уредите са приложими във всички сфери на индустрията. „Сериозен потенциал за пазарна реализация виждаме в областта
на електро- и топлоенергетиката, нефтохимическата промишленост, хранително-вкусовата индустрия, водоснабдяването и канализацията и др“,
заявява г-н Наумов в отговор на въпроса кои са приоритетните пазарни
ниши, в които Софиана ще търси търговска реализация на изделията с марка
Kobold. За техниката на Kobold в Софиана отговаря инж. Анна Чобанова.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
≈ÀÃ¿ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Moeller
От края на миналата година фирма ЕЛМА, гр. Бургас има статут на дистрибутор на Моеллер България, съобщи за Инженеринг ревю Венцислав Мусабашев, управител на ЕЛМА. „Предлагаме цялата производствена гама на
водещия немски производител. Търговски ще обслужваме регионите на Североизточна и Югоизточна България, в които разполагаме с развита складова
мрежа в градовете Варна, Шумен и Разград“, заявява г-н Мусабашев. Читателите на списание Инженеринг ревю познават ЕЛМА с утвърдените й пазарни
позиции в търговията с кабели, ел.материали, консумативи и др. „Решението
ни да се присъединим към дистрибуторската мрежа на Моеллер България е
продиктувано от доброто качество на продуктите и конкурентните им
цени. Moeller е доказала се търговска марка, което съвместно с широката
продуктова гама е предпоставка за добра търговска реализация на изделията на българския пазар“, заявява в отговор на въпроса какви са основанията
на ЕЛМА да стане дистрибутор на Моеллер България г-н Мусабашев.

Ã¿ -“ÂÍÌÓÎÓ‰ÊË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ Makino
От началото на 2007 г. фирма МАК-Текнолоджи е официален представител на японската компания Makino. „Насочваме усилията си в налагането на
българския пазар на продуктите на Makino и си поставяме за цел да постигнем сериозни обеми реализирана продукция“, съобщи за списание Инженеринг
ревю Стефан Станков, управител на МАК-Текнолоджи. „Създадената през
1937 г. компания Makino е водещ производител в областта на металообработващите технологии, включително хоризонталните и вертикалните обработващи центри, както и на нишкови и обемни ерозийни машини. Също
така, Makino е софтуерна компания, а по света е позната и с възможностите за обучение и сервизна дейност, които предлага“, заявява в отговор на
въпроса каква е производствената специализация на японската компания г-н
Станков. „МАК-Текнолоджи не само ще осъществява търговска дейност с
продуктите на водещата японска марка на българския пазар, но и ще оказва
техническа помощ и необходимото обучение на всеки, който се интересува
от високотехнологичните изделия на Makino. Стремежът на МАК- Текнолоджи е да отговаря на все по-нарастващите изисквания на българския купувач,
да бъде гъвкав и лоялен партньор“, допълва Стефан Станков.

“ÂÏÔ‡ —ËÒÚÂÏ ¡√ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
Темпа Систем БГ разшири продуктовата гама, която предлага в страната с готови компактни шинни разпределителни системи ниско напрежение, съобщи за Инженеринг ревю Сюхейл Ерел, управител на Темпа Систем
БГ. „Наскоро турската производствена компания Tempa Pano, изделията на
която предлагаме на българския пазар, усвои производството на споменатите разпределителни системи, което е и причината Темпа Систем БГ да
стартира лансирането им на българския пазар“, коментира г-н Ерел. „Новите продукти предлагат висока сигурност, лесен монтаж, възможност за
намаляване размера на таблото до 25%, което означава икономия на средства и време. Най-голямото предимство на новия продукт е съвместимостта му с всички известни марки автоматични прекъсвачи и шалтери.
Продуктът се предлага в три варианта TEMBAR, NOVA&BLOC, както и във
вид на готово ел.табло TEMBAR&TEMGARD“, допълва г-н Ерел.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¡√ “ÂÏ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Carrier
В изпълнение на стратегията си за развитие, включваща предлагането
на все по-широка продуктова гама, БГ Терм се присъедини към дистрибуторската мрежа на Carrier в страната, информира Светозар Даскалов,
управител на БГ Терм.
„Изборът ни на Carrier се базира на водещите позиции, които компанията има на световния пазар на климатична техника, както и на реномето
й на технологичен и иновационен лидер. През следващите години ще развиваме търговските марки Carrier и Toshiba, които са собственост на концерна Carrier, като едни от приоритетните за БГ Терм“, коментира по повод
основанията на БГ Терм да дистрибутира изделията на Carrier в страната
г-н Даскалов. БГ Терм ще предлага по-голяма част от продуктовото портфолио на Carrier, обръщайки специално внимание на системите за сградна
климатизация. По отношение на търговската реализация на продуктите,
управителят на БГ Терм посочва, че фирмата ще дистрибутира изделията
в цялата страна, но очаква най-голям пазарен успех в регионите на София,
Варна и Бургас.
„Ще заложим на стандартната за БГ Терм търговска схема, разчитайки
на дистрибуторската си мрежа, като осигурим квалифицирана инженерингова, техническа и сервизна подкрепа на партньорите ни. Основните продукти от широката продуктова гама на Carrier, върху които ще съсредоточим усилията си са водоохлаждащи агрегати, термопомпи, вентилаторни
конвектори, VRF системи, инверторни сплит системи“, подчертава г-н
Даскалов.

»ÌÍÓÏÒ-“ÓÍÓËÁÔ‡‚ËÚÂÎË Ò ÌÓ‚Ó ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
Българската производствена фирма Инкомс-Токоизправители вече се
управлява от нов мениджърски екип, съобщи за Инженеринг ревю инж. Трифонка Методиева, търговски представител на фирмата.
„Инкомс-Токоизправители се оглавява от Димитър Стойчев в качеството му на изпълнителен директор. Административен директор на фирмата вече е инж. Тодор Стоянов. Част от мениджърския екип съм и аз, изпълнявайки длъжността търговски представител“, коментира г-жа Методиева. Фирма Инкомс-Токоизправители е създадена през 1959 г.и се занимава с проектиране и производство на широка гама полупроводникови
токопреобразуватели за заряд на акумулаторни батерии. Продуктовата
гама на фирмата включва индивидуални зарядни устройства за тягови
акумулаторни батерии от гамата ЕПК М с импулсен изходен ток, осигуряващ заряда и подръжката на всички видове панцерни, намазни и акумулаторни тягови батерии с капацитет от 65 до 1000 Ah и напрежение от
12 до 80 V.
„Познати сме и като производители на зарядни и стартерно–зарядни
устройства за цялата гама стартерни акумулаторни батерии 12 и 24 V с
капацитет от 36 до 200 Ah, характеризиращи се с ускорен заряд и поддържащо зареждане за дълго време, както и възможност за стартиране на
автомобили при зимни условия. Продукцията ни е предназначена както за
българския пазар, така и за износ“, допълва г-жа Методиева.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
‡Ï‡ÚÓÌ Ò 15 „. ÓÊ‰ÂÌ ‰ÂÌ
На 2-ри декември м.г. фирма Каммартон България официално отбеляза
петнадесетия си рожден ден. Празникът започна още през деня с турнир по
боулинг и състезание по картинг, в които с много ентусиазъм се включи
екипът на фирмата. Тържествената програма завърши с вечерно парти,
включващо светлинен спектакъл. Домакините на празника - съсобственикът
Иван Павлов, управителят на фирмата Лилия Горанова и целият екип на
фирмата посрещнаха многобройни гости - клиенти, приятели, партньори
от страната и чужбина. Фирма Каммартон България е представител за
страната на водещи индустриални фирми от Швеция, Германия, Италия,
Испания и др, специализирани в производството на машини и консумативи
за заваряване и рязане; продукти за мебелната индустрия, инструменти,
лични предпазни средства, лека строителна техника, индустриални системи и др.
„Основна цел в развитието на Каммартон България през изминалите 15
години e била и си остава изграждането на дълготрайни партньорски взаимоотношения с клиентите и удовлетворяване на техните специфични
нужди“, коментира стратегията за развитие на фирмата г-жа Горанова.
„Ще продължим да предлагаме комплексни бизнес решения на всеки свой
клиент. Няма да изневерим на амбицията си да заемаме водещите позиции
в пазарната си ниша. Стремежът ни е да бъдем разпознавани като лоялен
и отговорен партньор“, допълна Лилия Горанова.

¿ÛÓ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
Сред фирмите, които смениха офиса си в първите дни на новата година е и Ауро България, информираха за списанието Диана Добрева и инж.
Деница Димитрова, представители на Auro за България. Освен административни и търговски функции, новият офис изпълнява и ролята на складова база.
„Преместихме се в столичния квартал Илиянци-Запад на улица Четвърта, тъй като предишният ни офис не разполагаше с необходимата за обезпечаване на нормалната работа на фирмата складова площ. Краткият срок
на доставка е сред приоритетите в дейността ни и основна предпоставка за развитие на фирмата. Новият офис предлага много по-големи възможности за поддържане на необходимите ни складови запаси. Инвестирахме
в новия офис водени от намеренията си да разширим пазарния си дял в
страната предлагайки конкурентен пакет от дейности - качествени изделия, кратък срок на доставка и професионално обслужване“, коментира основанията за преместването г-жа Добрева.
Ауро България се занимава с търговия на оборудване за водопроводи,
газопроводи, отоплителни инсталации, съоръжения за пренос на химични
вещества, заваръчни машини. Фирмата е официален представител на австрийската компания ATRU Kunststofftechnik, специализирана в производството на висококачествени тръбопроводи и фасонни части, както и на заготовки, плоскости, пръти кръгъл профил и заваръчна тел от пластмаса.
„Имаме статут на представители и на японската компания ASAHI ORGANIC
CHEMICALS INDUSTRY, която е производител на арматура“, допълва инж.
Димитрова.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

ƒÓ·Â ‰Ó¯ÎË ‚ ≈‚ÓÔ‡!
Всяко чудо - за три дни, твърди
концентриралата народна мъдрост поговорка. Надживели сме не
една и две империи, военни и икономически съюзи, ще преживеем и
eвропейското членство – с подобно отношение немалко българи
посрещнаха новата година. Този
път, обаче, началото бе дългоочаквано и бляскаво – страната ни демонстрира пред телевизионните
камери бурна радост от старта
на най-новото летоброене - 1-ви януари 2007 г. И после…
животът си потече постарому. Засега очакванията на
някои за бърз просперитет, а на други - за страхотна
криза, остават в бъдещето.
Пред бранша, обаче, виси като дамоклев меч въпросът
– готов ли е да работи на eвропейския пазар. А това на
практика означава познава ли правилата на „играта“,
изпълнил ли е необходимите нормативни и стандартизационни изисквания, има ли ясна стратегия за мястото
си там. Да се отговори еднозначно на този въпрос, разбира се, нито е възможно, нито е правилно. Някои са
подготвени в по-голяма степен, други в по-малка, трети
изобщо не са чували за подготовка. Едно, обаче, е сигурно – да се работи на близо половин милиардния пазар е
доста по-различно от нашите си мащаби. А успехът едва
ли е възможен, ако не плуваме в общоевропейските стандарти, норми и правила, като в свои води. И понеже през
изминалите години бяхме прекалено заети да борим
преговорните глави, никоя институция или обществена
организация не си направи труда да систематизира и
запознае и бизнеса, предлагащ техника с индустриално
приложение, и ползвателите й, с основните изисквания,
действащи в Европа. Още повече, че нормите и стандартите там не са статични, а също търпят развитие. В крайна сметка, всеки бе оставен сам да проучва
ландшафта на европейските изисквания.
Наред с това, пред българския бизнес се откриха нови
възможности. Например - да се възползва от европейските пари по линия на различните програми за развитие.
Фирми от бранша вече успешно са преминали „цедката“
от изисквания и изпълняват такива проекти, а други
чакат одобрение или поне разучават начините за усвояване на финансите. Е, има и скептици, които смятат, че
това е поредният балон от илюзии, че парите отдавна
са разпределени „под масата“ или получаването им е
откровено невъзможно. Но и без европейските пари,
европейският пазар е отворен – и някои български фирми отдавна работят там. А малко от големите европейски компании в бранша все още не са стъпили в страната ни. Така че, големи изненади едва ли се очакват…
Пък и, не ни остава нищо друго, освен да посрещнем
с оптимизъм и гъвкавост най-новата ни съюзна авантюра. Все пак, от векове сме си в Европата…

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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ËÌÚÂ‚˛

¬ˇ‚‡ÏÂ, ˜Â ˙ÒÚ˙Ú ÌË ˘Â ÒÂ
ËÁÏÂ‚‡ Ò ‰‚ÛˆËÙÂÌË ˜ËÒÎ‡
Новият директор на Шнайдер Електрик България Андрис Барис, пред сп. Инженеринг ревю
Господин Барис, бихте ли се
представили пред читателите на сп. Инженеринг ревю?
Латвиец съм, на 46 години. Имам
бакалавърска диплома по физика и математика със специалност радиофизика, както и магистърски дипломи по
Бизнес администрация. Професионалната си кариера започнах през 1983 г.
като радиоинженер в руската компания
„Радиотехника“ в Рига, Латвия. През
1993 г. се присъединих към финландската компания Ahlstrom OY. По-късно заемах различни мениджърски позиции в
датската Lexel, където имах шанса да
израсна като ръководител. През последните четири години ръководих бизнеса на Schneider Electric в балтийските
държави. От 1 януари 2007 г. съм директор на Шнайдер Електрик България
и отговарям за развитието на бизнеса
на Schneider Electric в още седем държави в региона. Много съм горд от предоставената ми възможност, но осъзнавам, че това е голяма отговорност
пред колегите ми.
В личен план съм щастливо женен
за красива латвийка, с която имаме
двама синове. Очакваме престоят ни
в България да бъде съпроводен с вълнуващи преживявания в професионален и
личен план.
Шнайдер Електрик България е
сред най-силно представените
компании на българския пазар
за индустриални и сградни
технологии. Сигурни сме, че
браншът в момента силно се
вълнува в каква посока ще поведете фирмата?
Основна заслуга за развитието на
една компания има екипът й. Искрено
вярвам в работата в екип. С мен в
Шнайдер Електрик България работят
още 75 специалисти. Моят капацитет
е само 1/75 от целия интелектуален
потенциал на екипа. Шнайдер Електрик България е преуспяваща компания ръстът ни за миналата година е над
30%. Затова мисля, че най-вероятно не
се нуждаем от драстични промени в
момента. От друга страна, светът
около нас постоянно се променя, а с
него - и изискванията на клиентите
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ни. По тази причина, за да се развиваме, ние трябва да следваме промените в сегмента, в който работим. Вярвам, че бъдещето принадлежи на компании, които могат да
предложат цялостни енергийно
ефективно решения с високо ниво
на автоматизация.
Дистрибуторите на компанията сигурно биха искали
да разберат какви са вижданията за развитие на
партньорската ви мрежа?
Партньорството е дълбоко залегнало понятие в търговската политика на компанията. Над 60% от
бизнеса ни в България се осъществява чрез партньорски и дистрибуторски фирми. Бих искал да използвам предоставената ми възможност да благодаря на всички наши дистрибутори за изключителните резултати от сътрудничеството ни през
2006 г. Ние ценим високо лоялността
ви, разчитаме на вас и вярваме, че
2007 г. ще бъде отлична като бизнес
резултати.
Няколко български фирми произвеждат изделия по лиценз на
Scnheider Electric. Как оценявате нивото на бизнес отношенията си с тях?
Производството на продукти по
лиценз на Schneider Electric е част от
партньорската ни политика. Чрез
този подход обединяваме научно-изследователската и производствената
дейност на компанията с местния
инженерен опит, гъвкавост и близост
до клиентите.
Компаниите, с които се конкурирате на европейските пазари, са представени в България
и показват активност за отвоюване на по-голям пазарен
дял. С какво ще отговори
Шнайдер Електрик България на
пазарните им амбиции?
Не разглеждаме конкуренцията
като зло. Конкуренцията е двигател
на развитието в полза на клиентите
ни и в този смисъл е в наш интерес.
Вярваме, че най-вече специалистите ни
и пазарното ни поведение ще гаран-

тират бъдещето на компанията, а не
продуктите сами по себе си. В този
смисъл, възнамеряваме да инвестираме в хората. Разработваме решения,
които са в полза на клиентите ни и
няма да ни ограничават до извършването на чиста продажба на продукти.
Ще балансираме глобалната стратегия на компанията с местния опит и
гъвкавост.
Кои са приоритетните пазарни ниши за Шнайдер Електрик
България през настоящата
година? Как виждате компанията в цифри и факти в началото на 2008 г.?
Ще инвестираме много усилия, за да
запазим ръста в продажбите в областта на електроразпределението и
индустриалния контрол. Ще заложим
и на продуктовата ни гама в сферата
на индустриалната и сградната автоматизация, както и на решенията за
енергийна ефективност.
Относно цифрите, все още е много
рано да се каже как ще приключи 2007
г. за нас. Все пак, разчитаме на добра
година за партньорите ни и за нас
самите и вярваме, че в края на 2007
година ръстът ни ще се измерва в
двуцифрени числа.
Пожелаваме ви успех!
Благодаря ви. Желая на вас и вашите читатели вълнуваща и успешна
2007 година!
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ËÌÚÂ‚˛

«‡Ì‡ÔÂ‰ ˘Â ‡·ÓÚËÏ
Ó˘Â ÔÓ-‡Ï·ËˆË‡ÌÓ
Ë Ò ÔÓ‚Â˜Â ı˙Ò
инж. Миладин Бояджиев, генерален директор на
ПроСтрийм Груп, пред сп. Инженеринг ревю
Господин Бояджиев, в учебниците по връзки с обществеността пише, че най-добрият антикризисен PR е този, при който
фактите се съобщават директно. В тази връзка, как стоят
нещата около ПроСтрийм Груп
днес?
В ПроСтрийм Груп залагаме на работата по световни стандарти не само
по отношение на инженерните ни проекти, но и при външните ни комуникации. Вярваме, че правилната реакция при
кризисна ситуация е базирана на откритост на компанията по отношение на
реалното положение. Относно ситуация
около ПроСтрийм Груп: първо, от няколко месеца фирмата се ръководи от мен
и мениджърски екип, вследствие на преструктуриране, което е част от дългосрочен бизнес план на компанията. Второ, в процес сме на преструктуриране и
на собствеността на компанията. Това
бе планирано още в средата на 2005 г.
с основна цел да модернизираме структурата на компанията и да подобрим
качество на обслужване на клиентите,
контрагентите, доставчиците и производителите, с които работим.
Сформиран ли е вече управленският екип и кои са членовете
му?
Както знаете, всяко преструктуриране е бавен процес и ни бе необходима
почти година и половина, за да стигнем
до естествения момент за реализацията му. Преструктурирането приключи
в края на 2006 г. и в момента управленският екип включва мен като генерален
директор на Прострийм Груп, както и
Калин Сотиров, финансов директор, Росица Стойкова, маркетинг и PR директор, и Николай Ботев, финансист и гл.
счетоводител.
Предвид моментната ситуация
поемате сериозно предизвикателство! Има ли и добри страни
настоящото положение?
Предизвикателството е изключително сериозно – както към мениджърския екип, така и към мен в частност.
Човек винаги трябва да търси положителното в дадена ситуация. Ще си позволя да синтезирам така гледната си
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точка и позиция - положението, в което
се намирам, е рядък шанс за развитие и
натрупване на опит.
Как ще излезете от кризата?
С още по-усилена работа и непрекъснато повишаващо се качество на предлаганите от ПроСтрийм Груп продукти
и услуги. За мен най-важният управленски въпрос е запазване на единността и
целостта на фирмения екип. Засега, обаче, нямам индикации за сериозна тревога, дори съм обнадежден, защото всички служители твърдо и непоколебимо
подкрепиха компанията и ясно демонстрираха лоялността си. Нещо повече, получих съвсем ясни послания от ключовите ни фигури, че те още по-амбицирано
и с още повече усилия и хъс ще работят
занапред.
За щастие браншът, в който работим, се интересува основно
от технологии, проекти, гаранции и срокове. Ще продължите ли
политиката си да разширявате
предлаганата от фирмата гама
продукти?
В дейността ни наистина решаващи
са технологиите, изготвянето и обслужването на проектите, сроковете
на доставка, гаранциите - всичко това
като цяло бих определил като качествено управление на проекти. ПроСтрийм
Груп работи с близо 40 чуждестранни
партньори. Наскоро разширихме партньорската си мрежа с водещия немски
производител VAG – Armaturen. Вече сме
повече от доставчик на оборудване - с
партньорите си можем да предоставим
цялостни решения на много по-конкурентни цени. Не бих искал да пропусна и
партньорство ни с френската фирма
HPL – Engineering, Water Equipment, с чиито продукти ще разширим продуктовата си гама в сектор Енергетика. Вече
изпълняваме проекти, свързани с доставка на арматура за ВЕЦ-ове. Ново предизвикателство за нас е навлизането
ни в сектора на пречистването на индустриални отпадни води. Макар че сме
отскоро в този бранш, вече сме пред
финализиране и на първия си проект за
доставка на ПСОВ.
Кои ще бъдат пазарните ви акценти през настоящата година?

Бизнес целите за 2007 г. са свързани
с увеличаване на пазарния ни дял в енергийния сектор, ново позициониране и
постигане на голям растеж във ВиК сектора, както и разрастване на дистрибуторската ни мрежа чрез нови офиси
в някои по-големи градове. Друга основна цел е да реализираме значителен
ръст на пазара, свързан с пречистването на индустриални отпадни води. Основно целим да постигнем това чрез
разширяване на дистрибуторската ни
мрежа и подобряване нивото на качеството на предлаганите от нас стоки
и услуги.
През последните месеци се изписаха доста неща за ПроСтрийм
Груп, включително и че от началото на настоящата година фирмата е преименувана. Каква е
истината по въпроса?
Читателите на сп. Инженеринг ревю
знаят, че още през 2005 г. фирма Шибър
бе преименувана в Прострийм Груп,
така че всичко останало по въпроса
просто не е истина!
И накрая , бихте ли казали няколко думи за себе си – като образование и професионален път до
момента?
На 46 години съм, семеен, с 2 дъщери. Завършил съм ВМГИ, София. Имам
следдипломна квалификация по Мениджмънт към Институт по маркетинг
и мениджмънт. Работил съм в Енергомонтаж София и NCH Corporation. Член
съм на Ротари Клуб, като съм един от
основателите и учредителите, както
и първи Президент на Ротари Клуб София Сердика. През декември 2004 г. постъпих във фирма Шибър, която, както
стана ясно, впоследствие бе преименувана в ПроСтрийм Груп.
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в брой 8/06 г. и развита в брой 9/06 г. на сп. Инженеринг ревю техническа задача за Избор
на метод за измерване нивото на запълване на съд с диаметър 1.5 метра
и височина 2.10 метра с шоколадова смес, в настоящия брой публикуваме коментар по темата на фирма АНИПАЛ. Известно е, че 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%. Нивото на измерване запълването на съда с шоколадова смес следва да е непрекъснато.
В задачата се изисква да се избере и обоснове най-подходящият метод за измерване нивото на шоколадовата смес с оглед спецификите
в конструкцията на съда, характеристиките на веществото и метрологичните изисквания, както и да се предложи конкретно техническо средство, подходящо за провеждане на непрекъснати измервания на нивото на шоколадовата смес.

