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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œ˙ÚÛ‚‡˘‡ ËÁÎÓÊ·‡ Ì‡ CIAT ‚ —ÓÙËˇ
На 4 април тази година пътуваща изложба на френската компания CIAT ще
посети столицата, информира за сп. Инженеринг ревю инж. Воин Стумбов,
управител на фирма Про Терм, оторизиран дистрибутор на CIAT в страната.
„Отправяме покана към всички инсталатори, проектанти, специалисти, отговарящи за доставките на строителни фирми, да посетят специално оборудвания с изделия на CIAT камион. Паралелно с пътуващата изложба ще се проведе
презентация, посветена на продуктовата гама на френската компания“, допълва г-н Стумбов. Камионът ще паркира пред новопостроения хотел Holiday Inn
Sofia, който, както информират организаторите, е изцяло климатизиран с оборудване на CIAT. „Изборът на място, в което пътуващата изложба ще гостува
в столицата, направихме с цел да предоставим на специалистите възможността да се убедят на практика в универсалния комфорт, осигуряван от съоръжения на CIAT“, споделя управителят на Про Терм. Българските специалисти
познават CIAT като производител на чилъри, термопомпи, климатични камери, вентилационни конвектори, вентилатори и топлообменници, предназначени за климатизация на жилищни, обществени, търговски и промишлени сгради.

œ˙‚‡ ÍÓÔÍ‡ Ì‡ Ú˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙ ¬‡ÎÂËÈ —ËÃ √ÛÔ
На 10 февруари тази година официално бе направена първата копка на нов
търговски център във Варна на фирма Валерий СиМ Груп, вносител на професионални и хоби инструменти, информираха от фирмата. Търговският център
ще бъде изграден в местността Мишиле тепе срещу Метро-Варна. На разгърната площ от 3800 кв.м. се планира да бъдат разположени шоу-рум, складова база на едро и магазин на дребно. Обемът на инвестицията е 800 000 EUR,
отпуснати от дългогодишния, според Валерий СиМ Груп, партньор на компанията Райфайзен Банк. „Инициативата е част от маркетинговата политика на
фирмата за постоянно разширяване на дистрибуторската ни мрежа във всички части на страната. Базата на Валерий СиМ Груп във Варна ще има за задача,
не само да покрива нуждите на клиентите ни в Източна България, но и да
проправя пътя на фирмата към пазарите в съседните ни държави“, коментират от Валерий СиМ Груп. Според направените планове комплексът се очаква
да отвори врати през септември 2007 г.

–Û‚ÂÍÒ ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËˇ
На 22 февруари 2007 г. фирма Рувекс бе домакин на презентация, представяща дейността и продуктовата й гама. В рамките на събитието управителят на фирмата Венцислав Славчев награди осем от присъстващите фирми в
знак на благодарност за досегашното партньорство, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от PR отдела на фирмата. Събитието бе част от бизнес среща,
организирана в хотел Двореца във Велинград от Рувекс и Национално сдружение „Недвижими имоти“. „Наградените получиха пластика на немската дизайнерка M’АRA „Стълбата на успеха“, символизираща моментите, които остават завинаги, богатството и творческата сила и най-вече, че успехът е поредица от стъпки, които трябва да бъдат изкачени, вдъхновени от творческа способност и много труд“, заявяват от Рувекс.
Фирма Рувекс е официален член от 16 февруари 2007 г. на независимата
браншова организация Националното сдружение „Недвижими имоти“, обединяваща български фирми с предмет на дейност операции с недвижими имоти,
информират от компанията.

12

март 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2007

13

Ì‡Í‡ÚÍÓ
‘ËÕÂÚ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚË ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
Отскоро ФриНет оперира в нов офис, намиращ се в сграда 7А на столичния
Бизнес парк, съобщи за сп. Инженеринг ревю Радостин Чугреев, управляващ
директор на ФриНет. „Офисът ще изпълнява административни и търговски
функции. Преместването ни е следствие от разрастването на дейността на
фирмата“, коментира г-н Чугреев основанията на фирмата вече да посреща
клиентите си от София и страната в нов офис.
ФриНет е позната на читателите на списанието като търговска фирма,
специализирана в предлагането на широка гама продукти, необходими за изграждане на комплесни комуникационни решения и адаптация на работното
място за глас, данни и електричество. „Основен приоритет за нас е високото качество на продуктите, с които работим – медни и оптични пасивни
компоненти и кабели за WAN, MAN, LAN; оборудване и аксесоари за електрически и други слаботокови системи. Прогнозите ни са, че през следващите
няколко години конкуренцията в сегмента на структурното окабеляване ще
става все по-сериозна и предимство ще имат работещите с маркова система“, коментира Радостин Чугреев посоката, в която ще се разрива пазарният сегмент, в който работи ФриНет.
„В практиката 10G вече ще е работещо приложение, а не само „маркетингова концепция“, но това ще важи основно за изграждането на „backbone“
трасета. Иначе, съществен ръст се очаква както в индустриалните кабелни
системи, така и в жилищното окабеляване, а развитието на бизнес комуникационните мрежи ще продължи с нормални темпове“, допълва той.

SMVE-¡˙Î„‡Ëˇ ÓÚÍË ÓÙËÒ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
На 26 февруари 2007 г. официално бе открит офисът във Варна на специализираната в проектиране и инсталиране на пречиствателни съоръжения фирма
SMVE-България, съобщи за сп. Инженеринг ревю маркетинг директорът на
фирмата. „Следваща стъпка в утвърждаване на позициите ни във Варна и
региона е създаването на сервизна база и шоу-рум“, заявяват от SMVE-България. Сред основанията си да инвестират в откриване на собствен офис във
Варна, от SMVE-България посочват наличието на огромен брой потенциални
клиенти.
„Законът за Черноморието е почти приет и в него е залегнало изискването,
че ако даден обект не може да се включи към изградената канализационна
инфраструктура, е задължен самостоятелно да изгради модулна пречиствателна станция за отпадните си води. Строителството на обекти в непосредствена близост до морето ги