Препоръчваме използване
на лазерен сензор
Уважаеми колеги, специалистите
от немската компания ifm electronic,
на която фирма АНИПАЛ е представител, предлагат два варианта за
решаване на поставената в сп. Инженеринг ревю техническа задача. На
първо място, за измерване нивото на
шоколадовата смес предлагаме да се
използва методът, базиран на измерване на хидростатично налягане с
помощта на сензор за налягане (например до 250 mbar). Хидростатичното налягане на дадена течност,
каквато е шоколадовата смес, зависи само от височината на съда и от
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плътността на самата течност. То
не зависи от диаметъра на съда. Хидростатичното налягане на вода с
височина 1 m e около 100 mbar
(плътността на водата е 1 kg/dm3 ).
За течност с друга плътност хидростатичното налягане е различно.
Фирма АНИПАЛ предлага различни
видове сензори, които представляват програмируеми трансмитери на
налягане. Гамата включва – сензор,
тип PL2658, само с двупроводен аналогов изход 4...20 mA, без дисплей,
подходящ за температури до 80°С.
Друго предложение е сензор, тип
PI1698, с дисплей и двупроводен аналогов изход 4...20 mA, подходящ за

температури до
125 °С. За решаване на задачата
би могъл да се използва и сензор,
тип PF2658, с
дисплей и три-/
четирипроводен
изход 4...20 mA
или 0…10 V (настройваем), с
превключващ изход, подходящ за температури до 80 °С (за температури
до 125 °С с използване на тип PI2698).
Сензорите позволяват програмиране
на хистерезис (прозоречна функция;
полярност на изходите; N.O./N.C.; затихване; калибриране на показваните
стойности на дисплея).
Считаме, че по-добър вариант за
измерване нивото на запълване включва използването на лазерен сензор за
измерване на разстояние, тип
O1D100. Сензорът се монтира от
горната страна на съда и позволява
регулиране на измерваното разстояние от 20 cm до 10 m със стъпка 1
mm. Измерването може да се извършва и през стъклен прозорец, например ако шоколадовата смес се
намира в затворен съд под налягане.
Сензорът O1D100 притежава 4-цифров дисплей и два изхода - аналогов
4...20 mA /0…10 V (настройваем) и
превключващ.
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»ÌÊÂÌÂËÌ„ –Â‚˛ ÙÓÛÏ
Уважаеми колеги, предложете технически и
икономически целесъобразно решение за инсталиране на устройства за защита от пренапрежение в жилищна сграда. Необходимо е изделията
да осъществяват защитната си функция, както
по отношение на общата електрическа инсталация в къщата, така и по отношение на инсталираната система за допълнително производство
на електрическа и топлинна енергия на базата
на фотоелектрични соларни панели.
Основното електрическо захранване на къщата се осъществява централно - от местното
електроразпределително дружество, посредством въздушен електропровод. Главното разпределително табло, което е и електромерно, е
разположено на приземния етаж на двуетажната постройка. В него са монтирани главен автоматичен прекъсвач, модулни автоматични предпазители, допълнителни модулни устройства и
дефектнотокови защити. Електрическата захранваща мрежа е еднофазна трипроводна, тип TN-
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ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡
S. Мълниезащитната система на сградата се
състои от инсталиран външен неизолиран мълниеотвод (прътов мълниеприемник) и два токоотвода, свързани към заземителния контур.
Системата за производство на електрическа
енергия на базата на фотоелектричните панели включва следните компоненти - 10 броя соларни панели (модули), инсталирани на покрива
на сградата; зависим инвертор, монтиран на
приземния етаж в съответно помещение; комплект свързващи кабели и разпределителни кутии
за постояннотоковата част на системата
(между фотоелектричните клетки и инвертора); кабелна линия от инвертора до главното
табло. Всеки от соларните панели е с инсталирана мощност 165 W, номинално напрежение 24
V, размери В/Ш/Д - 1237/1082/38 мм, тегло 18
кг. Инверторът е с инсталирана мощност 1300

- 1850 W, входящо постоянно напрежение 150 400 V DC (макс. 500 V), максимален входящ ток
10 А, изходно напрежение 230 V(+10/-15%), честота 50 Hz (±0,2%). Дължината на кабелната
линия между него и главното табло е около 12
м, а до фотоелектричните панели около 20 м.
Според техническите изисквания, катодните
отводители (вентилни отводи) трябва да
бъдат модулно изпълнение за монтаж на DIN
шина, да съответстват на международния
стандарт IEC 61643-1, да са изработени на основата на искрища и/или варистори. Препоръчително е да предоставят възможност за индикация на работното им състояние. С оглед пълнота на решението е желателно предложеното
техническо решение да съдържа схема с препоръчителното местоположение за инсталиране на
защитните устройства.

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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Ò˙·ËÚËˇ

OMRON ËÌ‚ÂÒÚË‡
‚ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ
Модерното автоматизационно оборудване е на разположение и на български специалисти

À

‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡, ÓÚÍËÚ‡ ÓÚ
OMRON ‚ ”ÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡ ‚ „‡‰ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ, “ÛˆËˇ, Á‡ ÍÓˇÚÓ ‚Ë Ò˙Ó·˘ËıÏÂ ‚ ·ÓÈ 8/06 „. Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ˘Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÍÎËÂÌÚË Ì‡
‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ˇÔÓÌÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ. À‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ò Ì‡ÈÏÓ‰ÂÌËÚÂ Ë Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ‰ÓÒÚËÊÂÌËˇ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Ò˙Ó·˘Ë Á‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ËÌÊ. √ÂÓ„Ë √ÂÌ˜Â‚, ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ ÙËÏ‡ √ÂÏÂÏÂÍÒ, ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ OMRON Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ.
ƒÂÒÂÚ ‰ÌË ÓÚ ‚ÒÂÍË ÏÂÒÂˆ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ »œ Ë ¿ ÓÚ
‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ó·Û˜‡‚‡Ú ÔÓ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÛÂÏË ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎÂË, ÒÂÌÁÓÌË ‚Ë‰ÂÓÚÂÏËÌ‡ÎË Ë Á‡‰‚ËÊ‚‡ÌËˇ.
ÕÓ‚‡Ú‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ ÔÂ‰Î‡„‡
„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ ÒËÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
‚ÂÎË˜ËÌË. Œ·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Â Ò ÏÓ‰ÂÌË
PLC-Ú‡ ÓÚ ‚Ë‰‡ SYSMAC CJ1 Ë
ÔÂ‰Î‡„‡ 25 ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡. —ÔÂˆË‡ÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Î‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ı‡‰ÛÂÌË
Ë ÒÓÙÚÛÂÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Â‡ÎÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËË Ì‡ ÌÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
À‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ Ë Ò
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒÚÂÌ‰Ó‚Â Á‡ Î‡·Ó‡ÚÓÌË ËÁÔËÚ‡ÌËˇ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚË.
ìƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ, ÔÓÒÂÚËÚÂÎËÚÂ Ì‡
Î‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ ËÏ‡Ú ÛÌËÍ‡ÎÌËˇ
¯‡ÌÒ ‰‡ ÒÂ Á‡ÔÓÁÌ‡ˇÚ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ò

бъдещето на
индустриалната
автоматизация
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ, Î‡ÁÂË Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, Ì‡È-Ò˙‚Â-
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ÏÂÌÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ,
„˙‚Í‡‚Ë Ë ÓÚ‚ÓÂÌË ÍÓÌˆÂÔˆËË Á‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ, advanced
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒË, ÏÓ‰ÂÌË
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë ‰Û„Ëî,
Á‡ˇ‚ˇ‚‡ ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ „-Ì √ÂÌ˜Â‚.
ìœÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ OMRON ‚ Â„ËÓÌ‡ Â Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Í˙Ï Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÍË‚‡ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
Ë ‚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚ËÒ¯Ë
Û˜Â·ÌË Á‡‚Â‰ÂÌËˇ. œÓ-ÒÍÓÏÌ‡ Í‡ÚÓ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Â Ó·ÓÛ‰‚‡Ì‡ ÓÚ OMRON ‚ “”—ÓÙËˇ, ÙËÎË‡Î œÎÓ‚‰Ë‚, Ì‡ÔËÏÂ.
œÂ‰ÒÚÓË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡
Î‡·Ó‡ÚÓËˇ Ë ‚ ‰Û„Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍË
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. À‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ ‚ »ÒÚ‡Ì·ÛÎ Â Ò˙Á‰‡‰ÂÌ‡ Ò ˆÂÎ Ó·Û˜ÂÌËÂ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡,
‰ÓÍ‡ÚÓ Î‡·Ó‡ÚÓËËÚÂ Ò ÚÂıÌËÍ‡
Ì‡ OMRON ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ Ò‡ ÓËÂÌÚË‡ÌË Í˙Ï ÏÓ‰ÂÌËÁË‡ÌÂ Ì‡ Û˜Â·-

ÌËˇ ÔÓˆÂÒ. ¬‡ÊÌÓ Â ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ
ËÌÊÂÌÂË ‰‡ ÁÌ‡ˇÚ, ˜Â ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ Ì‡ OMRON ‚ Â„ËÓÌ‡ Â Ú‡ÈÌÓ
ÓËÂÌÚË‡Ì‡ Í˙Ï Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚËˇÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Ë ÔÓˆÂÒËî, ‰ÓÔ˙Î‚‡ ÚÓÈ.
ì¬‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ÍÛÎÚÛ‡ Ì‡ OMRON Â ‰‡ ‡·ÓÚË ‚ ÔÓÎÁ‡ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ. Œ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÎ‡‰ËÚÂ ıÓ‡ Â
‚˙ÔÓÒ Ò „ÓÎˇÏ‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÚÛ‰ÂÌÚËÚÂ Ì‡ÔÛÒÍ‡Ú ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡,
·ÂÁ ‰‡ Ò‡ ÔË‰Ó·ËÎË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
ÓÔËÚ. ÕÓ‚‡Ú‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇ ˘Â
‰ÓÔËÌÂÒÂ Á‡ ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒËÚÛ‡ˆËˇî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Î‡·Ó‡ÚÓËˇÚ‡ ÔÓ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ƒÓ„‡Ì ”„Û, „ÂÌÂ‡ÎÂÌ ÏÂÌË‰Ê˙ Ì‡ OMRON
Electronics ‚ “ÛˆËˇ.
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Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË
Внос/износ на обработващи центрове и стругове за периода 2000 - 2006 г.
œÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÙËˆË‡ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ Ï‡˘‡·ËÚÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚÓ‚Â, Â‰ÌÓÔÓÁËˆËÓÌÌË Ë ÏÌÓ„ÓÔÓÁËˆËÓÌÌË ‡„Â„‡ÚÌË Ï‡¯ËÌË Á‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎË, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÚÛ„Ó‚Â, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚÛ„Ó‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Â, ‡·ÓÚÂ˘Ë ˜ÂÁ ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡
ÏÂÚ‡Î. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ó·ı‚‡˘‡
ÔÂËÓ‰‡ 2000 - 2006 „. œÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Â ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ (Õ—»). ƒ‡ÌÌËÚÂ Á‡ 2006 „. Ò‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌË
Ë Ó·ı‚‡˘‡Ú ÔÂËÓ‰‡ ÓÚ ˇÌÛ‡Ë
‰Ó ÌÓÂÏ‚Ë.
»ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Á‡ ËÁÌÓÒ‡ Ì‡
ÒÚÛ„Ó‚Â, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚÛ„Ó-
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Фиг. 1. Внос и износ на обработващи центрове, еднопозиционни и многопозиционни агрегатни машини за обработка на метали.
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·ËÁÌÂÒ
‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚÓ‚Â, ‡·ÓÚÂ˘Ë
˜ÂÁ ÓÚÌÂÏ‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î, Á‡
2000 Ë 2002 „. ÌÂ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ì‡
ÙË„. 2, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ (—˙„Î‡ÒÌÓ «‡ÍÓÌ‡ Á‡ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡Ú‡ - ı‡ÏÓÌËÁË‡Ì
Ò˙Ò Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á - ˜Î. 26 (1),
Ú.3, ÍÓËÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ, ˜Â
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ‰‡ÌÌË, ÍÓËÚÓ Ó·Ó·˘‡‚‡Ú ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ÔÓÏ‡ÎÍÓ ÓÚ ÚË ÎËˆ‡ ËÎË ‚ ÍÓËÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌËˇÚ ‰ˇÎ Ì‡
Â‰ÌÓ ÎËˆÂ Â Ì‡‰ 85 Ì‡ ÒÚÓ ÓÚ
Ó·˘Ëˇ Ó·ÂÏ, ÌÂ ÒÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ë Ó„Î‡Òˇ‚‡Ú).
—˙„Î‡ÒÌÓ ÏËÚÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡
Ú‡ËÙ‡, ÓÒÌÓ‚ÌË ÏÂÌË Â‰ËÌËˆË ÔË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÓÙËˆË‡ÎÌË ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË
‰‡ÌÌË Á‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚÓ‚Â Ë ÒÚÛ„Ó‚Â Ò‡
ÍËÎÓ„‡Ï‡ Ë ÎÂ‚‡.
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Фиг. 2. Внос и износ на стругове, включително струговащите центрове, работещи чрез отнемане на метал.
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—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Á‡ Ô‡Á‡‡
Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘Ë Ï‡¯ËÌË
— ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ Õ—» Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ËÏ‡ ÒÚÂÏÂÊ ‰‡ ‚Ë
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ë Ò‡‚ÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁ‰ÂÎËˇ. ÕÂ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡ÏÂ Ò ÍÓÂÍÚÌÓÒÚÚ‡ Ë Ó·ı‚‡ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡
Ó·ÂÏ‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚÓ‚Â Ë ÒÚÛ„Ó‚Â. œÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ‰Û„Ë ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Á‡‰˙Î·Ó˜ÂÌË ÔÓÛ˜‚‡ÌËˇ Á‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ËÁ‰ÂÎËˇ, Í‡ÚÓ ÓÙËˆË‡ÎÌ‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÔËÂÏ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ, ·‡ÁË‡Ì‡ Ì‡ ÃËÚÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ú‡ËÙ‡ Ì‡

Данните отчитат
ръста коректно
ƒ‡ÌÌËÚÂ Ì‡ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ ÓÚ˜ËÚ‡Ú ÍÓÂÍÚÌÓ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ ‚
ÔÓÒÓÍ‡ ˙ÒÚ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚
ÏÓ‰ÂÌË ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë

38

–ÂÔÛ·ÎËÍ‡ ¡˙Î„‡Ëˇ. ¬ÁÂÏ‡ÈÍË ÔÂ‰‚Ë‰ Ò˙ÏÌÂÌËˇÚ‡, ËÁÍ‡Á‚‡ÌË ÓÚ ÒÂËÓÁÌË Ô‡Á‡ÌË Ë„‡˜Ë Á‡
ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÏÂÊ‰Û Â‡ÎÌËˇ Ë ÓÙËˆË‡ÎÌËˇ
Ô‡Á‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁ‰ÂÎËˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÍÓÏ·ËÌË‡ ÓÙËˆË‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ Õ—» Ò ÏÌÂÌËˇ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ËÏ‡˘Ë
‰˙Î„Ó„Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ Û
Ì‡Ò. Õ‡‰ˇ‚‡ÏÂ ÒÂ, ˜Â ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ „ÎÂ‰ÌË ÚÓ˜ÍË ÔÓ
ÚÂÏ‡Ú‡ ˘Â ‚Ë ÔÓÏÓ„Ì‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓËÂÌÚË‡ÚÂ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ Ï‡˘‡·Ë Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ
ÒËÎÂÌ ÔÓÏË¯ÎÂÌ ÓÚ‡Ò˙Î ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Í‡ÚÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ.

Ï‡¯ËÌË. Õ‡·Î˛‰‡‚‡ÌÓÚÓ ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚˙ÚÂ¯ÌÓ
ÔÂÒÚÛÍÚÛË‡ÌÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙËÏË ˜ÂÁ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡‚‡ÌÂ ÓÚ
ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ëˇ Ï‡¯ËÌÂÌ Ô‡Í ÒÂ
Â‡ÎËÁË‡ Í‡ÍÚÓ ˜ÂÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË

ÒÂ‰ÒÚ‚‡, Ú‡Í‡ Ë ˜ÂÁ ÎËÁËÌ„ ËÎË
·‡ÌÍÓ‚Ë ÍÂ‰ËÚË. ƒˇÎ ‚ Ì‡‡ÒÌ‡ÎÓÚÓ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ë ÏÓ‰ÂÌË
Ï‡¯ËÌË ËÏ‡Ú Ë ˜ÛÊ‰ËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË, ËÁ„‡Ê‰‡˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
»ÁËÒÍ‚‡ÌËÚÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓ-

януари-февруари 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2007

39

·ËÁÌÂÒ
ÒÓ·ÌÓÒÚ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ, Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú „‡‡ÌÚË‡ÌË Ò‡ÏÓ ˜ÂÁ ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÏÓ‰ÂÌÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
flÔÓÌÒÍ‡Ú‡
ÍÓÔÓ‡ˆËˇ
YAMAZAKI MAZAK Â ÒÂ‰ Ì‡È-„ÓÎÂÏËÚÂ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ò‚ÂÚ‡. œ‡Á‡ÌËˇÚ ‰ˇÎ, ÍÓÈÚÓ ‰˙ÊËÏ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡, Í‡ÚÓ Á‡ 2006 „.
ÓÍÓÎÓ 50% ÓÚ ‚ÌÓÒ‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò‡ Ì‡
MAZAK.

Ботьо Георгиев,
управител на Бимекс
Лимитид, продажби и сервиз
на YAMAZAKI MAZAK за
България

Браншът ще се развива
динамично
”‚‡Ê‡ÂÏË ÍÓÎÂ„Ë, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‚Ë ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ ‰‡ÌÌË Á‡ ËÁÌÓÒ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡-
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¯ËÌË Ò‡ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌË Ë Â‡ÎËÒÚË˜ÌË. œÓ‚Â˜ÂÚÓ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Í‡ÚÓ «ÃÃ —ÎË‚ÂÌ,
«ÃÃ ÃÂÚ‡ÎËÍ - œ‡Á‡‰ÊËÍ Ë
Ã‡¯ÒÚÓÈ - “ÓˇÌ Ò‡ ÒÂ Ì‡ÒÓ˜ËÎË
Í˙Ï ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÂÍÒÔÓÚ ÔÂ‰ËÏÌÓ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚Â Ò ÷œ”, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÓÚ „Ó‰ËÌË ÌÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË Ó‰ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ƒ‡ÌÌËÚÂ Á‡
‚ÌÓÒ‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË Ò˙˘Ó Á‚Û˜‡Ú Â‡ÎËÒÚË˜ÌÓ. »ÁıÓÊ‰‡ÈÍË ÓÚ ÎË˜ÌËÚÂ ÒË
Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ ‚˙ıÛ Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÔËÍÓ‚‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
Ó·‡·ÓÚ‚‡˘ËÚÂ ˆÂÌÚË ÓÚÍ˙Ï
ÔÓ‰‡Ê·Ë ·Â 2005 „., ÍÓ„‡ÚÓ ·ˇı‡
‚ÌÂÒÂÌË „ÓÎˇÏ ·ÓÈ ÏÓ‰ÂÌË Ï‡¯ËÌË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë
Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. œÂÁ
2006 „. Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÓˇ‚Ëı‡ ÌÓ‚Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌË Ï‡¯ËÌË, ÔÂ‰ËÏÌÓ Ú‡È‚‡ÌÒÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ·ÓˇÚ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ Ì‡‡Ò-

Ì‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ, Ó·˘ËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡
Â‡ÎËÁË‡ÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡Ï‡Îˇ.
œË ‚ÌÓÒ‡ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚Â ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ú‡ÈÌ‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏËÚÂ, ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
Ì‡ ‡Á‚Ë‚‡˘ÓÚÓ ÒÂ Ò ÔËÎË˜ÌË
ÚÂÏÔÓ‚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·‡·ÓÚ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚Ë
ˆÂÌÚË. ¬‡ÊÂÌ Ù‡ÍÚÓ ‚ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÌÓÒ‡ ËÏ‡ ‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ‡‚ÒÚËÈÒÍ‡ ÙËÏ‡ œ‡ÎÙËÌ„Â,
ÍÓˇÚÓ Ò˙Á‰‡‰Â ÏÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ï‡¯ËÌË.
“ÂÌ‰ÂÌˆËËÚÂ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡
Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë
Ï‡¯ËÌË Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ë Ò ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË ‚ ≈—. “Ó ˘Â
‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂ
Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇ ÓÚ
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ ˜ÂÁ
ÍÓÓÔÂË‡ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ÒÏÂÒÂÌË ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ËÎË ‰ËÂÍÚÌÓ ÔË‰Ó·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ë
·˙Î„‡ÒÍË Ï‡ÎÍË Ë ÒÂ‰ÌË ÙËÏË -
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ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. œÓˆÂÒ˙Ú ˘Â ·˙‰Â
Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ÔÂÍË ÌÓ‚Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚
ÔÓÒÓÍ‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓ‚Ë, ÏÓ‰ÂÌË, ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ï‡¯ËÌË Ò ÷œ” Ë Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘‡ ÚÂıÌËÍ‡. œ‡‡ÎÂÎÌÓ Ò ÚÓ‚‡, ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ Ì‡
Ô‡Á‡‡ ‰‡ Ì‡‚ÎˇÁ‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ËÎË
˜ÂÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Á‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
ÌˇÍÓË ‚Ó‰Â˘Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ì‡ Ï‡¯ËÌË, ÍÓËÚÓ ‰ÓÒÂ„‡
ËÁ˜‡Í‚‡ı‡ ËÎË ·ˇı‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË
ÔÂÁ ÙËÏË ÓÚ “ÛˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Â
˜ÎÂÌ Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ ‚ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë Ì‡
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÂÒÛÒ Í‡ÚÓ ·‡ÌÍÓ‚Ë
ÍÂ‰ËÚË Ë ÎËÁËÌ„ Ò˙˘Ó ˘Â ÔÓ‚ÎËˇÂ
ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ Ì‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ÌÓÒ‡ Ì‡ ÌÓ‚Ë Ï‡¯ËÌË - Ì‡È-‚Â˜Â
Ì‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡˘Ë ˆÂÌÚË Ë ÒÎÂ‰
Úˇı Ì‡ ÒÚÛ„Ó‚Â.

Тодор Станчев,
управител на ПРОТУУЛС
София, вносител на машини
DIXI и Raiden Technik Швейцария
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Членството в ЕС налага
технологично
преструктуриране
—˜ËÚ‡Ï ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌËÚÂ ‰‡ÌÌË
ÓÚ Õ—» Á‡ ÎÓ„Ë˜ÌË Í‡ÚÓ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ. —Â‰ ÔË˜ËÌËÚÂ Á‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓÒÚÓˇÌÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡ ËÁÌÓÒ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌË ‚ ÎÂ‚‡ Ò‡ ÛÚ‚˙‰ÂÌËÚÂ Ú˙„Ó‚ÒÍË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËˇ Ë
ÓÚ‰‡‚Ì‡ Á‡‚Ó˛‚‡ÌË Ô‡Á‡ÌË ÌË¯Ë
ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
Õ‡‡ÒÚ‚‡˘ËˇÚ Ó·ÂÏ Ì‡ ‚ÌÓÒ‡ ‚
ÎÂ‚‡ ËÏ‡ ÔˇÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í˙Ï
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
¡˙Î„‡Ëˇ Í˙Ï ≈— Ë Ò‚˙Á‡Ì‡Ú‡ Ò
ÚÓ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙËÏË. ≈‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ
·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÙËÏË Â ÌËÒÍÓÚÓ ËÏ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ‡‚ÌË˘Â, ÌËÒÍ‡Ú‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡ ÍÛÎÚÛ‡. œÓ·ÎÂÏ˙Ú Á‡ ËÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ ÚÓ‚‡, ˜Â ÔÓÎËÚËÍ‡Ú‡ ÔÓ ÓˆÂÎˇ‚‡ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
·˙‰Â Ú‡ÌÒÙÓÏË‡Ì‡ ‚ ÔÓÎËÚËÍ‡

Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ, ‡ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÏËÒÎË ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Ë ‰‡ ÒÂ ÔÎ‡ÌË‡Ú ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ
ÔÎ‡Ì. «‡ ‰‡ ÓˆÂÎÂÂ ‚ ÌÓ‚‡Ú‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ ÒÂ‰‡, ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÙËÏ‡ ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎË ‰‡ ÓÒÚ‡ÌÂ Ì‡
Â‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ. ¬ÒË˜ÍË ÙËÏË Úˇ·‚‡
‰‡ Ò‡ ÓÚ‚ÓÂÌË Í˙Ï ÛÒ‚Óˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÌÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ Ë ÔÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. ÕÂˇ‰ÍÓ ·˙ÁËÌ‡Ú‡, Ò
ÍÓˇÚÓ Â‰ËÌ ÌÓ‚ ÔÓ‰ÛÍÚ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡ Ì‡ Ô‡Á‡‡, Â ÓÚ Â¯‡‚‡˘Ó ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‡ ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Úˇ·‚‡
‰‡ ÒÂ ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ë
ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ÌÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡.
ŸÂ ÒË ÔÓÁ‚ÓÎˇ ‰‡ ÓÚ·ÂÎÂÊ‡, ˜Â
ÓÚÍË‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ì√Ó‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÛÍ‡Ú‡ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂî Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ÓÚ ËÚ‡È Ë ≈— ÔÂÁ ÓÍÚÓÏ‚Ë
2006 „. Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÓÙËˆË‡ÎÌÓ
ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ Á‡ Ò˙ÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚
Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ, ÔÓ‰ÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂÁ 2004
„., ‰‡‚‡ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜
Â‰ËÌ ‡ÎÚÂÌ‡ÚË‚ÂÌ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ
‚‡Ë‡ÌÚ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ. œËÏÂ ‚
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·ËÁÌÂÒ
ÔÓÚ‚˙Ê‰ÂÌËÂ Ì‡ ÓÚÍË‚‡˘ËÚÂ ÒÂ
ÌÓ‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ò‡ ‰ÛÏËÚÂ Ì‡
Ã‡ÈÍ˙Î ƒ˛Ì, ÂÍÒÔÂÚ ÓÚ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÌÚÒÍ‡Ú‡ ÙËÏ‡ ƒÊÂÈ ƒË œ‡Û˙&¿ÒÓÛ¯ËÂÈÚÒ, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ
ËÚ‡È, ÍÓÈÚÓ ‚Â˜Â Â ‚ÚÓË ‚ Ò‚ÂÚ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ÏÓÊÂ ‰‡ ËÁÔÂ‚‡Ë Ë —¿Ÿ
Ó˘Â ‰Ó ÒÂ‰‡Ú‡ Ì‡ ÒÎÂ‰‚‡˘ÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ. “Ó‚‡ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ÒÂËÓÁÌËˇ ‡ÒÚÂÊ Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡, ËÁ˜ËÒÎÂÌ Ì‡ Ì‡‰ 10% „Ó‰Ë¯ÌÓ.
ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â, Ó·‡˜Â, ‰‡ Í‡Ê‡, ˜Â
ÏÌÓ„Ó ·˙Î„‡ÒÍË ÙËÏË, ÊÂÎ‡Â˘Ë
‰‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú Ë ‡Á·Ë‡˘Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ËÌÓ‚‡ˆËË, ÒÂ˘‡Ú ÒÂËÓÁÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÚÛ‰ÌÓÒÚË ËÎË ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Ò‡ Ì‡ˇÒÌÓ Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, Ô˙ÚË˘‡Ú‡ Ë
Ì‡˜ËÌËÚÂ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ò‚ÓËÚÂ Ì‡ÏÂÂÌËˇ.

Светломир Селев, СЕЛТРЕЙД
– Светломир Селев ЕТ,
вносител на металорежещи,
металообработващи и шприц
машини от Китай и Тайван
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Налице е ръст
в търсенето
и предлагането на
машини
œÂ„ÎÂ‰‡ı ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌ‡ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ. “Û‰ÌÓ ÏË Â
‰‡ ÍÓÏÂÌÚË‡Ï ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ
ˆËÙË, ÌÓ ÏÓ„‡ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ‰‡
ÓÚ·ÂÎÂÊ‡, ˜Â ËÏ‡ ˙ÒÚ ‚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ë ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÓ·‡·ÓÚ‚‡˘Ë Ï‡¯ËÌË. “ÓÈ Â ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡Ì ÓÚ ‡ÒÚˇ˘‡Ú‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ô‡Á‡˙Ú ËÁÔËÚ‚‡,
ÓÚ ÏÓ‰ÂÌË, ·˙ÁË Ë ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ï‡¯ËÌË. œÓ-„ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÌË ÍÎËÂÌÚË
‡·ÓÚˇÚ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò˙Ò Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓËÚÓ Ì‡Î‡„‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÔÓ
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ˙˜ÍËÚÂ. ¿, Ò˙„Î‡ÒÂÚÂ ÒÂ, ˜Â Ò Ì‡ÎË˜ÌËˇ
ÒÚ‡ Ï‡¯ËÌÂÌ Ô‡Í ‚ËÒÓÍËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ò‡ ÚÛ‰ÌÓ ÔÓÒÚËÊË-

ÏË. “Ó‚‡ Â ÔË˜ËÌ‡Ú‡ ÍÎËÂÌÚËÚÂ
ÌË ‰‡ Ú˙ÒˇÚ Â¯ÂÌËÂ ‚ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓ‚‡, ÏÓ‰ÂÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡.
ÕÂ Â Ú‡ÈÌ‡, ˜Â ÌÓ‚ËÚÂ ‚ËÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌË Ï‡¯ËÌË, Ï‡Í‡ Ë
‚ÒÂ Ó˘Â ,,ÒÍ˙ÔËíí Á‡ ÏÌÓ„Ó ÓÚ ÍÎËÂÌÚËÚÂ ÌË, ÒÂËÓÁÌÓ ÔÓÌËÊ‡‚‡Ú
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ë ÒÂ·ÂÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡,
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÈÍË Ë ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌËˇ Ù‡ÍÚÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ. ƒÓ·‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡
ÚÓ‚‡ Ò‡ Ë ÔÓ‰Ó·ÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ÔÓÂÍÚË
ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÎËÁËÌ„Ó‚ËÚÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ·‡ÌÍËÚÂ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ.
—˙‰ËÏ Á‡ ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ë
ÔÓ ÛÒÔÂ¯Ì‡Ú‡ Á‡ “ÂÍÒËÏÔ ¡˙Î„‡Ëˇ 2006 „. Õ‡‰ˇ‚‡ÏÂ ÒÂ Ú‡ÁË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË Ë Á‡ ‚
·˙‰Â˘Â.

януари-февруари 2007

инж. Георги Пенчев,
управител на Тексимп
България
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·ËÁÌÂÒ

¡˙Î„‡ÒÍËÚÂ »œ Ë ¿
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ ≈—
Очакванията на бранша за членството ни в Европейския съюз са по-скоро
положителни, показват резултатите от проучване на редакцията

"»

ÌËÈ ÒÏÂ ‰‡ÎË ÌÂ˘Ó Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇî, Ò ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ Ú‚˙‰ËÏ ‰ÌÂÒ, ‚ ÁÓ‡Ú‡ Ì‡
˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ‚ ≈—. «‡˘ÓÚÓ ÔÓÒÂ˘Ì‡ıÏÂ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á Ò ‰Ó·Â ‡Á‚ËÚÓ Ó‰ÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë Ë
ÒÚ‡·ËÎÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÙËÏË,
ÓÚ‚Ó˛‚‡ÎË ÏˇÒÚÓÚÓ ÒË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ Ô‡Á‡ Ë Ì‡ Â‰
‚˙Ì¯ÌË Ô‡Á‡Ë. «‡ÚÓ‚‡, ‚ Ô˙‚ËÚÂ
‰ÌË Í‡ÚÓ ˜ÎÂÌÓ‚Â Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ò˙˛Á Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÂÁÓÌÌÓ ÒË Á‡‰‡‚‡ÏÂ
‚˙ÔÓÒËÚÂ - ŸÂ Ì‡ÏÂˇÚ ÎË Ò‚ÓÂÚÓ ÏˇÒÚÓ ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ »œ Ë ¿
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ Ó·˘ÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ô‡Á‡? ŸÂ Á‡Ô‡ÁˇÚ ÎË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ ÒË ËÎË ˘Â ·˙‰‡Ú ÔÓ„˙ÎÌ‡ÚË
ÓÚ ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÏÓ˘ÌËÚÂ ÒË Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ò˙·‡Úˇ? ÓÌÍÛÂÌÚÌË ÎË Ò‡
ËÁ‰ÂÎËˇÚ‡, ÍÓËÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú?
“Ó‚‡ Â Ï‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ,
ÍÓËÚÓ ·‡Ì¯˙Ú Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ú˙ÒË. «‡˘ÓÚÓ, Á‡ Ó‰ÌÓÚÓ ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÔË·ÓË
‚ÂÏÂÚÓ Â ‡Á‰ÂÎÌÓ.
≈‰‚‡ ÔÂ·ÓËÎË ÒÂ Ò˙Ò ÒÚ‡„Ì‡ˆË-
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ˇÚ‡ ÔÂÁ ‰Â‚ÂÚ‰ÂÒÂÚÚÂ, ·˙Î„‡ÒÍËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò‡ ËÁÔ‡‚ÂÌË
ÔÂ‰ Ó˘Â ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚Ó. ŒÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ËÏ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ Ó„ÓÏÂÌ Í‡ÚÓ
Ï‡˘‡·Ë Ô‡Á‡ Ò˙Ò ÒËÎÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ò ÏÌÓ„Ó„Ó‰Ë¯ÂÌ ÓÔËÚ, ÒÓÎË‰ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÂÒÛÒË, ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡
Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ëˇ, ¯ËÓÍ‡ „‡Ï‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË. ŒÚ ‰Û„‡
ÒÚ‡Ì‡, ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ‚ ≈— ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌÓ ·Óˇ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ ÍÎËÂÌÚË, Û‚ÂÎË˜‡‚‡
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ë
Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂËÌÚÂÂÒÌË Á‡ „ÓÎÂÏËÚÂ Ë„‡˜Ë Ô‡Á‡ÌË ÌË¯Ë, Í‡ÚÓ
ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ ËÌÚÂÂÒ‡ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ Á‡Ô‡‰ÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Í˙Ï ‡ÁÎË˜ÌË ÙÓÏË Ì‡ ÍÓÓÔÂË‡ÌÂ ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌËˇ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÔÓÒÔÂËÚÂÚ.
ŸÂ ËÏ‡Ú ÎË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ Ë ˜Ó‚Â¯ÍË ÂÒÛÒ, Í‡ÍÚÓ
Ë ÌÛÊÌËÚÂ ÔÓÁÌ‡ÌËˇ Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚ,
Ó‰ÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, Á‡ ‰‡ ËÁ‚ÎÂÍ‡Ú ÔÓÎÁË ÓÚ Ó·Â‰ËÌÂÌËˇ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ô‡Á‡ Â ‚˙ÔÓÒ, ˜ËÈÚÓ ÓÚ„Ó‚Ó ˘Â ÓÚÍËÂÏ ‚ ·˙‰Â˘Â ‚ÂÏÂ. «‡

·‡Ì¯‡ ÓÒÚ‡‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰‡Ú‡, ˜Â ˘Â

запазим родното си
производство
Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë.
«‡˘ÓÚÓ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÒÂËÓÁÂÌ
ËÌÊÂÌÂÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌÓÛ-ı‡Û - ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ‚ËÒÓÍÓ
ÌË‚Ó Ì‡ ·‡Ì¯‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. ¿, Á‡˘Ó
ÌÂ Ë Ú˙È Í‡ÚÓ ‰Ó·‡‚ÂÌ‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ ‚ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡ ÓÒÚ‡‚‡ Û Ì‡Ò.
‡ÚÓ ÌÂ Á‡·‡‚ˇÏÂ, ˜Â ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡
Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰˙ÎÊËı‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌËÚÂ Ú‡‰ËˆËË ‚ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÓÚ „Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡ ÒÓˆË‡ÎËÁÏ‡. » ·ÂÁ ‰‡ ‚‰Ë„‡Ú ÏÌÓ„Ó ¯ÛÏ ÓÍÓÎÓ ÒÂ·Â ÒË, Á‡ÌËÏ‡‚‡ÈÍË ‰˙Ê‡‚‡Ú‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ò ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ ÒË, ÛÒÔˇı‡ ‰‡ ÒÂ Á‡Ô‡ÁˇÚ, ‡Á‚ËˇÚ Ë ÛÚ‚˙‰ˇÚ Í‡ÚÓ
ÒÂËÓÁÌË Ô‡Á‡ÌË Ë„‡˜Ë, ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÎË ÒÂ ‚ ÚÓ˜Ì‡ Ô‡Á‡Ì‡ ÌË¯‡.
œÓÚ˙ÒËıÏÂ ÓÚ„Ó‚ÓËÚÂ Ì‡
‚ÒË˜ÍË ‚˙ÔÓÒË ÓÍÓÎÓ

бъдещето на българското
КИП и А производство
‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò
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Фиг. 1. Положителен е фактът, че над половината от анкетираните (58.8%) имат по-скоро положителни очаквания във
връзка с членството на България в ЕС. Веднага след тях се
нареждат оптимистите с резултат от 35.3%, следвани от
анкетираните с по-скоро отрицателни очаквания с 5.9%. Нито
един от специалистите не е отбелязал отговор „песимист съм“,
както и „ситуацията няма да се промени“.

Фиг. 3. Значителна част от бранша - 23.4% не познава много
добре европейските нормативни и стандартизационни изисквания в областта, в която работи. Все пак, 53% от анкетираните считат, че познават добре нормите и стандартите. С
отлични познания са едва 11.8% от анкетираните. Същият
процент - 11.8%, имат и специалистите, посочили в отговор
на въпроса „слабо“. Няма специалист от анкетираните, който
изобщо да не е запознат с европейските нормативни и стандартизационни изисквания.
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Фиг. 2. В отговор на въпроса „Познавате ли правилата на бизнеса в държавите от Европейския съюз“ 53% от анкетираните
посочват отговор: не-много добре. Равен е броят на специалистите, считащи, че познават добре или слабо правилата на
бизнеса в ЕС - 17.6%. Едва 5.9% са посочили в отговор на въпроса: отлично. Същият процент - 5.9% имат и непознаващите
правилата на бизнеса в ЕС.

Фиг. 4. Половината от анкетираните - 47.2%, познават добре
пазарното предлагане на сходни с произвежданите от тях продукти. Запознатите отлично с пазарното предлагане са 17.6%,
а анкетираните, които не го познават много добре, са 23.4%.
Отговор слабо и не познавам пазарното предлагане са посочили
5.9% от анкетираните. Малко над половината от анкетираните (58.8%) познават добре ценовите нива на сходни с произвежданите от тях продукти в други държави от общността. Процентът на отличниците е 17.6%, колкото са и посочилите в
отговор на въпроса, че не познават много добре цените на сходни продукти. Едва 6% са слабо запознати с цените на конкурентни продукти, произведени в други държави от ЕС.
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Фиг. 5. Внушителен дял
от анкетираните български производители 88.2% смятат, че цените
на българските средства
за автоматизация ще се
вдигат плавно след приемането на страната в
ЕС. Само 11.8% от анкетираните застъпват
становището, че цените на изделията, произведени в България, ще запазят сегашните си нива. Нито един от анкетираните не предвижда пиково повишение на цените, както и възможност изделията да поевтинеят.
Фиг. 6. Напълно логично
за запознатите с пазара
на КИП и А в страната
изглежда мнението на
76.5% от анкетираните
български производители, според които след приемането ни за членове на
ЕС в страната ще навлязат непредставени до
момента чужди производители, но това ще бъдат неголеми компании, тъй като водещите вече са тук. Сравнително по-малка част от анкетираните - 11.8%, очакват на пазара у нас да навлязат големи чуждестранни производители, а 17.6 считат, че непредставени до
момента в България чуждестранни компании няма да търсят
търговска реализация на изделията си тук. Сумата от процентите е по-голяма от 100, тъй като някои от анкетираните са
посочили повече от един отговор.
В допълнение към мненията на производителите за навлизането на нови чуждестранни компании, попитахме ще се разширят ли бизнес възможностите на българските КИП и А производители след приемането ни в ЕС. Сериозен дял от анкетираните - 64.7%, застъпват мнението, че възможностите за пазарна реализация на произвежданите от тях изделия ще се
разширят, но незначително. Оптимистично са настроени едва
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29.4%, които очакват много по-големи бизнес възможности.
Доста малък дял от анкетираните (5.9%) не очакват промяна.
Нито един от българските производители не е посочил в отговор на въпроса, че ситуацията ще се влоши.

Фиг. 7. Сравнително равномерно са разпределени отговорите
на българските производители по въпроса „Имат ли планове да
пробият на пазарите в други страни, членки на ЕС?“. Близо 1/
3 от анкетираните (29.5%), вече изнасят продукция за държави от Европейската общност. Същият дял от 29.5% планират
да реализират продукция на европейските пазари в близко бъдеще. Малко по-скромен – 17.6% е делът на производителите,
планиращи да изнасят продукция в границите на общността в
по-далечно бъдеще. Нито един от анкетираните не е заявил
становище, че няма намерения да изнася продукция, но 23.4%
все още нямат конкретни планове.
Паралелно с очакваните от българските производители поголеми възможности за реализация на изделията им на европейските пазари, преобладаваща част от тях дават положителен
отговор и на въпроса дали членството ще подобри бизнес климата за износ на продукция в държави извън ЕС. Над половината (58.8%), от анкетираните намират за положително откъм
възможности за реализация на продукция извън държавите от
ЕС присъединяването ни към общността. Доста по-малка част
от анкетираните (35.3%) считат, че незначително ще се разширят тези възможности, а 11.8% не очакват промяна. Нито
един от анкетираните не застъпва становище, че надписът
„Произведено в ЕС“ ще разшири много възможностите за пазарна реализация на български изделия в държави, които не са
членки на съюза.

януари-февруари 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2007

51

·ËÁÌÂÒ

Фиг. 8. В отговор на въпроса „Ще търсите ли партньорство
с чуждестранни европейски компании, за да реализирате продукция в ЕС“ 68.75% от анкетираните твърдят, че ще продават в границите на общността през партньори. Самостоятелна изява ще търсят 25% от производителите. Половината от анкетираните имат планове да произвеждат за други
компании. Сумата от процентите е по-висока от 100, тъй като
някои производители са посочили по-вече от един отговор.
Нито един не е маркирал отговора „Няма да търся реализация
в други европейски държави“.

Фиг. 9. Преобладаваща част от анкетираните ще търсят
възможности за финансиране на проекти по линия на европейските програми за развитие, като 18.75% вече са спечелили
проекти, 18.75% са на етап подготовка на документацията,
43.75% все още се запознават с възможностите. Делът на
скептиците, невиждащи смисъл в кандидатстването за финансиране по европейски програми, е 12.5%. Категорично „Не“ в
отговор на въпроса дават 6.25%.
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Фиг. 10. С най-голям потенциал за
пазарна реализация
на произведени в
България контролно-измервателни
средства в държави извън ЕС са
съседните страни. При това делът от анкетираните, които
са ги посочили, е сериозен - 82.4%. Веднага след съседите ни се
нарежда Русия с 35.3%. Възможности за търговска реализация
на българска продукция съществуват и в Близкия Изток, посочен от 23.5% от анкетираните. С еднакъв дял от 17.6% са
посочилите САЩ и ОНД. Най-малък дял от анкетираните (5.9%)
виждат възможности за успешен бизнес в Азия. Сумата от
процентите е по-голяма от 100, тъй като някои от анкетираните са посочили повече от една възможност.
Фиг. 11. Близо половината от анкетираните (43.75%)
не смятат, че произведените
в
България изделия в
областта на КИП и
А отстъпват като качество на западните им аналози. Сходен е и делът от
анкетираните – 37.5%, за които българските изделия отстъпват, но незначително на произведените в по-старите членки на общността. Като съществена определят разликата в
качеството едва 6.25% от анкетираните, докато 12.5% считат, че има какво да се направи в това отношение.
В отговор на въпроса „Съответстват ли на европейските
изисквания българските КИП и А изделия?“ мнението на анкетираните се разделя в две групи. Първата - с дял от 42.8%,
застъпва мнението, че българските изделия напълно съответстват на европейските изисквания. Втората група – с незначително по-висок дял (57.2%) счита, че разлики има, но те не са
съществени. Управителят на фирма Микросист - инж. Димитър
Марков, прави следния коментар по въпроса: „Разликата в качеството на изделията на различните производители е огромна.
Малка част от изделията съответстват напълно“.
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Производители за бизнес шансовете им в ЕС
Значителните успехи предстоят
Считам, че ние отдавна работим професионално за
интегрирането ни в ЕС. Без да имаме свръхочаквания,
нагласите са за положителни промени. Нашите инженери и конструктори са високо квалифицирани, а цената на труда ни е все още ниска. Като звена за развитие или производство ние сме атрактивна зона на ЕС.
Факт е, че големите компании инвестират огромни
средства за развитие и ние с нашите мащаби сме вечно
догонващи, особено в областта на върховите технологии. Но в ЕС има място за всички, особено когато професионално и отговорно си вършим работата. Делта
Инструментс от около 10 години успешно се интегрира на пазара и изнася свои продукти за страни от ЕС и
извън него. Убедени сме, че значителните успехи на
водещите български фирми предстоят.

инж. Михаил Михайлов,
управител на Делта Инструментс

За момента не препоръчвам
участието в проекти
Основните ползи от членството ни в ЕС са премахването на митниците и транспортните облекчения.
Участието в проекти по финансиране е пълно с корупционни изненади и не го препоръчвам за хора без опит
в тази балканска практика. И тъй като очевидно няма

безплатни обеди, не виждам смисъл в подобни проекти
(поне на този етап и при тази организация).

инж. Владимир Сакалийски,
управител на Комеко

Да бъдем европейци и де факто
Ще търсим увеличаване на възможностите за контакти с фирми от ЕС за реализиране на съвместна
дейност. Желанието ни е да станем европейци не само
де юре, а и де факто. Искаме да се докажем, за да ни
приемат като равни.

инж. Петър Тодоров,
управител на ВЕКТОР 1 – Пловдив

Българските специалисти
не отстъпват на западните
Съвременните български изделия в областта на КИП
и А по нито един параметър не отстъпват в сравнение
със западните им аналози. В момента българските специалисти разполагат с материалната база, която ползват и колегите от водещите европейски държави, САЩ,
Канада и др. Възможностите на българските специалисти по нищо не отстъпват на специалистите от изброените държави, дори в много отношения ги превъзхождат. Добър пример за това е, че нашите специалисти се
реализират отлично в областта на КИП и А.

инж. Лидия Стоянова Босева,
съдружник в Термо Електроник

Коментарите са подредени по реда на пристигането им в редакцията.

ÏÂÒÚÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÙËÏË
ÓÚ ·‡Ì¯‡. –Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ·Î‡„Ó‰‡Ë Ì‡
ÍÓÎÂ„ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ‚˙ÔÂÍË Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌÓÒÚÚ‡ ÒË Ë Í‡ÚÍËÚÂ ÒÓÍÓ‚Â ÒÂ
ÓÚÁÓ‚‡ı‡ Ì‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ ÌË ‰‡
ËÁÎÓÊ‡Ú ‚ËÊ‰‡ÌËˇÚ‡ ÒË Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ »œ Ë ¿
Ô‡Á‡‡ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ‚
≈—. ¬ ‡ÌÍÂÚ‡Ú‡, Ó„‡ÌËÁË‡Ì‡ ÓÚ
ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ÒÂ ‚ÍÎ˛-
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˜Ëı‡ ÙËÏËÚÂ ¬ÂÍÚÓ 1, ƒÂÎÚ‡ »ÌÒÚÛÏÂÌÚÒ, ≈—¿, »ÌÚÂÔË·ÓÒÂ‚ËÁ, »Ì‚ÂÒÚ ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ, —ƒ »ÌÚËÂÎ - “Ó‰ÓÓ‚Ë Ë —ËÂ, »ÁÓÏ‡ÚËÍ ÓÏÔÎÂÍÚ, ÓÏËÍÓÌ, ÓÏÂÍÓ, Ã‡ÍÓÌ,
Ã»√ - √√, ÃËÍÓÒËÒÚ, –ËÌ„ »ÌÊÂÌÂËÌ„, —√ —Í‡Î‡, —ÓÌËÍÒ, —“— ≈ÎÂÍÚÓÌËÍÒ Ë ”ÌËÒËÒÚ »ÌÊÂÌÂËÌ„. ¡Î‡„Ó‰‡ËÏ Ë Ì‡ ÍÓÎÂ„ËÚÂ ÓÚ “ÂÏÓ
≈ÎÂÍÚÓÌËÍ, ÌÓ Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÔ˙ÎÌÂ-

Ì‡Ú‡ ÓÚ Úˇı ‡ÌÍÂÚ‡ ÔËÒÚË„Ì‡ ÒÎÂ‰
Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÚÓ Á‡Ú‚‡ˇÌÂ Ì‡ ·Óˇ,
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ‚ ÌÂˇ ÌÂ Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡
ÔË ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ.
œÂ‰ÒÚ‡‚ˇÏÂ ‚Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ Ó·Ó·˘ÂÌ ‚Ë‰, Í‡ÚÓ ÒÂ
Ì‡‰ˇ‚‡ÏÂ, ˜Â ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Í‡ÒÌÓÂ˜Ë‚Ó „Ó‚ÓˇÚ Á‡
Ì‡ÒÚÓÂÌËˇÚ‡, Ì‡„Î‡ÒËÚÂ Ë Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ·‡Ì¯‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ.
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Digital Power
Стабилизатори с цифрова отрицателна обратна връзка

—

Стефан Куцаров

табилизаторите на постоянно напрежение, независимо дали са
линейни или ключови, работят според отдавна известен принцип –
чрез верига на аналогова отрицателна обратна връзка (АООВ) част
от изходното им напрежение се
връща в подходяща точка на схемата и се изработва непрекъснато
изменящо се напрежение на грешката, което служи за стабилизиране
на изходното напрежение UOUT.
Непрекъснато подобряван в продължение на десетилетия и подкрепен с огромно количество висококачествени и евтини ИС и дискретни прибори, този принцип изглеждаше близък до съвършенството. Но
темповете на усложняване на
структурата на електронните
системи, особено през последните
десетина години, поставят нови
изисквания към захранванията. В
отговор на това най-напред се появиха „интелигентните“ ИС, които
чрез допълнения в класическите
структури позволяват различни
прости видове управление чрез
цифрови сигнали – включване и изключване, бавен старт, контрол на
входното и изходното напрежение.
Същевременно захранващите напрежения на устройствата намаляваха и броят им нарастваше. Вече
не са рядкост платки и блокове с
повече от 10 захранващи напрежения. Непрекъснато нараства и осигуряваният от захранванията постоянен ток – в някои комуникационни и компютърни системи той
вече надхвърли 100 А.
За съчетаване на тези стойности с малки пулсации на изходното
напрежение се появиха многофазни-
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Фиг. 1а.

те ключови стабилизатори, а за
намаляване на разсейваната мощност все по-често започнаха да се
използват променящи се в процеса
на работа стабилизирани напрежения. За всички тези случаи се търсеха различни решения, но при запазване на принципа на АООВ. Оказа се,
че обикновено това е свързано с
увеличаване на сложността на стабилизаторите и броя на техните
елементи с всички нежелани последици от това. Така постепенно
производителите започнаха да се
обръщат към разработки и патенти от двете последни десетилетия на миналия век, които третират замяната на част или всички
аналогови функции на стабилизаторите с цифрови.
Появи се новото направление
Digital Power (DP), чиято същност е
въвеждането на цифрови блокове
във веригата на ООВ. Вероятно найподходящият термин е цифрово захранване, но той може да се сбърка
със захранване на цифрови системи
и затова тук е предпочетен буквалният превод цифрова мощност. Огромната част от DP се използват
за осигуряване на стабилизирани постоянни напрежения и за тях е подходящ терминът цифрови стабилизатори (ЦС).

Същност на цифровите
стабилизатори
Те представляват ключови стабилизатори, в които вместо АООВ
е използвана цифрова отрицателна
обратна връзка (ЦООВ), а принципът на действието им е изяснен
на фиг. 1а. Тя е на понижаващ синхронен стабилизатор без галванично разделяне (Buck Regulator, StepDown Converter), тъй като това е
най-масовото приложение. Ключовете S1 и S2 са MOS транзистори,
управлявани чрез ШИМ импулси,
създавани в блок DPWM и подавани
на гейтовете им чрез драйвера DR.
Към това добре познато класическо свързване е прибавен блокът
DIV, който взима частта UDIV от
UOUT. В ключовите стабилизатори
с АООВ напрежението UDIV се подава непосредствено на входа на блока за ШИМ и променя широчината
на импулсите. Тук UDIV постъпва на
входа на АЦП - ADC с изходно число
МЕ, съответстващо на UOUT и постъпващо на входа на цифровия
блок CONTR. В последния, най-напред
МЕ се сравнява с число MREF, подавано отвън или записано в постоянна памет, предназначението на
което е програмиране на стойността на UOUT. Например MREF може
да са числата, фиксирани в норми-
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Фиг. 1б.

те VID (Voltage Identification), използвани при захранването на микропроцесори.
Сравнително по-рядко за програмиране на UOUT се използва видоизменението на фиг. 1б. В него MREF
се подава на цифровоаналогов преобразувател DAC, чието изходно напрежение се сумира с UDIV и резултатът се преобразува от ADC, за
да се формира МЕ.
В CONTR разликата между МЕ и
MREF (или само на МЕ при използване
на фиг. 1б) се подава на задължителния PID компенсатор, който е широко използван в автоматиката и чиято работа се осигурява от генератор на тактови импулси с честота fCLK . Изходното число при постъпване на даден тактов импулс
се определя от формулата
(1) Dn=a2Dn-2+a1Dn-1+b2En-2+b1En-1 +b0En,
в която En е число, съответстващо
на разликата между ME и MREF по
време на импулса. С En-1 и Dn-1 са означени съответно тази разлика и
числото от компенсатора по време
на предния тактов импулс и с En-2 и
Dn-2 – стойностите по време на още
по-предния импулс (всички те са записани в паметта на CONTR).
Числото Dn постъпва на входа на
блока DPWM и определя продължителността ton и съответно коефициента на запълване d = ton fSW на
изходните му импулси. Тяхната честота fSW, която е и честотата на
ключовете S1 и S2 и съответно на
стабилизатора, обикновено може да
се програмира чрез интерфейсната
шина СОММ (в стабилизаторите с
АООВ това се прави чрез подходящо свързване на специални изводи
или подбор на капацитета на
външен кондензатор). Особено важно за работата на ЦС е, че коефици-

58

ентите ai и bi в (1) също могат да
се програмират чрез СОММ. Така
при дадено En могат да се получат
различни стойности на D n .
Смисълът на това е, че при определени индуктивност на бобината и
капацитет и съпротивление на загубите на кондензатора програмирането на коефициентите минимизира продължителността на преходните процеси в стабилизатора
и намалява или отстранява отскоците на UOUT при промяна на стойността му. Не е без значение, че
това става още на ниво програмиране чрез съответния продукт, предоставян от производителя на ИС.
Нещо повече, чрез графичен интерфейс програмирането е изключително улеснено.
Основното, но не единствено
предназначение на драйвера DR е да
осигури достатъчен ток за управление на ключовете S1 и S2.
Действието на ЦООВ за осигуряване на стабилно UOUT по принцип
не се различава от това на АООВ.
Например, увеличаването на UOUT
води до нарастване на UDIV, получава се по-голямо число МЕ, намалява
числото D на изхода на CONTR и
съответно d на импулсите. Извън
това съществуват няколко важни
различия между ключовите стабилизатори с АООВ и ЦС. На първо място са дискретните стойности на
ton, задавани чрез D. Промяна на D с
1 води до изменение на ton с ∆t on =
1/fCLK и на коефициента на запълване с ∆d = f SW /fCLK. Например при
понижаващ стабилизатор изходното напрежение е UOUT = dUIN и следователно се променя със стъпка
∆UOUT = fSWUIN /fCLK, вместо плавното изменение при стабилизатор с
АООВ. За получаване на малка
стъпка трябва fCLK >> f SW, което е
едно от основните изисквания при
ЦС. Например, стабилизатор с UIN
= 12V, fSW = 100 kHz и fCLK = 10 MHz
има стъпка ∆UOUT = 0,12 V. За регулиране на UOUT между 0 и 7 V са
необходими 58 стъпки, т.е. 6-разреден АЦП. При fSW = 40 kHz стъпката става 48 mV, т.е. ЦС се приближава до поведението на този с
АООВ и АЦП трябва да е 8-разреден, но пък L и С са с по-големи
стойности. Това означава, че намаляването на ∆d е по-добре да се
прави чрез увеличаване на fCLK. За

това, обаче, има сериозни ограничения, чието намаляване е свързано с повишаване на цената на ЦС.
При промяна на UOUT най-напред на
ADC е необходимо време tCONV, за да
го преобразува в числото МЕ. Следва времето t PID за изпълняване на
програмата за формиране на числото D в PID компенсатора и накрая
времето tR за задействане на драйвера DR и смяна на състоянието на
ключовете. По принцип, най-голямо
е tPID, а сумата ts от тези времена
е прието да се нарича разрешаваща способност (Resolution) на ЦС. Тя
трябва да е десетина пъти по-малка от периода TCLK = 1/fCLK на тактовите импулси, за да се гарантира стабилната работа на ЦС.
Друга специфична особеност на
ЦС е влиянието на дискретния характер на d върху точността на
поддържане на изходното напрежение, което най-лесно се изяснява с
пример. Нека ЦС с fSW = 100 kHz и
fCLK = 10 MHz да трябва да поддържа
изходно напрежение UOUT = 2,85 V
при UIN = 12 V. За целта е необходим d = U OUT /U IN = 2,85V/12V =
0,2375 и тъй като TSW = 1/fSW ,
продължителността ton е d x TSW =
2,375 µs. За нейното реализиране
трябват n = ton x fCLK = 23,75 тактови импулса. Тъй като броят на
тактовите импулси може да е само
цяло число се приема nr = 24, което
е аналогично на грешката на квантуване при АЦП. Това означава реална продължителност tonr = n r/fCLK
= 2,4 µs, реален коефициент на запълване dr = tonr/TSW = 0,24 и реално
изходно напрежение UOUTr = dr xUIN =
2,88 V – ЦС ще поддържа това напрежение, а не 2,85 V.
Общата формула за изходното
напрежение на ЦС на фиг. 1а е
(2) UOUTr = nrfSWUIN/fCLK.
Когато в процеса на работа на
класически ключов стабилизатор се
промени UIN, практически веднага се
получава пропорционално изменение
на d и се запазва стойността на
UOUT. В ЦС това не е така. При изменение на UIN най-напред започва пропорционална и в същата посока промяна на UOUT и съответно на входното напрежение на АЦП. При обхват FS на последния (входното му
напрежение за получаване на число
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видове ключови стабилизатори, без и със галванично разделяне. Различията в тяхното
действие се отчитат
чрез подходящо програмиране на CONTR.

Интерфейси
Фиг. 2.

2n, където n е разредността), за да
настъпи промяна на D с 1 и съответно ЦС да се задейства и възстанови изходното напрежение, е необходимо то да се измени с
(3) δUOUT = 100FS/(2n UOUT), %.
Реално това означава наличието
на нежелани пулсации в изходното
напрежение. Например, обхватът на
6-разреден АЦП със стъпка 0,12 V е
26 x 0,12V = 7,68 V и поддържането
на UOUT = 2,85 V води до пулсации
около тази стойност δUOUT = 4,21%.
Както е известно, в голяма част
от ключовите стабилизатори с
АООВ продължителността на импулсите зависи и от големината на
тока през ключовете. За реализация
на същата възможност в ЦС се използва допълнението към основната
схема от фиг. 1а, дадено на фиг. 2.
Прибавен е резисторът Rs, върху
който токът IOUT създава напрежение RsIOUT. Чрез мултиплексора MUX
неговото подаване на ADC се редува с това на UDIV. В CONTR съответстващото му двоично число се сравнява със зададена стойност на изходния ток, например IOUTmax .
Веригата на ЦООВ може да се
приложи по същия начин на всички
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ЦС могат да работят самостоятелно,
при което шината
СОММ не е необходима. В повечето случаи
те се свързват с нея
към управляващ блок
или външно устройство, при което обменът на данни по
СОММ се извършва
чрез някой от масово
използваните интерфейси (I 2C, SPI, CAN) Фиг. 3.
или чрез специално
разработения за захранващи устройства протокол PMBus. Той се
основава на индустриалния интерфейс SMBus, като използва неговите три сигнала (фиг. 3) – тактови
импулси (Clock), за обмен на данни
(Data) и алармен (SMBAlert). Последният се предава от ЦС към управляващия блок и позволява всеки ЦС
да прекъсне работата на блока. Към
тях протоколът PMBus изисква прибавянето на още два сигнала. Единият е управляващ (Control) и чрез
съвместното му използване с Data
осигурява включването и изключването на ЦС от управляващия блок.
Другият е за защита на записа
(Write Protect, WR) и не е задължително да се подава от управляващия
блок. Чрез него се забранява изтриването на данните от паметта на
даден ЦС. Важна особеност на про-

токола PMBus е, че той позволява
ЦС да се включват и без него.
Управляващият блок може да е
програмна част от микропроцесора
на захранваното устройство, цифров сигнален процесор (DSP), съчетан с микроконтролер, цифров сигнален контролер (DSC) и дори част
от програмируема логическа матрица. В процеса на разработка на ЦС
като управляващ блок може да се използва персонален компютър, а при
тестване на готови ЦС – специализирано управляващо устройство.
Освен ЦС могат да се управляват
POL модули и устройства за зареждане на акумулатори.
Предаването на данни по проводника Data е с байтова организация.
Първият байт съдържа адреса, т.е.
възможно е управляването на 256
устройства. Вторият байт е за
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командите, чийто брой е около 100,
но към тях могат да се прибавят и
нови. Част от командите обхващат следенето на изходното напрежение и ток, на входното напрежение и средната стойност на
входния ток, на температурата,
както и на други постоянни напрежения. Друга част е за задаване на
ограничения на стойностите на
максималното изходно напрежение
(V OVP), максималния изходен ток,
максималната изходна мощност,
минималното и максималното
входно напрежение, максималния
входен ток, максималния импулсен
ток през ключовете, минималния и
максималния коефициент на запълване на импулсите и други. При
това командите са прости и не
създават затруднения при програмирането. Например, за задаване на
последователността на установяване на изходните напрежения на
няколко ЦС е достатъчно да се програмират с една команда времената на включване на напрежението
след получаването й. По същия начин чрез друга команда се установяват времената на бавния старт.
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Интегрални схеми
Независимо че DP е в началото на
своето съществуване, вече има
твърде много ИС. Основната част
от тях са за ЦС и съдържат различни блокове на фиг. 1, като могат да
бъдат разделени на две групи. Първата са мощните стъпала (Integrated Power Stage, Digital Control Compatible Driver) PS, които задължително
съдържат DR, но в немалко случаи
включват ADC и ключовете S1 и S2.
Стъпалата се различават твърде
много от класическите ИС на драйвери за мощни MOS транзистори, главно заради допълнителните си функции, някои от които са непознати при
стабилизаторите с АООВ. Една от
тях е адаптивното задаване на изходното напрежение (Adaptive Voltage
Positioning) AVP. Както е известно,
UOUT на какъвто и да е стабилизатор
се определя от израза
(4) UOUT = UOUTo – ROUTIOUT,
в който UOUTo и ROUT са съответно
изходното напрежение при празен
ход и изходното съпротивление, а
графиката UOUT (I OUT) е известна

като товарна права.
Функцията
АVР позволява да се програмира
стойността на ROUT, с
което
се
удовлетворяват изискванията на
потребите- Фиг. 4.
лите (например нормата VRM9 изисква ROUT да е
0,95 mΩ, а нормата VRD10 – да е
1,35 mΩ). Освен това от UOUTo може
да се изважда програмируемо напрежение (например от 0 до 50 mV), т.е.
да се транслира товарната права.
Обикновено програмният продукт на
даден тип ИС позволява при разработка на ЦС с нея тази права да се
получи на екрана на персонален компютър. Друга функция може да е класическото задаване на максималната стойност на IOUT чрез външен
резистор.
На фиг. 4 е дадена структурата
на серията ИС UCD7K на Texas
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Фиг. 5.

Instruments, чийто драйвер осигурява ток до ±4 А (влизащ и излизащ)
за захранване на външните ключове
с честота fSW до 2 MHz. Блокът ILimit е за класическата максималнотокова защита с външен резистор,
а вграденият линеен стабилизатор
осигурява захранването на всички
блокове на ИС. Захранващото напрежение на ИС може да е между 4,5 и
15,5 V. Възможно е използване на
серията и в многофазни ключови
стабилизатори чрез поставяне на
една ИС във всяка фаза.
Друго мощно стъпало е ИС
ISL6580 на Intersil с вградени два
АЦП (за следене на UOUT и IOUT) и на
ключа S1 на фиг. 1а. При fSW между
250 kHz и 1 MHz с нея се реализират ЦС с ток до 25 А. Особеност е
необходимостта от 3 захранващи
напрежения.
Втората, много по-голяма група,
са контролерите, чиято структура
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е твърде разнообразна. Те
могат да включват различни блокове на фиг. 1а. На
фиг. 5 е дадена структурата на UCD8220 на Texas
Instruments, която включва
блоковете DPWM и DR заедно с максималнотокова
защита, блок ULVO за
включване на ИС само при
захранващо напрежение
над определена стойност
и отново линеен стабилизатор за захранване на блоковете й. В действителност ИС реализира ШИМ
по аналогов път, но може да се използва в ЦС, когато блоковете
CONTR и ADC са реализирани чрез
DSP от серията TSM320.
Контролерът UCD9110, също на
TI, е с повишена сложност и съдържа
блоковете CONTR, DPWM и ADC на
фиг. 1а. Продължителността на изходните импулси се изменя със
стъпка ∆ton = 150 ps, а ADC е 16разреден с време на преобразуване
50 ns. Програмата за работа на ИС
и данните от нея се записват във
флаш памет. По шината COMM
може да се работи в съответствие
с PSBus.
Предназначението на контролера ZL2005 на Zilker Labs е за работа
с външен микроконтролер или DSP,
като връзката им се прави чрез интерфейса I2C или SMBus, както и в
съответствие с протокола PMBus.
В ИС са включени всички блокове на
фиг. 1а без CONTR. Чрез нея могат

да се реализират ЦС с UIN между 3 и
14 V и UOUT от 0,6 до 5,5 V с точност ±1%. Вградените драйвери
могат да управляват външни MOS
транзистори за получаване на IOUT
до 25 А. Когато този ток е между
4 и 20 А, к.п.д. на ЦС е не по-малък
от 90%.
Типичен контролер за ЦС е
LTC7510 на Linear Technology. Той
съдържа всички блокове на фиг. 1а
без DR, като шината СОММ работи в съответствие с PMBus. Следенето на IOUT се извършва според
фиг. 2, но освен това се определя и
околната температура чрез
външен диод за осигуряване на температурна компенсация. Стойността на UOUT на ЦС с контролера може
да е между 0,7 и 3,6 V, а fSW е от
150 kHz до 2 MHz. Контролерът
може да се използва и в многофазни
ЦС.
Специфична особеност на серията контролери Si8250, Si8251 и
Si8252 на фирмата Silicon Laboratories е, че се състоят от две обособени части. Едната съответства
на CONTR на фиг. 1а и е наречена
System Management Processor. Той
включва микроконтролер тип 8051
и необходимите памети. Вграден
АЦП може да следи до 10 постоянни напрежения и температурата на
чипа, а цифровите блокове на ИС
включват четири 16-разредни таймера и интерфейсите SMBus и
UART. Втората част на ИС е Control
Processor и включва блокове ADC и
DPWM на фиг. 1а, както и блок за
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Табл. 1. Сравнение на аналоговите и цифровите контролери

Õàðàêò åðèñò èêà
Â ë è ÿ í è å í à ð à á î ò í è ò å ó ñ ëî â è ÿ â ú ð õ ó U O U T
Ï ðåöèçíîñò íà ïîäúðæ àíå íà U OUT
Á úðçà ðåàêöèÿ íà ïðîì åíè íà U OUT
Á ú ð ç î ä å é ñ ò â è å í à ì à êñ è ì à ë í î ò î êî â à ò à ç à ù è ò à
Ñ úâì åñò íà ðàáîò à ñ ì îù íè ñò úïàëà
Ðà á î ò à ñ ãîëå ì è ÷ å ñò î ò è í à è ì ïóëñè ò å
Ï ðîì ÿíà íà ïàðàì åò ðèò å ïî âðåì å íà ðàáîò à
È ç ï îë ç â à í å â ì í î ã î ô à ç í è ñ ò à á è ë è ç à ò î ð è
Âðúçêà ñ äðóãè óñò ðîéñò âà
Ï î ñ ò î ÿ í í î ò î êî â à êî í ñ ó ì à ö è ÿ
È ç ï îë ç â à í å í à ñ ú â ð å ì å í í è à ë ã î ð è ò ì è ç à ó ï ð à â ë å í è å
Á ð î é í à åëå ì å í ò è ò å
Ö å í à í à ê î í ò ð îë å ð
Ö åíà íà ñò àáèëèçàò îð

ограничаване на импулсната стойност на IOUT.
Всички блокове на фиг. 1а, с изключение на DR, са включени и в ИС
РХ3532 на Primarion, която съдържа
неизтриваема памет. Предназначението на ИС е за обикновени и двуфазни ЦС, като осигурява UOUT от
0,5 до 1,59375 V, програмируемо със
стъпка 12,5 mV. Чрез нея могат да
се управляват мощни стъпала за IOUT
до 60 А. Шината СОММ работи с
интерфейса I2C. Захранващото напрежение на ИС е 3,3V, а честотата fSW – от 300 kHz до 2 MHz. Подобна е РХ3535, но тя е за ЦС с 2 до
6 фази, осигуряващи UOUT в съответствие с нормите VR10.x на Intel и
тези на AMD. При използване на подходящи мощни стъпала може да се
осигури IOUT до 200 А. Управлението
е чрез I2C и SMBus, а fSW може да е
между 300 kHz и 1,5 MHz. За 1 до 6
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фази е предназначена РХ3538 със
същия IOUT и fSW между 100 kHz и 2
MHz. Тя осигурява UOUT в съответствие с нормите VR10.x и VR11.0 на
Intel, тези на Ararat и 5- и 6-разредните VID норми на AMD. Практически същата, но само за 4 фази, е
РХ3539.
Контролерът МАХ8688 на
MAXIM включва DAC на фиг. 1б и
блоковете на фиг. 1а без CONTR и
DR. При това DAC и ADC са 12-разредни, а UOUT се поддържа с точност
±0,2%. Освен IOUT се следи и температурата на платката. Практически всички описани възможности на
ЦС се осигуряват чрез PMBus. За
свързване в системи контролерът
има 7-разреден адрес.
Основното предназначение на
контролера ISL6595 на Intersil е за
ЦС с 1 до 6 фази при fSW между 100
kHz и 2 MHz. Той съдържа всички

блокове на фиг. 1а без DR. Основно
поддържа нормите VR10.x и VR11.0
на Intel и 5- и 6-разредните VID норми на AMD. Управлява се чрез I2C и
работи с едно захранващо напрежение 3,3 V. Реализира практически
всички описани възможности на ЦС.
Серията
dsPIC30F1010,
dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023 на
компанията Microchip е към категорията DSC поради многото възможности, които предлага. В ИС на серията се съдържат всички блокове на
фиг. 1а без DR. Използван е 10-разреден ADC с 12 входа, четири блока
DPWM, всеки с по 8 изхода и стъпка
на изменение на ton, равна на 1,1 ns.
Шината СОММ работи с интерфейсите I2C, SPI и UART. Блокът CONTR
е много мощен – работи с 16-разредни данни при честота до 30 MIPS и
съдържа необходимите памети. Захранването на ИС се осигурява от постоянни напрежения 3,3 V и 5 V.
Също DSC са ИС TMS320F2802,
TMS320F2809, TMS320C2801 и
TMS320C2802 на TI. Продължителността на генерираните от тях
импулси се задава от 16-разредно
число при честота 100 kHz и 12-разредно, когато честотата е 1,5 MHz.
И в двата случая стъпката на изменението й е 150 ps. Използва се 12разреден ADC, а блокът CONTR от
фиг. 1а работи със 100 MIPS, като
обменяните данни са 32-разредни.
В табл. 1 е дадена качествена
оценка на основните параметри на
класическите аналогови контролери
и тези за системи с ЦООВ.
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Сравнение между
цифровите
и аналоговите
стабилизатори
Цифровите стабилизатори позволяват по-голяма степен на интеграция, към която се прибавя и
предимството на реализацията
им изцяло като CMOS ИС. Това
води до намаляване на броя на елементите в захранванията, а оттам и на техните габарити, тегло и цена. Например, в ЦС не са
нужни външни RC групи за задаване на времето на бавния старт,
нито такива срещу самовъзбуждане. Според някои изследвания, броят на елементите в UPS при използване на ЦС намалява с около
40% в сравнение със стабилизатори с АООВ. Изходните напрежения
на ЦС по принцип могат да имат
произволна стойност, а не да са
задължително по-големи от опорното напрежение, както е в стабилизаторите с АООВ.
В процеса на разработка на захранващ блок често се налага промяна на първоначалното задание,
например, прибавяне на още напрежения, увеличаване на осигурявания
от някои от тях ток и изменения в
схемата за получаване на желана
преходна характеристика. Всичко
това се прави значително по-лесно
в ЦС и осигурява по-бърза разработка и пускане на пазара.
Намаляването на разсейваната
мощност и съответно повишаването на к.п.д. е важен въпрос за
всички стабилизатори. В синхронните една от причините за загуби
е т.нар. мъртво време (Dead Time)
– двата ключа нежелано са едновременно отворени или затворени.

68

При ЦС още на ниво проектиране
чрез наличните симулационни програми това време може да бъде избегнато, с което к.п.д. се увеличава с 1-2%.
Задаването на параметрите на
ЦС, включително и промяната им
след пускане на изделието в производство, се прави по програмен
път. Това е качествено нов етап в
развитието на захранващите устройства, чиято крайна цел е само с
техническо устройство (платка,
модул или прибор) чрез програмиране да се реализират стабилизатори с различни параметри.
Засега ЦС са по-скъпи и изискват
усилия от страна на специалистите по аналогова техника да навлязат в „цифровия свят“. Улеснение
тук са безплатните програмни продукти за разработка и управление,
предлагани от производителите на
ИС за ЦС.

Модули
Единствената им съществена
разлика от добре познатите захранващи модули е използването при
реализацията на DP. Изходното напрежение на някои от тях дори не
се програмира от външно устройство, а по класическите начини чрез
свързване на съответните изводи.
Мощните транзистори са вградени
в по-голямата част от модулите, а
сравнително по-рядко се свързват
външно. Някои производители на
модули предлагат и специални ИС на
контролери за управлението им.
Например, чрез ZM7300 на Power
One (наречен Digital Power Manager)
могат чрез интерфейса I2C да се управляват до 32 модула от серията
Z-7000.

Друг пример е контролерът PS2606 на Potentia Semiconductor, който чрез интерфейса I2C може да
управлява до 6 модула без галванично разделяне между входа и изхода.
Той има 4 входно-изходни извода за
подаване на разрешение за работа
или за контролиране на изходните
им напрежения.
Примери за модули с програмиране на изходното напрежение чрез
свързване на резистори съм изводите са ZY1207 (IOUT до 7 А), ZY1015
и ZY1115 (IOUT до 15 А) и ZY1120 (IOUT
до 20 А) на Power One. Всички те се
могат да осигурят UOUT между 0,5 и
5,5V, при свързването им в система да работят като управляващи и
управлявани и дистанционно да се
включват и изключват.
Не са малко модулите, управлявани чрез интерфейса I 2C. Пример е
серията SIL15E-12M на Artesyn
(Emerson Network Power). При входно напрежение между 10 и 14 V модулите позволяват програмиране
на V OUT между 0,8 и 3,63 V с точност ±0,75% чрез резистор и чрез
I2 C. Максималната стойност на
IOUT е 15 А, а работната честота
е фиксирана на 200 kHz. Типичният
коефициент на полезно действие е
92%, което е една от причините за
малките размери на модулите. Характерен е гарантираният експлоатационен срок – времето до
първата повреда е не по-малко от
410 години.
Серията VRM64 на Artesyn осигурява VOUT между 0,8 и 1,55 V, което
се програмира чрез интерфейса
SMBus със стъпка 25 mV. Модулът
е 5-фазен с fSW = 830 kHz на фаза, VIN
= 12V±10%, има IOUT = 80 А и типичен к.п.д. 84%.
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Предлагат се и прибори за вграждане, които във фирмените каталози обикновено са в раздела за модули. Пример е серията iMP на Astec
Power. Тя се захранва с напрежение
85-264 V и честота 47-440 Hz и
има VOUT 2-5,5V или 6-60V. Чрез I2C
се програмират V OUT, последователността на включване и изключване на напреженията на изходите,
максималният изходен ток за
включване на защитата, времето
за включване и изключване на прибора от мрежата и максималната
температура във вътрешността
му.

Други приложения
Принципите на DP имат много
приложения извън ЦС. Сред тях са
управлението на електродвигатели, лампи, нагреватели, вентилатори, вентили и др. изпълнителни механизми. Тук ще бъдат дадени само
няколко характерни примера.
Подобряването на cosϕ в импулсните захранвания има важно значение за намаляване на загубите на
енергия и съответно за повишава-
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не на к.п.д. Поддържането на минимална фазова разлика между мрежовото напрежение и ток може
сравнително лесно да се реализира чрез използване на специализираните контролери за DP, наричани Digital Power Controller. Пример
е FMS7401 на Fairchild, в който е
вграден 8-разреден микроконтролер, 8-разреден АЦП с 5 входа, 12разреден блок за ШИМ и необходимите памети.
Контролерът CLZD010 на
Flextek е предназначен за индустриални приложения. Той осигурява
на своя изход импулси с честота
между 488 Hz и 62,5 kHz, чиято
продължителност се задава чрез
12-разредно число. Има аналогов
вход за подаване на опорно напрежение, чрез който се фиксира
стойността на поддържаната величина. Последната освен захранващо напрежение може да бъде
обороти на електродвигател,
температура на течност, интензитет на светлинен източник.
Очаквано приложение на DP е в
електронните товари на луминес-

центни лампи за прецизно фиксиране на тока във всички етапи на
работата им. Например с
FMS7401 може да се реализира
електронен товар за лампи с мощност между 32 и 57 W, като се
осигурява оптимална промяна на
честотата в различните режими
на работа.
На проектно ниво е използването на DP за прецизно зареждане на
литиеви акумулатори с повече от
1 клетка. Вътрешното съпротивление на клетките нараства с течение на времето (удвоява се на
всеки 70 зареждания), при това не
еднакво. Увеличаването е още поголямо, когато акумулаторът работи при висока температура. Резултатът от това е намаляване на
реално натрупваното количество
електричество в сравнение с капацитета на акумулатора. Чрез DP
могат да се отчитат измененията
на вътрешното съпротивление и
да се избегне това намаляване, т.е.
реално акумулаторът да запазва капацитета си във времето и при повишена температура.
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Модели програмируеми релета, предлагани на българския пазар

–

азличните производители ги наричат с различни имена - програмируеми
релета, логически модули, микро PLC,
интелигентни или смарт релета и
т.н. Най-общо, те представляват
модули за управление с малък брой
входове/изходи и ограничена, в сравнение с големите им събратя - програмируемите логически контролери,
функционалност на софтуера. Който
подценява възможностите им, обаче
е и прав и не е. Програмируемите
релета са доказали мястото си на автоматизационната арена. Използват
се с голям успех за решаване на малки
и дори средни автоматизационни задачи. Можете да ги откриете почти
навсякъде - в малък цех за бутилиране
на безалкохолни напитки, в съоръжение
от атракционен парк или в изнесен
агрегат от голямо производство, когато свързването му към големия контролер или АСУ е много трудно или
скъпо. Освен в промишлената автоматизация, микро PLC-тата имат сериозно приложение и в сградната автоматизация, където управляват системи за климатизация, вентилация, асансьорни уредби, автоматични врати и
др. Изобщо, пазарният сегмент, който заемат е все по-широк. Неслучайно почти всички водещи компании в
света на индустриалната автоматизация предлагат собствени серии програмируеми релета.
Къде се крие тайната на пазарният им успех? Несъмнено сред най-големите предимства на програмируемите релета са компактните им
размери. В повечето случаи са пригодени за монтаж на DIN шина, но не
липсват и модели, предлагащи алтернативни възможности. Като правило разполагат с малък дисплей и опростена клавиатура. С помощта на
този елементарен интерфейс се наблюдават състоянията на променливите, въвежда се програмата или се
параметрира контролерът. Въвеждането на програмата сравнително
рядко се прави директно, тъй като
почти всички производители предлагат специализиран софтуер за PC. По
този начин бързо и удобно се пише
програмата на желания алгоритъм за
управление. Развойните среди, също
като правило, работят под Windows
и дори бихте могли да изтеглите
някои от тях безплатно от Интернет. Допълнително преимущество на
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програмирането с развойна среда е
възможността за симулация – програмата за микро PLC-то би могла да
бъде тествана на почти всеки етап
от разработването й. След като е
готова, програмата лесно се зарежда в в паметта на програмируемото
реле.
Друго предимство на програмируемите релета, определящо пазарната им атрактивност е сравнително
ниската им цена, наред с факта, че
разходите по инсталирането и поддръжката на една система с програмируеми релета също са минимални.
Специалистите, имащи опит с програмируемите релета знаят, че инсталацията им отнема броени минути и изисква само една отвертка.
Преимущество на микро PLC-тата
е ниската собствена консумация, което е от съществено значение при
някои системи с автономно електрозахранване, както и добрата им фунционалност – предлагат широк набор
от логически и аритметични функции, броячи, таймери, часовник за
реално време. Някои от моделите
предлагат и аналогови алгоритми,
различни варианти за комуникация,
възможности за разширяване на входовете/изходите, както за свързване в мрежа и т.н.
В статията можете да прочетете за търговски марки и модели програмируеми релета, които се предлагат на българския пзар. Редакцията
подчертава изрично, че изборът на
модели не е направен с цел сравняване
на техническите им характеристики,
нито следва да се разглежда като
представителна извадка за предлагането на програмируеми релета в
страната. Единствената ни цел е,
запознавайки ви с модели микро PLCта на водещи производители, да получите представа за съвременния им
облик и големите им възможности.

AC010 на ABB
Компанията ABB е производител
на програмируеми модули, които тя
нарича логически модули. Най-новото
поколение програмируеми модули на
ABB е фамилията AC010. Подходящи
са за използване в широка гама приложения, включително управление на
машини, компресори, транспортни
системи, слънчеви и вятърни генератори, автоматизация на сгради (отопление, вентилация, алармени систе-

ми), обработка на вода и пр.
Логическите модули на АВВ могат
да се класифицират в няколко групи.
Според захранването си са две разновидности - 24 VDC (има вариант и за
12 VDC) и 115-240 VAC. В зависимост
от поддържаните входове/изходи
също са две разновидности – с 8 дискретни входа и 4 изхода (релейни и
транзисторни), както и с 12 входа и
6 изхода. Два от входовете на моделите с постоянно напрежение са аналогови (0-10 V, резолюция 0,1 V). Чрез
разширителни модули броят на входове/изходите може да достигне до
40. Специфичното тук е, че модулите за разширение могат да са локални, т.е. монтирани непосредствено
до контролера и отдалечени – в този
случай те могат да се монтират на
разстояние до 30 м.
От клавиатурата и дисплея на
AC010 се извършва програмирането
на контролера, наблюдението и коригирането на параметри, както и визуализирането на текстови съобщения
(на 5 или 10 езика). Контролерите
разполагат и с възможност за защита с парола. Също така, програмирането, симулирането и зареждането на
програмата би могло да се извърши и
посредством софтуера AC010-PS001
за PC. За икономичните варианти без
индикация това е единственият начин
за програмиране. Наред с по-ниската
си цена, моделите без дисплей са с
широк температурен диапазон - от
-5 до +55 °C, докато тези с LCD имат
обхват от 0 до +55°C. Програмирането на AC010 е подобно на Ladder
diagrams, като ограничението за
дължината на програмите е 41 програмни стъпки за версиите с 12 В/И
и 121 за тези с 18 В/И. При необходимост паметта може да бъде разширена с карти памет, съответно с
обем 8 и 16 KВ за двете версии.
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VersaMax Nano и Micro
на GE Fanuc

AC010 поддържа широко разнообразие от вътрешни функции – таймери, броячи, маркери, седмичен таймер, компаратор, часовник за реално
време и др.

BoxX на Comat
Швейцарската компания Comat е
производител на серията BoxX, която
нарича миниатюрни контролери. Предлага се във версии със захранване 110240 VAC и 24 VDC. Базовият модул
поддържа 6 цифрови входа (при версията с постоянно захранващо напрежение те могат да са и аналогови, 0-10
V, резолюция 0,1 V) и 4 релейни изхода
(DC версията има и транзисторни).
Контролерите BoxX разполагат с
възможност за разширение с още 12/
8 В/И. Подходящи са за монтаж на DIN
шина и имат дисплей с клавиатура на
лицевия панел, който би могъл да се
демонтира. По този начин с един и
същи панел могат да се програмират
няколко различни контролера.
BoxX разполага с обширна библиотека от готови функционални блокове, програмируеми таймери и часовник за реално време (с автоматична
смяна на зимно/лятно време). Той
предлага и нетрадиционната възможност да излъчва гласови съобщения с
помощта на т.нар. гласов модул. От
вградения високоговорител, или от
външни такива, се излъчват предварително записани гласови съобщения.
Гласовият модул може да повтаря
обаждания по телефона, а също и да
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набира телефонни номера, както и да
„казва“ съобщения при аварийни или
спешни ситуации.
Софтуерът за програмиране на
BoxX се нарича QUICK II и се предоставя безплатно за изтегляне от
Интернет. С него могат да се съставят програми, съдържащи до 127 функционални блока.
Не по-малко оригинален е най-новия
модел на Comat SMS Relay. Той дава
възможност за мониторинг на всичките си входове чрез SMS. От друга
страна чрез SMS може дистанционно
да бъде задействан кой да е от изходите му. Алармените съобщения се
изпращат до 5 различни получателя
(с дефиниран приоритет). Предвидена
е възможност за изпращане на SMS и
при отпадане на захранването.
SMS Relay е с размери 88х90х60мм
(без антената), пригоден е за монтаж
на DIN шина и има версии със захранване 12-48 VDC и 110-240 VAC. И
двете версии са с по 6 цифрови входа и 4 релейни изхода. Връзката с PC
е чрез RS-232 или USB. Софтуерът за
програмиране е FAST SMS Set.

В широката гама PLC-та на GE
Fanuc достойно място заемат малките VersaMax Nano и Micro контролери. Компактните VersaMax Nano с
размери 75х80х47 работят със захранване 12 VDC и 24VDC. Поддържат
6 цифрови входа (1 аналогов) и 4 релейни изхода без възможност за разширение. Контролерите VersaMax
Micro могат да се разширяват с до 4
допълнителни модула, което увеличава броя на входовете/изходите до
140. При Micro версията, процесорният модул може да е с 28 или с 23
входове/изходи. Контролерите с 23
В/И разполагат с още 2 аналогови
входа и 1 аналогов изход. Освен това
VersaMax Micro се предлагат и във
вариант със захранване 115 - 230VAC.
Интерфейсната концепция на фамилията VersaMax е базирана на отсъствието на дисплей и клавиатура.
Монтират се чрез DIN шина или с болтове на плоча. За приложения, при
които е необходим операторски контрол е предвидено използването на
специални панели за визуализация и управление. Те са разнообразни по конструкция и могат да се монтират на
щита за управление.
Контролерите VersaMax поддържат широк набор от функции. Освен масово разпространените,
VersaMax Nano разполагат и с 2 високоскоростни брояча (10 kHz), a във
VersaMax Micro са интегрирани и ПИД
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регулатор, функции
за операции с плаваща запетая и часовник за реално време.
Посредством вградения интерфейс RS232 контролерите
VersaMax имат широки възможности
за комуникация, използвайки протоколите SNP, Modbus RTU (slave) и Serial
Read и Write (серийно четене и запис).
Програмирането на VersaMax Nano и Micro се извършва
с развойния софтуер Proficy Logic Developer PLC, работещ
под Windows. Чрез него потребителят може да разработва, да симулира и да оптимизира програмите. Като езици
за програмиране се използват Ladder diagrams и FBD.

дисплей с 4 реда по 12 знака. В този
случай символите се избират измежду 7 възможни езика. Програмирането може да се извърши и чрез PC през
RS232 на три възможни езика. Софтуерът за PC дава възможност програмите да се пишат на програмните езици Ladder diagrams (максимално до 200 реда) или FBD (до 99 блока).
Освен често използваните логически функции, програмируемите
релета Kinco поддържат часовник за
реално време (RTC). Възможностите им могат чувствително да се увеличат чрез добавянето на разширителен
модул за комуникация чрез Modbus протокол.

ALPHA на Mitsubishi
Kinco на Lovato Electric
Италианската компания Lovato Electric е производител
на прогрмируеми логически релета с търговското наименоваие Kinco. Подходящи са за различни приложения, включително управлението на пакетиращи машини, системи
за промишлено почистване, осветителни инсталации,
напоителни системи, сметопочистващи машини и мн. др.
Конструкцията им позволява монтаж на DIN шина или
закрепване с болтове върху плоча.
Сред техническите характеристики на Kinco е захранващо напрежение 24 VDC, 24 VAC или 100 – 240 VAC.
Базовият им модул е оборудван с 10, 12 или 20 входове/
изходи, като съществува възможност за разширението
му до 44 В/И. разполага с релейни (до 8 А товар) и транзисторни изходи (до 0,3 А), както и аналогови входове (010V) - само за версията със захранване 24 VDC.
Въвеждането на програми, наблюдението и редактирането на параметри на прогрмируемите релета Kinco
се извършва посредством 8 бутона и течнокристален

Най-малките представители на произвежданите от
японската компания Mitsubishi
контролери са от фамилията
ALPHA. Новите модели ALPHA
XL предлагат подобрени характеристики и разширена
функционалност в сравнение
с по-старите си предшественици. Подходящи са за приложение в индустриални производства, в селското стопанство, включително за управление на оранжерии и земеделски машини, в сградната автоматизация и много други.
Размерите им са 125х90х52 мм, работят със захранващи
напрежения 24 VDC, 100-240 VAC. Сред техническите им
характеристики са широк температурен диапазон от -25
до +55°C. В зависимост от броя на входовете/изходите
модулът се предлага в 2 варианта – с 8 или 15 цифрови
входа и съответно с 6 или 9 релейни изхода. И при двата
варианта до 8 цифрови входа могат да се използват като
аналогови (с обхват 0-10V и 9 битова резолюция). Специфичното за програмируемите релета ALPHA е, че с разширителните модули се постига увеличаване броя на входове/изходите с най-много до 4 бр. и при двата варианта, но
за сметка на това разнообразието от допълнителни функции е много голямо. Така например, разработени са модули за директно свързване на термосъпротивления Pt100,
на термодвойки (тип К) или за аналогови изходи (0-10 V /
4-20 mA). А това в съчетание с вътрешната функция на
PID регулатор (с автоматична настройка на параметрите) позволява удобно да се управляват термични процеси.
Интересна е възможността, която предлагат контролерите ALPHA XL за синхронизация на отдалечени устройства, чрез модула DCF77. Контролерите, снабдени с
този модул получават радиосигнал за точно време и работят в синхрон, без пряка връзка помежду си. Друга
възможност за отдалечена комуникация е чрез свързване
на ALPHA XL към GSM модем. Така контролерът може да
изпраща SMS, e-mail и факсови съобщения, както и да се
свързва с PC.
Освен масово разпространените вътрешни функции аритметични, логически, таймери и броячи, контролерите ALPHA XL разполагат с календар и часовник за реално
време, който автоматично се пренастройва на зимно/
лятно часово време. При отпадане на захранването часовникът запазва функционалността си за 20 дни.
Контролерите ALPHA XL се програмират чрез FBD.
Всяка програма би могла да съдържа до 200 функционални
блока. Тя може да бъде създадена, симулирана и заредена
в контролера чрез софтуера AL-PCS/WIN.

easy на Moeller
Програмируемите релета на мултинационалния производител Moeller се предлагат под търговското наименование easy. Сред по-важните характеристики на серията
са: работен температурен обхват от -25 до +55°C; съхранение на програмата в EEPROM; LCD дисплей и бутони;
възможност за програмиране чрез бутоните и дисплея
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или чрез PC и софтуер; 128 реда логически функции за easy500 и easy700;
265 реда логически функции за
easy800 и MFD-Titan (многофункционален дисплей); защита чрез парола на
програмата и параметрите, меню на
12 езика (за easy500 и easy700) или
на 10 (за easy800 и MFD-Titan).
Най-новите модели от серията easy800 и MFD-Titan предлагат 32
релета за време от 0,005 s до 99h и
59min с възможност за времезадръжка по преден, по заден фронт, както
и многократна времезадръжка; 32
брояча, изваждащи и сумиращи до
±231; 4 бързи брояча за честоти до
5/3kHz; 32 седмични таймера; 32
годишни таймера; 32 компаратора за
аналогови величини с обхват 0-10V и
резолюция 10 бита; 32 бр. текстови
съобщения с произволно съдържание
и размер 4 реда по 16 символа, редактируеми чрез EASY-SOFT; 96 маркера
или спомагателни релета; 32 аритметични модула – функции ADD, SUB,
MUL, DIV; 32 булеви функции - AND,
OR, NOT; 200 байта за запаметяване
на актуални стойности.
Базовите модули (easy500,
easy700, easy800 и MFD-Titan) включват варианти за захранване 12, 24 и
115/230 V. При необходимост към
тях могат да се добавят разширителни модули. Например модулът
EASY618-DC-RE увеличава цифровите
входове с 12 и релейните изходи с 6.
Освен модели със захранване (12, 24
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и 115/230V) се предлагат и такива
без собствено захранване (захранвани от базовия модул).
В приложения, свързани с изграждането на мрежа, се използват мрежови разширителни модули. Налични са
модули за разпространените протоколи CANopen, PROFIBUS DP и
DeviceNet, а също и за AS-интерфейс.
Софтуерът за програмиране и развой се предлага на CD. Версията EASYSOFT е предназначена за easy400/
600/800 и може да се инсталира под
Windows 98 и ME. Софтуерният пакет EASY-SOFT-PRO, който е професионална версия, освен за моделите
easy400/600/800 може да се използва за програмиране и визуализация и
на MFD-Titan.

ZEN на OMRON
Микро PLC-тата на японската компания OMRON се предлагат под
търговското наименование ZEN. Ком-

панията ги нарича процесорни модули или CPU Unit. Предлагат се два модела – ZEN - 10C и ZEN - 20C. Числото
в името показва броя на входовете/
изходите, които поддържа модулът.
За ZEN - 10C те са 6 цифрови входа и
4 цифрови изхода, респективно за 20С
съотношението е 12/8. И двата
модела са със захранване от 100-240
VAC или 12-24 VDC.
Сред най-новите предложения на
OMRON в областта на програмируемите релета е моделът ZEN-10C,
който се отличава с компактни габарити. Размерите му са 90х70х56
мм. Сред техническите характеристики на тези програмируеми релета са работен температурен обхват от 0 до +55°C; вграден LCD
дисплей с 4 реда по 12 символа и 8
бутона. Посредством бутоните се
набира програмата, коригират се
променливите и т.н. Също така е
предвидена възможност за защита
на информацията чрез парола. Предлагат се модели със светодиодни индикатори, при които програмирането се извършва от компютър. Програмируемите релета предлагат 2
аналогови входа (само за модулите с
DC захранване). Обхвата на входовете е 0-10 V, точността - 1,5% от
обхвата. Микро PLC-тата на OMRON
са с четири аналогови компаратора.
Разполагат с вграден вътрешeн часовник и календар, седмичен таймер
(параметри за година, месец, ден от
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ност програмите за програмируемите релета ZEN да се подготвят на
език Ladder diagram. Предвидени са
възможности за тестване и симулиране на управляващата програма.
Готовите програми се зареждат в
ZEN чрез кабел, свързан към серийния
порт на PC.
месеца, ден от седмицата и часово
време). Поддържат специални функции за ежедневни операции и импулсен изход, които оптимизират работата при управление на осветителни и климатични инсталации. Във вид
на Ladder diagram програмата може
да има до 96 командни реда (на всеки ред до 3 входни условия и 1 изход). Програмата и параметрите
към нея се съхраняват в EEPROM. Часовникът и календарът работят до
две денонощия след отпадане на захранването, след което се нулират.
За приложения, в които съществува
опасност от по-дълги прекъсвания на
захранването, е разработен допълнителен модул с батерия, имаща 10годишен експлоатационен срок.
При необходимост от допълнителни входове или изходи процесорните
модули могат да се разширяват съответно ZEN - 10C до 34 В/И и ZEN
- 20C до 44 В/И. За мрежови приложения е разработен процесорният модул
ZEN-10C4. Интерфейсът за комуникация е RS-485.
Развойният софтуер дава възмож-
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Pico на Rockwell Automation
Pico е наименованието на фамилията от най-малките контролери на
американската компания Rockwell
Automation. Самият производител ги
нарича nano-PLC и ги позиционира
между релетата за време и ниския
клас програмируеми логически контролери. Най-новите представители
на фамилията са Pico GFX-70.
Предлагат се варианти за монтаж
на DIN шина, на панел или директно
на машината, която ще управляват.
Работят със захранващо напрежение
12, 24 и 115/230 V. Контролерите
са снабдени с LCD дисплей и опростена клавиатура (предлагат се икономични варианти без дисплей и бутони). Дисплеят е с 4 реда по 16 символа. Могат да се използват 12 езика
(за Pico GFX-70 те са 10). Допуска се
създаването на до 8 екрана за моделите с текстови дисплеи (за Pico GFX70 те са 255). Pico GFX-70 поддържа
опция „графичен дисплей“ с до 255
екрана и до 255 елемента на екран.
Други характеристики на Pico
GFX-70 са работен температурен ди-

апазон от -25 до +55°C (за моделите
с LCD дисплей от -5 до +55°C); 16 входа/изхода (разширяеми до 36) от тях
1 аналогов вход (0-10 V, резолюция
0,1 V) и 1 аналогов изход (0-10 V); функции PID регулатор и нискочестотен
филтър; булеви, аритметични и блокови функции; таймер, брояч, честотен брояч, високоскоростен брояч,
аналогов компаратор, брояч на работни часове, седмичен и годишен ключ.
Сред характеристиките на контролерите е и поддържането на функция
PWM (широчинно-импулсен модулатор). Програмата има до 256 командни реда (на всеки ред до 3 входа и 1
изход).
Контролерите Pico GFX-70 поддържат три метода за комуникация Pico-Link, point-to-point серийна комуникация между два процесорни модула,
DeviceNet чрез комуникационен модул.
Посредством Pico-Link могат да се
свържат до 8 модула (така броят В/
И би могъл да достигне до 272, като
всеки от тях се счита за Pico-Link
станция. Върху всеки от отделните
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модули е достъпна и би могла да се
визуализира цялата входно/изходна
информация. Серийната връзка между
два модула позволява единият от тях
да бъде достъпен за оператора и от
него да се черпи информация и от
другия, който е недостъпен. Посредством Pico DeviceNet модул контролерът би могъл да работи като подчинено устройство (slave) в DeviceNet
мрежа.
Развойната среда за програмиране на Pico GFX-70 чрез PC е PicoSoft
Pro. Сред възможностите й е създаване, тестване, симулиране и зареждане на потребителски програми в
модула, включително и за системи,
изградени от няколко nano-PLC-та,
свързани помежду си.

Zelio Logic на Schneider
Electric
Програмируемите релета, произвеждани от мултинационалната компания Schneider Electric, носят търговското наименование Zelio Logic. Предлагат се в две основни гами - компактна и модулна. Компактната има
само базови модули, които са с 10,
12 или 20 входове/изходи и не могат
да бъдат разширявани. Работят с
напрежения 24 VAC, 100 – 240 VAC,
12 VDC и 24 VDC. Модулната гама
включва 2 базови модула с 10 и 26
входове/изходи, които могат да
бъдат разширявани до 40 В/И. Реализира се посредством разширяеми
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модули с 6, 10 или 14 В/И. Захранващите напрежения са същите както
при компактната гама. При моделите с постоянно захранващо напрежение част от цифровите входове (4
или 6) могат да се използват и като
аналогови (0-10 V или от 0 V до захранващото напрежение с резолюция
8 бита).
И двете гами включват модели със
или без дисплей и бутони. Дисплеят с
4 реда по 18 символа и един ред с
икони е удобен за директно програмиране.
Наред с това, че са много компактни, например модул с 12 В/И има
размери 71х90х59 мм, притежават
и добра функционалност - таймери
от 0,01 сек. до 9999 часа, 16 реверсивни брояча, бърз брояч (до 1 kHz),
часовник за реално време с автоматично превключване зимно/лятно
часово време (осигурен с литиева ба-

терия против отпадане на захранването), 16 текстови функционални
блока и др.
Контролерите, произвеждани от
Schneider Electric имат силно развити
комуникационни възможности. Връзката с PC с цел програмиране може да
се осъществи по три начина - кабел
(RS-232 или USB), безжично (чрез
Bluetooth) и през модем (по телефонна
линия или с радиосигнал). За свързване
в мрежа модулните Zelio Logic следва
да се комплектоват с комуникационни модули за Modbus или Ethernet.
Разработването, тестването и
зареждането на приложните програми се извършва чрез софтуера Zelio
Soft 2 (версия 4.1 и последващите я).
Езиците за програмиране са Ladder
diagrams и FBD, като в една програма
може да има до 120 командни реда,
всеки ред с до 5 контакта и 1 изход.

LOGO! на Siemens
Логическите модули - както ги
нарича немската компания Siemens
се предлагат под търговската марка LOGO!. Най-новата серия от гамата LOGO! е номер 5. Програмируемите релета на Siemens предлагат дисплей за текстови съобщения, визуализация на текущи стойности на
променливи, както и за директна
промяна на параметри. Достъпът до
информацията би могъл да се защити чрез парола.
Гамата включва модели със зах-
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ранване – DC 12 V ; AC/DC 24 V и
AC/DC 115/230 V,. При някои от
моделите в серията границите на
работното напрежение са много
широки, например LOGO!12/24RC
работи с напрежения от 10.8 до 28.8
VDC , а LOGO!230RC с напрежения от
85 до 265 VAC. Сред характеристиките на логическите модули са 8
цифрови входа, като за моделите
LOGO!12/24RC и LOGO!24 два от
входовете могат да се конфигурират като аналогови входове с обхват 0-10V. В случай, че се изисква
работа със сигнали 4-20mA, е необходимо да се добави прецизен резистор паралелно на съотвения вход.
Резисторът трябва да се монтира
в непосредствена близост до клемите на модула, при възможност на
самите тях. Например, ако резисторът е 250Ohm/0,250W/0,1%, напрежението на входа ще варира от
1 до 5 V.
Други характеристики на серията
са 4 релейни изхода (за LOGO!24 транзисторни, с вградена защита от късо
съединение); работен температурен
обхват от 0 до +55°C; 80 h работа
на вътрешния часовник при отпадане на захранването; 8 логически функции. Когато се говори за най-новите
възможности на логическите модули
LOGO! не могат да не се споменат
28 специални функции, между които PI регулатор за управление на температура, налягане, ниво и др; както и
двустадийно временарастващо управление (т.нар. ramp control), което
е удобно при управление на честотни преобразуватели. Сред допълнителните функции е и аналогов мултиплексор, който дава възможност
за икономия на енергия чрез стъпково управление на съоръжения за вентилация или осветление; както и
наистина голямо разнообразие от
масово използвани функции като таймери с времезадръжка по преден или
по заден фронт, генератор на импулси, броячи за сумиране/изваждане, 7дневни и 12-месечни ключове, преместващи регистри, функции за текстови съобщения и др.
Базовите модули на LOGO! могат
да бъдат разширявани максимално до
24 цифрови входа, 16 цифрови изхода, 8 аналогови входа и 2 аналогови
изхода. Съществува голямо разнообразие от разширителни модули.
Предлагат се и специализирани захранващи модули, осигуряващи захранване както на базовия и разширителните модули, така и на други компоненти от системата. Чрез двата комуникациони модула може да се осъществи връзка към AS-interface и
Instabus EIB.
Програми за логическите модули
LOGO! се създават чрез софтуера
LOGO! Soft Comfort, който е PC-базиран. Програмите се пишат на езиците Ladder diagram или FBD (Function
Block Diagram). Софтуерът работи
под Windows (98 SE, NT 4.0, ME, 2000
или XP), Mac OS X и Linux, като по-
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зволява тестване и симулиране на
програмите.

Jazz на Unitronics
Израелската компания Unitronics е
производител на програмируеми релета от серията Jazz. Подходящи са за
решаване на различни автоматизационни задачи в областта на промишлеността, селското стопанство (напояване и оранжерии), пречистване на
води, автоматизация на сгради и др.
Jazz съчетава операторски панел с
малък контролер. Предлага възможност за монтаж както на DIN шина,
така и на панел. Най-новият представител JZ10-11-T17 се захранва с 24
VDC, поддържа 8 цифрови входа (2 от
тях могат да са и
аналогови 0-10V, с
резолюция
10
бита), 2 аналогови входа 0/4-20
mA (10 бита) и 7
транзисторни изхода. Операторският панел на контролера е с дисплей 2 реда по 16 символа (избор на 15
езика) и 16 бутона (от тях 10 могат
да се дефинират от потребителя).
Контролерите JZ10-11-T17 поддържат разнообразни функции – логически, аритметични, 64 таймера,
256 регистъра (16 бита), часовник за
реално време, който съвместно със
системните данни и вътрешните
променливи е осигурен срещу отпадане на захранването с литиева батерия, както и високоскоростни броячи (2 бр. до 5 kHz).
Характерна черта на контролерите от серията Jazz е разнообразието
от комуникационни възможности (чрез
допълнителни модули и аксесоари). Те
могат да приемат и изпращат SMS-и
от и до няколко GSM (или други крайни
устройства, например принтери). Така
потребителят има дистанционен
достъп до информацията и може да
променя параметри. Също така, по
GSM контролера се свързва с PC, от
което може да се наблюдава изпълнението на програмата в реално време,
да се четат и променят параметри и
т.н. Контролерите Jazz поддържат и
серийна комуникация чрез RS-232 или
Modbus протокол. Създаването и зареждането на потребителски програми се прави чрез софтуерен пакет U90
Ladder, предназначен за PC.
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Европейски директиви и стандарти за взривобезопасност - част I

Õ

аред с много други изисквания, които като членове на ЕС вече би следвало упорито да изпълняваме, е и европейската концепция за взривобезопасност. В настоящия материал оставяме настрана въпроса доколко производствените предприятия в страната
вече изпълняват залегналите в общоевропейските директиви норми и
стандарти в областта на взвривобезопасността. Първоначалната ни амбиция беше да систематизираме и ви
представим в практически аспект
ATEX изискванията по отношение на
електрическите табла с индустриално приложение. Направеното от редакцията проучване показа, че поради
сложността си, европейската концепция по осигуряване на взривобезопасност не е добре позната в страната,
както и че около прилагането й има
недостатъчно изяснени моменти. По
тази причина решихме да започнем с
алфата и бетата в областта на взривозащитите, а именно с принципите
за защита от експлозия и съответстващите им европейски директиви
и стандарти. Надяваме се, че въпреки
сложността на материята, ще успеем да хвърлим светлина върху принципите, на основата на които се изгражда концепцията за взривобезопасност.
Оставаме на ваше разположение за
всякакви допълнителни коментари по
темата, която с общи усилия ще
продължим и в следващи броеве на сп.
Инженеринг ревю.

Физични принципи и
дефиниции
Експлозията е внезапна химична
реакция на възпламеним материал с
кислород, съпроводена с едновременно
освобождаване на голямо количество
енергия. Възпламенимите материали
могат да присъстват под формата на
газове, пари, аерозоли или прах. За да
избухне пожар или експлозия, трябва да
съществуват три условия - възпламеним материал (в запалими количества);
кислород (от въздуха) и източник на запалване. За целите на безопасността
е необходимо възпламенимият материал да притежава определени характерни свойства.
За целта се дефинира т.нар. точка
на запалване на една възпламенима
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Таблица 1.
Âåù åñò âî

Ä îëí à ãð àí è ö à í à
å ê ñ ï ëî ç è â í î ñ ò [î á å ì í è % ]

Ãî ð í à ã ð à í è ö à í à
å ê ñ ï ëî ç è â í î ñ ò [î á å ì í è % ]

Ç àá åëå æ ê à

À ö å ò è ëå í
Å ò è ëå í

2 .3

7 8 .0

(ñ à ì î ð à ç ë à ã à ù ñ å )

2 .3

3 2 .4

Á åíçèí

~ 0.6

~8

Á åí çîë

1.2

8

Ï ðèðîäåí ãàç

4.0 (7.0)

13.0 (17.0)

Ì à ç ó ò /ä è ç å ë

~ 0.6

~ 6 .5

Ì åò àí

4.4

16.5

Ï ðîïàí

1.7

10.9

Â ú ã ë å ð î ä å í ä è ñ óë ô è ä

0.6

60.0

Âîäîðîä

4.0

77.0

течност, която е минималната температура, при която течността отделя пари с концентрация, достатъчна за образуване на запалима смес с
въздуха, който се намира близо до
повърхността на течността (при
нормално атмосферно налягане). Ако
точката на запалване на възпламенимата течност е много над максималните температури, които могат да
възникнат, експлозивна атмосфера не
се образува. Точката на запалване на
смес от различни течности може да
бъде по-ниска от тази на отделните
компоненти. Ако концентрацията е
много ниска (бедна смес) или много
висока (богата смес), не възниква експлозия, а по-скоро се наблюдава процес на бавно горене или въобще няма
реакция. Само в диапазона между долната и горна граница на експлозивност сместа може да реагира с експлозия при запалване. Границите на експлозивност зависят от околното налягане и от съдържанието на кислород във въздуха.
Друга характеристика за оценка на
риска от възникване на експлозия е
т.нар. минимална енергия на запалване. Тя се дефинира като най-малкото
възможно количество енергия, което
се преобразува при разряд на кондензатор и е достатъчно да запали найлесно запалимата концентрация на
сместа. Минималната енергия на запалване е 10 джаула за водород и няколко джаула за определени видове
прах.
Запалване може да се причини от
различни източници, включително горещи повърхности, електрически дъги
и искри, електростатичен разряд,
атмосферен разряд (светкавица), ме-

ханично триене или искри при удар,
електромагнитно излъчване, ултразвук, йонизираща радиация, светлинно
излъчване, химични реакции, открити
пламъци и др.

Първична защита от
експлозии
Терминът „първична защита от
експлозии“ се отнася за всички предпазни мерки, които предотвратяват
създаването на опасна, експлозивна
атмосфера. Това може да се постигне чрез избягване на възпламеними
вещества (алтернативни технологии), деактивиране (добавяне на азот,
въглероден диоксид и др.), ограничаване на концентрацията, естествена
или принудителна вентилация.
Принципът на интегрирана защита
от експлозии изисква мерките за защита от експлозии да се прилагат в
определена последователност, включително:
l Избягване образуването на експлозивна атмосфера
l Предотвратяване запалването на
експлозивна атмосфера
l Ограничаване на резултатите от
експлозията до безопасно ниво.

Вторична защита от
експлозии
Ако опасността от експлозии не
може да бъде избегната изцяло или
частично чрез мерките за първична
защита, то трябва да бъдат взети
мерки, които да предотвратят запалването на експлозивната атмосфера.
Ето защо опасните места се разделят на зони в зависимост от вероятността да бъде създадена експлозивна атмосфера. Устройствата, одоб-

януари-февруари 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2007

91

ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
рени за работа в така класифицираните зони, трябва да отговарят на
определени изисквания.

Международни стандарти
Становището на Международната
комисия по електротехника IEC в областта на защитата от експлозии на
електрически апарати и съоръжения
се разработват от Технически комитет TC31. Публикациите на IEC имат
статут на препоръки, които се използват за ориентация при създаването
на национални и регионални стандарти. IEC е въвела процедура – така
наречената Ex схема – планирана да
се превърне в глобално призната процедура за изпитване и сертифициране в областта на защитата на електрическите устройства от експлозии. Тази процедура все още не се прилага в целия свят.

Европейски директиви и
стандарти
Още през 1976 г. Съветът на Европейската общност създава предпоставки за неограничена търговия със
защитени от експлозии електрически
съоръжения вътре в Европейския съюз,
като ратифицира директивата за хармонизиране на законодателствата на
страните членки относно електрическите съоръжения, предназначени за
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използване в потенциално експлозивни
атмосфери (76/117/EEC). Оттогава
тази директива е допълнена и от други директиви. Пълна хармонизация в
тази област е постигната през 1994
г. с новата директива 94/9/EC. Разбира се, освен уеднаквени законови положения, са необходими и еднакви стандарти. CENELEC е европейският комитет за електротехническа стандартизация, в който си сътрудничат
страните от Европейския съюз и западноевропейските страни от асоциацията за свободна търговия EFTA. Европейските стандарти (EN) се публикуват в три официални версии (френска, английска и немска). Членовете на
CENELEC са задължени да приемат европейските стандарти като национални стандарти без промени.
Европейските стандарти от серията EN 50 014 и следващите ги, които третират защитата на електрически съоръжения от експлозии, са разработени от Технически комитет
CENELEC TC31 и са приети от страните на Европейския съюз като идентични национални стандарти. Прието е,
че страните-членки на Европейския
съюз не могат да забраняват свободната търговия с електрически апарати, ако те съответстват на тези
стандарти и имат международно признат сертификат за съответствие.

Европейска директива 94/9/
EC (ATEX 100a)
Европейската директива 94/9/EC
определя изискванията към защитени
от експлозии съоръжения и защитни
системи чрез определяне на съществените изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
в потенциално експлозивна среда. Също
така, тя би следвало да гарантира
свободната търговия в Европейската
общност, както е записано в член 100a
от Договора, приет от странитечленки на Европейската общност.
Оттук идва и терминът ATEX 100a,
използван широко от експертите.
Директивата се прилага към всички индустриални потенциално експлозивни области, включително и минната промишленост, и покрива и защитата от експлозии на смес от прах и
въздух. Обхватът й покрива всички
електрически и механични съоръжения
и системи за защита. В допълнение
към основните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето е
реорганизирана и класификацията на
съоръженията и системите за защита по категории, както и сертифицирането и маркирането им.

Технически постановки
Класификация на зоните
Опасните места се класифицират
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по зони, за да се улесни изборът на
подходящи електрически устройства,
както и проектирането на подходящи
електрически съоръжения. Информация
и технически данни за класификацията по зони са включени в стандарт
IEC 60 079-10 и в националните стандарти. Нещо повече, в момента се
подготвя европейска директива (ATEX
118a), която третира монтажа и експлоатацията на електрически системи в опасни места и определя класификацията по зони в Европейския съюз.
Ако съществуват колебания относно класификацията на зоните, обхватът на защитните мерки в целия
застрашен участък трябва да се базира на най-високата възможна степен на вероятност за възникване на
опасна експлозивна атмосфера. В зони
0 и 1 могат да се използват само електрически устройства със сертификат за съответствие или европейски
сертификат за одобрение на типа, но
съоръженията за зона 0 трябва да
бъдат изрично одобрени за тази цел.
В зона 2 могат да бъдат използвани
електрически устройства, които отговарят на основните изисквания за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на директива 94/
9/EC и които имат декларация за
съответствие от производителя.
Разбира се, съоръженията, сертифицирани за работа в зони 0 и 1, могат да
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Таблица 2.
Ì àêñè ì àëí î
Ãð ó ï è í à
åêñï åð è ì åí ò àëí î
å ê ñ ï ëî ç è â áåçîïàñíî
íîñò
îò ñò îÿíèå

Ì è í è ì à ëå í ò î ê
íà çàïàëâ àíå
ñïðÿì î ì åò àíà

II A

> 0.9 m m

> 0.8

II B

0.5 m m äî 0.9 m m

0.45 äî 0.8

II C

< 0.5 m m

< 0.45

бъдат използвани и в зона 2.

Групи съоръжения,
предназначени за
експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера и
температурни класове
Би било икономически неизгодно и
понякога дори невъзможно всички защитени от експлозии електрически устройства да бъдат проектирани по
такъв начин, че да отговарят винаги
на максималните изисквания за безопасност, независимо от вида на приложението им. Поради това съоръженията
се класифицират в групи и температурни класове в съответствие със свойствата на експлозивната атмосфера,
за която са предназначени.
Преди всичко се прави разлика между две групи съоръжения:
Група I: Електрически устройства
за минната промишленост.
Група II: Електрически устройства
за всички останали потенциално експлозивни атмосфери.

При устройствата от Ӛ група (минна промишленост) се приема, че единственият възпламеним газ, който
може да се появи, е метанът, но в
комбинация с въглищен прах.

Групи на експлозивност
Характеристиките на запалимост
и експлозивност на една експлозивна
смес са свойства, характерни за материала. Газовете и парите се класифицират в групи по експлозивност.
Критерии за класификацията са: максималното експериментално безопасно отстояние (MESG) и минимален
ток на запалване (MIC). Стойностите
на MESG и MIC се определят за различни газове и пари, съгласно утвърдена методика. Преглед на максималните експериментални безопасни
отстояния и минималните токове на
запалване за различните групи на експлозивност е даден в таблица 2.
Опасността на газовете се увеличава от група на експлозивност IIA към
IIC. Изискванията за електрическите
устройства се увеличават в съответствие с групите на експлозивност.
Следователно маркировката на електрическото устройство трябва да показва за коя група на експлозивност е
предназначено то. Електрически устройства, одобрени за група IIC, могат
също и да бъдат използвани за всички
останали групи на експлозивност.
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–‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Á‡ „‡Á
Бабаранни, кориолисови, и вихрови разходомери

≈

‰‚‡ ÎË ÌˇÍÓÈ ÏÂÚÓÎÓ„ ·Ë ÒÂ
Á‡ÂÎ ‰‡ ÓÒÔÓ‚‡ Ú‚˙‰ÂÌËÂÚÓ, ˜Â Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÚÛ·ËÌÍÓ‚Ë
Ë ‰Ë‡Ù‡„ÏÂÌË ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË. œËÌˆËÔ˙Ú Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ, Í‡ÍÚÓ Ë
ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, Ò‡ ¯ËÓÍÓ Ó·Ò˙Ê‰‡ÌË ÒÂ‰
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÚÂÏË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛. «‡ÚÓ‚‡ ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ
·ÓÈ Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÏ Ò ÌˇÍÓË ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ ¯ËÓÍÓ Á‡ÒÚ˙ÔÂÌË ‚ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÔËÌˆËÔË Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
Õ‡ÔÓÏÌˇÏÂ ‚Ë, ˜Â ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ‡ÁıÓ‰, ÔË·ÓËÚÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË
„ÛÔË - Ó·ÂÏÌË Ë Ï‡ÒÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ-
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Ë. “ÂÏ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ
Ò‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË - Ë Ó·ÂÏÌË, Ë Ï‡ÒÓ‚Ë, ÍÓËÚÓ
Ò˙˘Ó Ò‡ ÔËÎÓÊËÏË Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ
Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ „‡Á, ÔÂÏËÌ‡ÎÓ
ÔÂÁ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ.
ŒÔËÒ‡ÌËÚÂ ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ÔËÌˆËÔË
‰‡ÎÂ˜ ÌÂ ËÁ˜ÂÔ‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡
ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.

Барабанни разходомери
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ Î‡·Ó‡ÚÓÌÓ
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÔÓÚÓˆË Ò
Ï‡Î˙Í ‰Â·ËÚ. ’‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú ÒÂ
Ò ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡‰ ±1% Á‡ ˆÂÎËˇ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ
Ó·ı‚‡Ú. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ·‡-

‡·‡ÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ ‚ ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÚ‡
ËÏ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡Ô‡Á‚‡ Ë ÔË
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÂ‰‡. —Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ËÏ Â
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÍÎËÏ‡ÚËÁË‡ÌÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡, Ì‡ ÍÓÂÚÓ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓ
Î‡·Ó‡ÚÓÌÓÚÓ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËÂ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ·‡‡·‡ÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÓÚÌÂÒ‡Ú Í˙Ï
ÛÂ‰ËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ò
ÎÂÒÌ‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌËÚÂ ËÏ
ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ ·‡‡·‡Ì‡ Ò
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÂÌ ÙÎÛË‰ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌËÚÓË‡ ‚ÒÂÍË‰ÌÂ‚ÌÓ.
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Фиг. 1. Барабанен разходомер

¡‡‡·‡ÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÒÂ
ÓÚÌ‡ÒˇÚ Í˙Ï Ú.Ì‡. ÛÂ‰Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡ Ò ËÁÏÂÒÚ‚‡ÌÂ.
‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË
ÓÚ ·‡‡·‡Ì, ‚ ÍÓÈÚÓ Ò‡ ÓÙÓÏÂÌË
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË Í‡ÏÂË. ◊‡ÒÚ ÓÚ
·‡‡·‡Ì‡ Â Á‡Ô˙ÎÌÂÌ‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ. √‡ÁÓ‚ËˇÚ ÔÓÚÓÍ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÂÁ ÓÚ‚Ó Í˙Ï Â‰Ì‡ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
Í‡ÏÂË. ÃˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌËˇ
ÓÚ‚Ó Â ËÁ·‡ÌÓ Ú‡Í‡, ˜Â ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘Ëˇ „‡Á ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ Á‡‚˙Ú‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·‡‡·‡Ì‡. «‡Ô˙Î‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ò
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„‡Á ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡, ‚
ÍÓÈÚÓ ‚ıÓ‰ÌËˇÚ ÓÚ‚Ó ÒÂ ÔÓÚÓÔË ‚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ.
¬˙ÚÂÌÂÚÓ
Ì‡
·‡‡·‡Ì‡
ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ Ë, Ú˙È Í‡ÚÓ ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ÓÚ‚Ó, ËÁ‡·ÓÚÂÌ ‚ ·‡‡·‡Ì‡,
Â ÓÚ‚ÓÂÌ, ÔÂÁ ÌÂ„Ó ÚÂ˜ÌÓÒÚÚ‡
ËÁÏÂÒÚ‚‡ „‡Á‡ ‚ Í‡ÏÂ‡Ú‡.
ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ „‡Á‡, ÔÂÏËÌ‡Î
ÔÂÁ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ,
ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ ˜ÂÁ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
Ó·ÓÓÚËÚÂ Ì‡ ‚˙ÚÂÌÂ Ì‡ ·‡‡·‡Ì‡ ÒÔˇÏÓ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË.

Обемни
ротационни разходомери
“Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò ÔËÌÛ‰ËÚÂÎÌÓ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡ÌÂ Â ÒıÓ‰Ì‡ Ò Ú‡ÁË Ì‡ ÚÛ·ËÌÍÓ‚ËÚÂ ÛÂ‰Ë. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡
ÛÂ‰ËÚÂ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ „ÓÎÂÏËÚÂ
ËÏ „‡·‡ËÚË, ¯ÛÏ˙Ú, Ò ÍÓÈÚÓ Â
Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ, Ë Ì‡ÔÂ˜ÌËÚÂ ‚Ë·‡ˆËË, ÍÓËÚÓ „ÂÌÂË‡Ú. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔË ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÔË·Ó‡ ÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ Ò „‡Á ÒÂ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡.

Фиг. 2. Ротационен разходомер с принудително изместване

ÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ì‡
ÚÓÁË ‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â, ˜Â ‚ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ ÛÂ‰‡ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË ‰‚‡
‚˙Úˇ˘Ë ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÙÓÏ‡. Ó„‡ÚÓ ÏÂÊ‰Û ‚ıÓ‰‡ Ë ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ‡ ËÏ‡
Ô‡‰ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, ‰‚‡Ú‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÒÂ ‚˙ÚˇÚ ‚ ÒÂ˘ÛÔÓÎÓÊÌ‡
ÔÓÒÓÍ‡. ‘ÓÏ‡Ú‡ Ë ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡
‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ËÁ·‡ÌË Ú‡Í‡, ˜Â ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÚÓ˜ÍË ÓÚ
Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡ ËÏ ÚÂ ÒÂ ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡Ú Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Â‰ËÌ ‰Ó ‰Û„, ÌÓ ‚
ÌËÚÓ Â‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ÌÂ ÒÂ ‰ÓÍÓÒ‚‡Ú.
œË ‚˙ÚÂÌÂÚÓ ÒË ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ
ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡Ú „‡Á Í˙Ï ËÁıÓ‰‡ Ì‡ ÛÂ‰‡. «‡ ‚ÒÂÍË Ô˙ÎÂÌ Ó·ÓÓÚ Ì‡ Á‡‚˙Ú‡ÌÂ, ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ ËÁÚÎ‡ÒÍ‚‡Ú
˜ÂÚËË ÒÚÓ„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔÓˆËË
„‡Á. «‡ ‰Â·ËÚ‡ Ì‡ „‡Á‡ ÒÂ Ò˙‰Ë ÔÓ
·Óˇ Ì‡ Ó·ÓÓÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô‡‚ˇÚ
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‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ.

Кориолисови
разходомери
œË ÚÓÁË ‚Ë‰ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Á‡
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡ÎËˇ Á‡
Â‰ËÌËˆ‡ ‚ÂÏÂ ÔÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ „‡Á ÒÂ Ò˙‰Ë
ÔÓ Ï‡Ò‡Ú‡ ÏÛ. ÓËÓÎËÒÓ‚ËÚÂ ÛÂ‰Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Í˙Ï Í‡ÚÂ„ÓËˇÚ‡
Ì‡ Ú.Ì‡. Ï‡ÒÓ‚Ë ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Ú˙È
Í‡ÚÓ ËÁÏÂ‚‡Ú ‰ËÂÍÚÌÓ ÚÂ„ÎÓÚÓ
Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÙÎÛË‰. ƒ‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡, Ú˙È Í‡ÚÓ ÚÂ„ÎÓÚÓ Â ÔÓ-Ó·ÂÍÚË‚ÂÌ ÍËÚÂËÈ ÓÚ
Ó·ÂÏ‡, ÍÓÈÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡. œË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÒÓ‚Ëˇ ‡ÁıÓ‰ ‚
Ó·ÂÏÂÌ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë
ÍÓÂÍˆËˇ, ÓÚ˜ËÚ‡˘‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ „‡Á‡.
—˙˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓËÓÎËÒÓ‚‡Ú‡
ÒËÎ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ˇÒÌË ˜ÂÁ
ÒÎÂ‰ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÂÌ ÔËÏÂ. ÕÂÍ‡
ÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÏ, ˜Â ˜Ó‚ÂÍ ÒÂ Ì‡ÏË‡
‚ ˆÂÌÚ˙‡ Ì‡ ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ‰ËÒÍ. ¿ÍÓ
ÚÓÈ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ‡‰Ë‡ÎÌÓ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ Í˙Ï Í‡ˇ Ì‡ ‰ËÒÍ‡, ·Ë
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Фиг. 3. Кориолисов разходомер

ËÁÔËÚ‡Î ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÓËÓÎËÒÓ‚‡Ú‡ ÒËÎ‡, ÍÓˇÚÓ ˘Â ÒÂ ÒÚÂÏË ‰‡
„Ó ÓÚÍÎÓÌË ÓÚ Ì‡È-Í‡ÚÍËˇ Ô˙Ú.
ŒÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ÏÂÚÓÎÓ„ËˇÚ‡, ÍÓËÓÎËÒÓ‚‡Ú‡ ÒËÎ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÚË˜‡
ÔÂÁ ‚Ë·Ë‡˘‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡
Ú˙·‡. œÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË
ÒËÎ‡ Ú˙·‡Ú‡ ÒÂ ‰ÂÙÓÏË‡ ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Í˙Ï ‚Ë·Ë‡ÌÂÚÓ È. ÃÂÊ‰Û
ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ Ë Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ „‡Á Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ.
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÒÔÓÏÂÌ‡ÚÓ, ÒÂ‰
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÍÓËÓÎËÒÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Â, ˜Â ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔË·Ó‡ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ë

Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ ÙÎÛË‰.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÂ‰ËÚÂ Á‡
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â, ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡ÒÓ‚Ëˇ ‰Â·ËÚ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡
‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. »ÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ÍÓËÓÎËÒÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË ÔË Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ „‡Á‡ ÓÚ
ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ 200 ·‡‡ Â ±1%.

Вихрови
разходомери
¬ËıÓ‚ËˇÚ Â ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì
ÏÂÚÓ‰ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ó·ÂÏÌËˇ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â. œÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁÓ‰ÓÏÂË Ò‡ ÓÔÓÒÚÂÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ Ë ÎÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡ Ì‡
ÛÂ‰ËÚÂ. “Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡
Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÙÎÛË‰,
ÌÓ ÒÂ ‚ÎËˇÂ ‚ ÌÂ„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ.
–‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡
ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‚ËıË ÔË ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ
Ì‡ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò Á‡Ó·ÎÂÌ‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÙÎÛË‰. ¬ËıËÚÂ ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ÔÓ ÚÂ˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡. «‡ Ô˙‚Ë Ô˙Ú

януари-февруари 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

януари-февруари 2007

101

ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡

Фиг. 4. Вихров разходомер

ˇ‚ÎÂÌËÂÚÓ Â ‡Ì‡ÎËÁË‡ÌÓ ÓÚ ıÓÎ‡Ì‰Âˆ‡ “ÂÓ‰Ó ‚‡Ì ‡Ï‡Ì ÔÂÁ
1911 „. “ÓÈ ÓÚÍË‚‡ Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚ ‚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎËÚÂ
ÔÓ‡‰Ë Ó·ÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÂÚÓ ‚ËıË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
‡ÁÏÂ‡ Ì‡ ÔÂ„‡‰‡Ú‡ Ë ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡. ÃÂÊ‰Û ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËıË Ë
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡
Ô‡‚ÓÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ.
‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ‚ËıÓ‚ËÚÂ
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË Ò‡ ËÁ„‡‰ÂÌË ÓÚ ‰‚‡
ÓÒÌÓ‚ÌË ‚˙ÁÂÎ‡ - ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡
Ú˙·‡ Ë Ú‡ÌÒÏËÚÂ. ŒÚ Ò‚Óˇ
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ÒÚ‡Ì‡, ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡
Ò˙‰˙Ê‡ ÚË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ˜‡ÒÚË
- ÍÓÔÛÒ, ÔÂ„‡‰‡ Ë ÒÂÌÁÓ. ’Ë‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ë ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ‚ËıÓ‚Ëˇ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÍÓÔÛÒ‡.
Õ‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‡ÁÎË˜ÌË
Í‡ÚÓ ÙÓÏ‡ ÔÂ„‡‰Ë, Ì‡Ë˜‡ÌË
Ó˘Â ¯Â‰˙Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚
ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡, ‚˙ÁÔÂÔˇÚÒÚ‚‡ÈÍË Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓÚÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ
Ì‡ „‡Á‡ Ë ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ÈÍË Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËıË. œÂÔˇÚÒÚ‚ËˇÚ‡ Ò‡
Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ ÔÓ
‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡. ◊ÂÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌËÚÂ ‚ËıË ÒÂ

ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ ËÎË ÚÓÍÓ‚ ÒË„Ì‡Î.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
Ì‡ ‚ËıÓ‚ËÚÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÔË·ÓË
‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ Á‡‚Ó‰ÒÍËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ƒË‡ÏÂÚ˙˙Ú Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡, ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ ‚ ÍÓÂÚÓ ˘Â ÒÂ
ËÁÏÂ‚‡ ‡ÁıÓ‰˙Ú Ì‡ „‡Á‡, ÌÂ Â
Ù‡ÍÚÓ ÓÚ Ô˙‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡. ¬ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‡ÍÓ ‰Ë‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡
Ú˙·‡ Ò‡ ‡‚ÌË, ÔË·Ó˙Ú ÌÂ ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÓÍËÂ ˆÂÎËˇ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡
ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ‰Â·ËÚ‡. ¬ Ú‡ÍË‚‡
ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ·Ë‡
‡ÁıÓ‰ÓÏÂ Ò ÔÓ-Ï‡Î˙Í ‰Ë‡ÏÂÚ˙
Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ ÓÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙‡ Ì‡ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰‡. —Â‰
‚‡ÊÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÓ‰ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡
‡ÁıÓ‰ÓÏÂ, Â ÚËÔ˙Ú Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ
ÒË„Ì‡Î. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ‚ËıÓ‚Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë,
ËÏÔÛÎÒÌË Ë ˆËÙÓ‚Ë ËÁıÓ‰Ë.
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Ï‡¯ËÌË

≈ÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ
Ì‡ ÔÓÏÔË
От 20% до 50% средно могат да се понижат енергийните разходи
на помпите във ВиК сектора, твърдят специалисти

‡ÍÚÓ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË ÒÙÂË
Ì‡ ËÍÓÌÓÏËÍ‡Ú‡, Ë ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌËˇÚ ÒÂÍÚÓ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ ‚ÒÚ‡ÌË ÓÚ ‚ÒÂÓ·˘‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï
Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ Ì‡˜ËÌË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. ÕÂÏ‡ÎÍÓ ÓÚ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚Â˜Â Ò‡ ÒÏÂÌËÎË ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ËÚÂ ÒË ÔÓÏÔË Ò ÌÓ‚Ë, ËÏ‡˘Ë ˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ËÎË ÔÎ‡ÌË‡Ú
‰‡ „Ó Ì‡Ô‡‚ˇÚ. » ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÒÔÓÂ‰ ÌˇÍÓË ÓÚ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ì‡
ÔÓÏÔË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ Á‡‰˙ÎÊ‡‚‡ ËÁË˜ÌÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÏÂÍË Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÒÚÂÏÂÊ Í˙Ï Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ò ÌÓ‚Ó, ÏÓ‰ÂÌÓ Ë ÌËÒÍÓÂÌÂ„ÓÂÏÍÓ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÒÂ‰ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆËÚÂ Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË Á‡ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ÒÂ ˜Û‚‡Ú Ë
„Î‡ÒÓ‚Â, ˜Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ˇÒÌ‡
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡, Á‡‰˙ÎÊ‡‚‡˘‡
‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚
ÔÓ‰Ó·ÌË ÏÂÍË, ÔÂ‚˙˘‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚˙‚ ‚˙ÔÓÒ Ì‡
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‰Ó·Ó ÊÂÎ‡ÌËÂ. ‘‡ÍÚÓ, ÒÚËÏÛÎË‡˘ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ‰‡ ËÌ‚ÂÒÚË‡Ú ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓÏÔË, Ò‡ Ë
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓ„‡ÏË,
Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ ÔÓ ÍÓËÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË. ¿ÍÓ Â‰ËÌ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÒÂ ‡ÁÓ‚Ë ‚˙‚ ÙËÏÂÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁË Ì‡
„ÓÎÂÏËÚÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡˘Ë ÔÓÏÔË Á‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ˘Â ÒÂ Û‚ÂË, ˜Â ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË Á‡ÒÚ˙Ô‚‡Ú
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÚÓ, ˜Â

близо 20% от
световното потребление
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ ‰˙ÎÊË
Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË. »ÏÂÌÌÓ ÔÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Ë
Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ
Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÓÚ
ÔÓÏÔÂÌË ÒËÒÚÂÏË ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ‰‡
ÒÂ ‡Ì‡ÎËÁË‡Ú. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚ ÒÂÍÚÓ‡
Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡-

ˆËˇÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ Ò‡ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌË Ë
ÒÂ ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡Ú ÏÌÓ„Ó ÏÓ˘ÌË
ıË‰‡‚ÎË˜ÌË Ï‡¯ËÌË. ¬˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ÔÓ‰ıÓ‰Ë ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë ÔÓ‰Ó·ÌÓ
Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ò‡ ÔËÌˆËÔÌÓ
‰‚‡. œ˙‚ËˇÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Á‡ÏÂ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘ËˇÚ ‡Ì‡ÎËÁ ‰‡ ÒÂ
ËÁ‚˙¯Ë ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ Á‡
ˆÂÎÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ. ¬ÚÓËˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰, ÍÓÈÚÓ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË
ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú, Â Ò‡ÏÓÚÓ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó ‰‡ ÒÂ ÒÌ‡·‰Ë Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ Ë ‰‡ ËÁ‚˙¯Ë ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ÔË˜ËÌ‡ ‰‡
ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔË Â ÔÓ‡ˆËÓÌ‡ÎÌÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó, ÔÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, Â, ˜Â ‡Ì‡ÎËÁ˙Ú ·Ë
·ËÎ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÚÓ˜ÂÌ, ‡ÍÓ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡

помпата се мониторира
за период от една
година
“Û‰ÌÓ, ÔÓ˜ÚË ÌÂÂ‡ÎËÒÚË˜ÌÓ Â
‰‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â ÌˇÍÓˇ ÓÚ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ Á‡ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ÙËÏË ˘Â ÓÒÚ‡‚Ë ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘ÓÚÓ ÒË Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ˘Â ÓÚ‰ÂÎË ˜Ó‚Â¯ÍË ÂÒÛÒ
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Á‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ. «‡ÚÓ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÙËÏË, ‡ÁÔÓÎ‡„‡˘Ë Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ ÌÓÛ-ı‡Û Ë
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡Ú Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ,
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÂËÓ‰˙Ú, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ
Ô‡‚ˇÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡, Â ÓÚ ÔÓˇ‰˙Í‡ Ì‡ ÒÂ‰ÏËˆ‡. ¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÚÓÁË ÔÂËÓ‰ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
ÔÓ‰Ó·Ì‡ Ë ÍÓÂÍÚÌ‡ Í‡ÚËÌ‡, Ì‡
·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ
ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÏÂÓÔËˇÚËˇ Á‡ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. ÕÓ, Á‡ ‰Û„Ë, ÒÔÓÏÂÌ‡ÚËˇÚ ÔÂËÓ‰ Â Í‡ÈÌÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ.
ƒÛ„‡ ÔË˜ËÌ‡ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ‰‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ
¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‰‡ Ô‡‚ˇÚ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Â, ˜Â ÓÒ‚ÂÌ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ, ÔÓ‰Ó·ÌË
ÒËÒÚÂÏË ·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÏÓÌËÚÓË‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ËÎË Ì‡ÔËÏÂ ‚ÍÛÒÓ‚ËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÔËÚÂÈÌ‡Ú‡
‚Ó‰‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë ÂÏÓÌ-
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ÚË ËÎË, Ì‡È-Ï‡ÎÍÓÚÓ, ‰‡ ÒÂ ÓÔÚËÏËÁË‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡, ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÍÓÂÚÓ ‰‡ ÒÂ
Û‰˙ÎÊË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ È ÊË‚ÓÚ.
Õ‡Ô˙ÎÌÓ ÂÁÓÌÌËˇÚ ‚˙ÔÓÒ, ÍÓÈÚÓ Â‰ËÌ ÏÂÌË‰Ê˙ Ì‡ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ ·Ë Á‡‰‡Î, Â Ò ÍÓÎÍÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ

повиши енергийната
ефективност
Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ, Í‡ÚÓ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ Ë ˜Ó‚Â¯ÍË ÂÒÛÒ. —˙‚ÒÂÏ
ÎÓ„Ë˜ÌÓ, ÌËÍÓÈ ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ, ËÏ‡˘Ë ÓÔËÚ ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ‡Ì‡ÎËÁË, ÌÂ ÒÂ ‡Ì„‡ÊË‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ò ÚÓ˜ÌË ˆËÙË. —˜ËÚ‡ ÒÂ,
˜Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ
ÓÚ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË Ò 20 ‰Ó 50% ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÍÓÌÍÂÚÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. «‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ò˙Ò Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ú‚˙‰ˇÚ,
˜Â ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÔÓ‰Ó·ÌË Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË, Í‡ÍÚÓ ‚˙‚, Ú‡Í‡ Ë ËÁ‚˙Ì
ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË. Õ‡ÔË-

Фиг. 1. Процентно съотношение
между първоначалната инвестиция,
разходите за поддръжка на една
помпа и енергийните разходи.

ÏÂ, ‚ Â‰ÌÓ ÓÚ ¬Ë ‰ÛÊÂÒÚ‚‡Ú‡
‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Â‡ÎÌËÚÂ ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÓÚ Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ò‡
ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ Ò Ì‡‰ 40%, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‚ ‰Û„Ó, ‡ÁÔÓÎ‡„‡˘Ó Ò ÌÓ‚Ë
ÔÓÏÔË, Â‰‚‡ 8%. ¬˙ÁÏÓÊÌË Ò‡ Ë
ÒËÚÛ‡ˆËË, ÔË ÍÓËÚÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÌÂ ÔÓÍ‡ÊÂ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Á‡
ÔÓ‚Ë¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
œÂ‰Ë ‰‡ ÔÂÏËÌÂÏ Í˙Ï ÔËÌ-
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ˆËÔÌ‡Ú‡ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëˇ, ÔÓ ÍÓˇÚÓ
ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ Ó·ÒÎÂ‰‚‡Ú Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÌÂÍ‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÏÂ

Уравнението
на разходите
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÓÏÔ‡.
LCC=Cic+Cin+Ce+Co+Cm+Cs+Cenv+Cd,
Í˙‰ÂÚÓ
Cic Ò‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, Ú.Â. Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡
ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ,
Cin ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ËÌÒÚ‡Î‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÛÒÍ‡ ‚
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡,
Ce - Ò‡ ÂÌÂ„ËÈÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë, Ú.Â.
ÒÛÏ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÔÓÎÁ‚‡ÚÂÎˇ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ‚ ÒÎÛ˜‡ˇ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ¬Ë
‰ÛÊÂÒÚ‚Ó, Á‡ÔÎ‡˘‡ Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ È,
Co - ‰Û„Ë ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÚÂÍÛ˘‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡,
Cm - ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë ÂÏÓÌÚÌËÚÂ ‡·ÓÚË,
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Фиг. 2. Реален товарен профил на помпа.

Cs - ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÓÚ
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡,
Cenv - ‡ÁıÓ‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ,
Cd - ‡ÁıÓ‰Ë ÔÓ ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ËÁı‚˙ÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡.
œÓÒÓ˜ÂÌÓÚÓ Û‡‚ÌÂÌËÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ, ÔÓÁÌ‡ÚÓ ¯ËÓÍÓ Í‡ÚÓ Life
Cycle Cost , ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ‚ÒˇÍ‡ Â‰Ì‡
ÔÓÏÔ‡, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ë ÚÓ˜ÌÓÚÓ È ÔËÎÓÊÂÌËÂ. Õ‡Ô‡‚ÂÌË
‡Ì‡ÎËÁË ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â Ò

най-голям процентен цял
от всички разходи
Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡˘Ë ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡
ÔÓÏÔ‡ - ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡ Ì‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ ‰Ó ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ËÁı‚˙ÎˇÌÂÚÓ È, ËÏ‡ Ce. ¬Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÒÂ
Ì‡ÂÊ‰‡Ú Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ Ë ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ È. «‡ ‰‡ ·˙‰Â ÍÓÂÍÚÌÓ ÔÂÒÏˇÚ‡ÌÂÚÓ, ‚ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Cic ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú ˆÂÌ‡-
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Ú‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡, ˜ÂÒÚÓÚÌËˇ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎ, Ú‡·ÎÓÚÓ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ‰‡Ú˜ËˆË. ƒÛ„ÓÚÓ
ÒÂËÓÁÌÓ ÔÂÓ ‚ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ - ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÚÓ ËÁ‡ÊÂÌËÂ
Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡, Ò˙˘Ó ‚‡Ë‡. —Ú‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÚÂ
Ì‡·Î˛‰ÂÌËˇ ÔÓÍ‡Á‚‡Ú, ˜Â ÒÂ‰ÌËˇÚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ
ÊË‚ÓÚ Ì‡ ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ÔÓÏÔË Â Ì‡‰ ‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ËÏ‡ ÔÓÏÔË ÂÍÓ‰¸ÓË, ÍÓËÚÓ
Ì‡‚˙Ú‡Ú Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÚÛ‰Ó‚ ÒÚ‡Ê. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇ ÒË ÊË‚ÓÚ Â‰Ì‡ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌ‡ ÔÓÏÔ‡ ‰‚‡ Ô˙ÚË ÒÂ ÌÛÊ‰‡Â ÓÚ ÒÂ‚ËÁÌÓ
Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ó ÒÏˇÌ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ Ë/ËÎË
Î‡„ÂË. ¬ Í‡ÈÌ‡ ÒÏÂÚÍ‡, Ó·‡˜Â, ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ Â‰Ì‡
ÔÓÏÔ‡ Â ÙÛÌÍˆËˇ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡Ú‡ ÔÂÌÓÒÌ‡ ÒÂ‰‡, ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ Ë ‰. ˙Ï ‡ÁıÓ‰ËÚÂ ÔÓ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Â ÍÓÂÍÚÌÓ ‰‡ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ ÔÂËÓ‰Ë˜Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ ÔÓÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ È ÔÓ‚ÚÓÌ‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡.
Œ·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÓÏÔ‡ ËÏ‡ Á‡ ˆÂÎ ‰‡ ÔÓÌËÊË
‚ „‡ÌËˆËÚÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÚÓ ËÏÂÌÌÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚ˙‡ Ce, Ú.Â. ÒÛÏ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ¬Ë
‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ Á‡ÔÎ‡˘‡ Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ ÔÓ
‚ÂÏÂ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ˆËÍ˙Î Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÓÏÔ‡. Õ‡ Ô‡ÍÚËÍ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÏÂˇÚ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ
Á‡ ÂÌÂ„ÓÔÂÒÚÂÌÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚÓË

реалният профил на товара
на помпата
ÍÓÈÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡ Í‡Í‚Ó Â ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Â‰Ì‡ ıË‰‡‚ÎË˜Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡. ‡Á‡ÌÓ ÔÓ ‰Û„ Ì‡˜ËÌ,
ÔÂÁ Í‡Í‚‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ Í‡Í‚Ó Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
‡·ÓÚË ÔÓÏÔ‡Ú‡. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ Â‡ÎÌËˇ ÚÓ‚‡ÂÌ „‡ÙËÍ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ËÏ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ÂÌÂ„Ëˇ. »ÏÂÌÌÓ Á‡ÚÓ‚‡, ‡ÍÓ ÒÂ
‚˙ÌÂÏ Ì‡ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓÚÓ ÔÓ-„ÓÂ, ÒÂ Ò˜ËÚ‡, ˜Â Ì‡È-ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ Â ÚÂÍÛ˘ÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡Ú‡ ‰‡
ÒÂ ÏÓÌËÚÓË‡ Á‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‰˙Î˙„ ÔÂËÓ‰ ÓÚ ‚ÂÏÂ. œÓÒÚÓ ÚÓ‚‡ Â Ì‡È-ÒË„ÛÌËˇÚ Ì‡˜ËÌ ÔÓÎÛ˜ÂÌËˇÚ
ÚÓ‚‡Ó‚ „‡ÙËÍ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡È-Ô˙ÎÂÌ Ë ÍÓÂÍÚÂÌ. » Ú˙È
Í‡ÚÓ, Í‡ÍÚÓ ‚Â˜Â Í‡Á‡ıÏÂ, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÊË‚ÓÚ
Ì‡ Â‰Ì‡ ÔÓÏÔ‡ ‚ ÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Â Ì‡‰
‰ÂÒÂÚ „Ó‰ËÌË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÚÂ ‰‡ÌÌË Á‡ „Ó‰Ë¯ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡Ú Á‡ ÔÂÚ, ‰ÂÒÂÚ
ËÎË ÔÓ‚Â˜Â „Ó‰ËÌË. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ Ò‡‚Ìˇ‚‡Ú Ò ıËÔÓÚÂÚË˜ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ‡ÁıÓ‰Ë, ‡ÍÓ ÒÚ‡‡Ú‡ ÔÓÏÔ‡ ÒÂ
Á‡ÏÂÌË Ò ÌÓ‚‡, ÓÚÎË˜‡‚‡˘‡ ÒÂ Ò ÌËÒÍ‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÏÓ˘ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ËÁ·Ó Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ Á‡ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÌÓ‚‡ ÔÓÏÔ‡, Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂÚÓ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Â ÒÂËÓÁÂÌ ‡„ÛÏÂÌÚ Á‡ ÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ë
ÔÓÏÔË Ò ˜ÂÒÚÓÚÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Необходимата апаратура
Á‡ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Â‰ÌÓ Ó·ÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏÔ‡ Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ì‡È-Ó·˘Ó ‡ÁıÓ‰ÓÏÂ,
ÂÎÂÍÚÓÏÂ Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Á‡
Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ È Í˙Ï PC Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ‚ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ Â¯Ë ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ë
‰Û„Ë ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚Ë ÙÛÌÍˆËË, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ˘Â ÒÂ ÛÒÎÓÊÌË.
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œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
ÛÚËÎËÁ‡ÚÓË
Част I. Характеристики на парогенератори. Защо утилизаторите са високоефективни?

¬

промишлените предприятия
при различните технологични процеси се отделят отпадни продукти
като горещи газове, въздух, вода,
пара и други, които могат частично
или изцяло да се оползотворят като
енергоносител при други процеси.
Това е ефективен метод за намаляване на експлоатационните разходи
и разхода на първични енергийни ресурси, а в същото време се осигурява топлина за битови и технологични нужди. В практиката се използват
различни методи за утилизация на
отпадната топлина. Както непос-
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l

редствено, т.е. без използването на
топлообменни апарати при сушене
или загряване на материали, така и
чрез използването на рекуперационни топлообменници, регенератори,
котли – утилизатори и др.
Определящите фактори при избора на метод са, от една страна,
параметрите на отпадната топлина - температура, количество и химичен състав, а от друга - изискванията на енергоконсумиращата система. Задължителните условия, които трябва да бъдат спазени за успешното оползотворяване на топлината, са - системата за утилизация
да не влияе върху основния техноло-

януари-февруари 2007

гичния процес, отдаващ топлина, и
процесите на отдаване на топлина
да не намаляват надеждността при
експлоатация. В промишлените предприятия много често се използват
утилизационни парогенератори за
производство на пара от отпадната топлина от технологичните процеси.

Утилизационите
парогенератори
са високоефективни съоръжения за
производство на водна пара с високо качество, на базата на отпадната топлина от определен технологичен процес. Те могат да бъдат как-
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Œ¬
то с хоризонтална, така и с вертикална конструкция.
Могат да работят с газове в голям температурен диапазон, но за производството на технологична пара се
използват предимно средно- и високотемпературни газове. Важно условие е да се използват чисти газове, а не
агресивни или газове с механични примеси.
За да обясним високата ефективност на утилизационните парогенератори и икономическата им атрактивност, нека разгледаме първо основните технически специфики на технологиите за производство на пара. Редакцията подчертава, че всички разгледани по-долу в
статията характеристики са принципни и се отнасят
за парогенераторите като цяло. Надяваме се, че по този
начин ще обясним по-добре конкретните стойности на
техническите характеристики при паогенератори утилизатори, с които ще ви занимаем в следващ брой на сп.
Инженеринг ревю.
Според предназначението си, парогенераторите биват – енергийни – произвеждат пара за производството на електрическа енергия, промишлени – произвежданата от тях пара се използва за технологични нужди,
отоплителни – използват се в бита за отопление на
сгради. В зависимост от начина на движение на водата
в изпарителната част, парогенераторите са с естествена циркулация, с принудителна циркулация и правотокови.

Топлинен баланс на парогенератор
Приходната част на уравнението на топлинния баланс включва топлината на изгаряне на горивото (Qгi) и
топлината на въздуха за горене, в случай че той е под-

грят извън системата (Qвн). Внесената топлина е функция на разликата в топлините на въздуха на изхода и
входа, като количеството й се определя на базата на
отношението на теоретично необходимия обем въздух
за горене към количеството въздух на входа, отнесено
към стехиометричното такова, необходимо за горенето. Топлината, внесена с горивото (Qгор), зависи едновременно от специфичния му топлинен капацитет и от
неговата температура на мястото на пресичане на
системната граница.
Топлината, внесена с 1 куб. м гориво, или разполагаемата топлина (Qrр), се използва за производството на
пара и за покриване на топлинните загуби на съоръжението. Частта от нея, оползотворена за подгряване и
изпарение на водата, както и за прегряване на парата,
е полезно използваната топлина (Q1). Разполагаемата
топлина се получава при сумирането на полезно използваната топлина и сумата от загубите.
Общите загуби за един парогенератор се описват със
следното уравнение:
Qrр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6, kJ/kg (kJ/m3)
или
100 = q1 + q2 + q3 + q4 + q5 + q6, %
където:
Q2 - загуба на топлина с изходящите газове;
Q3 - загуба на топлина от химично недоизгаряне;
Q4 - загуба на топлина от механично недоизгаряне на
горивото;
Q5 - загуба на топлина от охлаждане към околната среда
Q6 - загуба с физичната топлина на шлака.

Загуба на топлина с изходящите газове
В една котелна инсталация тези загуби са едни от
най-значителните. Диапазонът, в който се движат, в
голяма степен се определя от конкретните обстоятелства и варира между 5 и 20%. Важно условие за точното
им определяне е да се вземе предвид, че енталпията на
изходящите газове, която до голяма степен определя
процента загуби, включва в себе си и енергията на студения въздух, но тази енергия не е включена в разполагаемата топлина. Поради което е необходимо енталпията на изходящите газове да бъде намалена. Обемът на
димните газове също трябва да бъде коригиран, тъй като
за определяне на количеството им се взима предвид
количеството изгоряло гориво, което не е цялото гориво, постъпило в системата. Една част от него не изгаря, тъй като се наблюдават загуби от механично недоизгаряне (q4).
Уравнението за определяне на загубите с изходящи
газове е:
Q2 = (Hизх - Qсв)”(100 - q4)/100, kJ/kg, където:
Hизх=(VRO2”cRO2+VoN2”c N2+VoH2O”cH2O)”Jг+(a-1)”Vo”cв-х”Jг, kJ/kg
Qсв = a”Vo”cв-х”Jсв, kJ/kg

Загуба на топлина от химично
недоизгаряне
Това са загуби, дължащи се на образуването на продукти на непълното горене в димните газове. Обикновено
това са въглероден окис, водород, метан. Тъй като парогенераторите утилизатори използват отпадъчна от
производствените процеси топлинна енергия, в топлинния им баланс не се включват загуби на топлина от химично недоизгаряне.
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Загуба на топлина от механично
недоизгаряне на горивото
Най-общо тези загуби се определят с израза
Q4 = Q4пр + Q4шл + Q4отн, kJ/kg,
където:
Q4пр – количеството пропаднало гориво
Q4шл – количеството гориво в шлаката
Q4отн – количеството отнесено гориво
Този вид загуби са характерни както за твърдото,
така и при използването на течно гориво. При използването на твърдо гориво в зависимост от вида горене
процентът на загубите е различен. При слоево горене
загубите се движат в интервала от 5 до 20%, докато
при камерното горене са от 1 до 5%. При използването
на течно гориво се образуват сажди, които могат да се
разглеждат като чист въглерод.
В практиката при действащи парогенератори тези
загуби се определят посредством изпитвания. По време
на тези изпитвания се взимат проби за количеството
пропаднало гориво, шлаката и отнесеното гориво, както и се определя общото (за същото време) количество
гориво, подадено в котлоагрегата.
Q4 = (Gпр/Bизп).Qпр + (Gшл/Bизп).Qшл + (Gотн/
Bизп).Qотн, kJ/kg,
където:
G е съответното количество пропаднало, шлака и отнесено - kg;
B - количеството гориво, подадено в котела - kg;

Q - калоричността на пропадналото, шлаката и отнесеното - kJ/kg
Количеството на пропадналото гориво и на шлаката
е сравнително лесно за определяне за даден интервал
от време, приведено към времето на изпитването. Измерването на отнесеното гориво, обаче, е доста трудно и неточно, тъй като част от него остава по газоходите, полепва по стените, а останалото се изхвърля
навън, носено от димните газове. За определянето на
Gотн се прави баланс на пепелта, която постъпва в
парогенератора заедно с горивото. Тя се разделя на пепел в пропадналото гориво, шлаката и отнесеното гориво. Сумата от стойностите на тези три потока
трябва да е равна на внесената с горивото пепел в котлоагрегата.

Загуби на топлина от външно
охлаждане
Тези загуби са в пряка зависимост от вида и състоянието на изолацията на парогенератора, тъй като се
дължат на отдаването на топлина, чрез излъчване и
конвекция, от външната повърхност на парогенератора
към околната среда. Определянето им е сложна задача,
свързана с доста неточности. От теоретична гледна
точка загубите на топлина от външно охлаждане се
описват с уравнението
Q5 = (Σki.Fi.∆tср i)/B, kJ/kg,
където:
k – коефициент на топлопреминаване
F – площта на повърхнината, граничеща с околната среда
∆tср – средната температурна разлика между средата,
движеща се в парогенератора, за съответния участък и
температурата на околната среда.
B – разход на горива, kg/s
Известна е зависимостта, че при увеличаване на
мощността на парогенератора намаляват загубите на
топлина от външно охлаждане. Тъй като, както бе отбелязано, определянето на тези загуби е свързано с доста
трудности, за улеснение се използват номограми, при
които параметър е номиналната производителност на
пара на парогенератора, а самите номограми са построени на базата на голям брой измервания. Недостатъкът
при използването им е фактът, че могат да се прилагат
само при режими, които са близки до номиналния. Разликата не трябва да бъде повече от 25%. В случаите, при
които отклонението е по-голямо, се използва зависимостта q5 = q5ном.Dном/D, %, където Dном и D са съответно номиналната и действителната производителност по пара на парогенератора.
Загубите на топлина от външно охлаждане се дължат
както на отдаването на топлина от външната
повърхност на парогенератора, така и от топлината,
отдадена от всички газоходи.

Загуби на топлина с физическата
топлина на шлаката
При изгарянето на твърдо гориво в парогенератора
шлаката, която се отделя, напуска съоръжението с температура, по-висока от тази, с която суровото гориво
постъпва в системата. Вследствие на което част от
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освободената в котела енергия се
губи с физическата топлина на шлаката. Стойността на тази загубена
топлина е в пряка зависимост от
температурата и количеството на
шлаката.

КПД и разход на гориво
Полезно използваната топлина в
парогенератора се определя посредством израза:
Q1 = (hпп - hпв)”D/B + (h“ - hпв)”Dнп/
B + (h“вп - h’вп)”Dвп/B + (h’ - hпв)”Dпр/
B, kJ/kg,
където B е изразходваното гориво,
kg/s; D - произведената в парогенератора прегрята пара, kg/s; Dнп наситената пара, взета непосредствено от барабана (ако има такава), kg/s; Dвп - вторично прегрятата пара, kg/s; Dпр - водата, изхвърлена при продухването на изпарителната система (за изхвърляне на отделилите се от водата соли в парогенератора - обикновено Dпр = (0.005
до 0.05)”D), kg/s; hпп - специфичната
енталпия на прегрятата пара, kJ/kg
hпв - специфичната енталпия на подхранващата вода, kJ/kg, h’вп - специ-
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фичната енталпия на прегрятата
пара преди вторичния паропрегревател, kJ/kg,h“вп - специфичната енталпия на прегрятата пара след
вторичния паропрегревател, kJ/kg,
h“ - специфичната енталпия на наситената пара, определена за налягането в барабана, kJ/kg, h’ - специфичната енталпия на кипящата вода,
определена за налягането в барабана, kJ/kg.
Известни са два метода за определяне на к.п.д на парогенератор - по
прав и обратен топлинен баланс. За
работещ парогенератор определянето на брутния коефициент на полезно действие не е трудно осъществимо, тъй като лесно могат да се измерят количествата и параметрите на произведената пара, на изразходвано гориво, както и да се определи калоричността на горивото. В
този случай уравнението на правия
топлинен баланс ни дава достатъчно точна информация.
В практиката, обаче, при по-големи съоръжения, работещи с твърдо
гориво, определянето на разхода на
гориво е трудно, а в определени случаи се оказва и невъзможно да се
осъществи пряко. Затова се използ-

ва обратният топлинен баланс, който дава възможност да се анализират и топлинните загуби. При определянето на нетния КПД на котела
се отчита и изразходваната енергия
за функционирането на спомагателните съоръжения - помпи, вентилатори и т.н. Намирайки брутния КПД по
обратния баланс, и тъй като разходът на пара винаги може сравнително точно да се определи, се пресмята и разходът на гориво.
По-голямата ефективност на утилизационните парогенератори е основното им предимство, поради което намират широко приложение в
промишлеността. Тя се дължи на
факта, че използват като гориво
отпадни газове с висока температура, т.е. оползотворяват вторичен
енергиен ресурс. По тази причина
една част от загубите, характерни
за парогенераторите по принцип,
които са свързани със загубите на
топлина от механично недоизгаряне,
с физичната топлина на шлаката и
други, при тях просто отсъстват.
Статията продължава с характерни конструкции и технически специфики на парогенератори утилизатори.
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ÎËˆ‡

ƒËÏËÚ˙
ÿÂÈÚ‡ÌÓ‚
ÛÔ‡‚ËÚÂÎ
Ì‡ “ÂıÌÓÍÓÏ

Успял професионално е точно, но
далеч не достатъчно определение за
управителя на фирма Техноком Димитър Шейтанов. Защото за г-н
Шейтанов е важен балансът между
личното щастие и професионалното развитие. Само по този начин,
вярва той, човек сравнително лесно
би могъл на приеме, надживее и преодолее трудностите, които неминуемо се изпречват по житейския
път на всеки от нас. Не приема самодоволните хора, които вегетират с мисълта, че са постигнали всичко. За Димитър Шейтанов предизвикателствата, малките всекидневни победи и дори загуби са солта на живота.
Като професионална квалификация г-н Шейтанов е инженер. Възпитаник е на Техническия университет в София,
специалност Технология на машиностроенето и металорежещите машини. След дипломирането си не се влива в
огромния поток млади специалисти, търсещи професионална реализация в столицата, а се връща в родния Асеновград. Първоначално трупа професионален опит в търговската фирма Wurth България. През 1998 г. създава с колеги
Техномикс. След успешен старт и шест години активна работа във фирмата, през 2004 г. пренасочва усилията си
в новооснованата фирма Техноком. И днес всички професионалните мечти и борби на Димитър Шейтанов са свързани с Техноком.
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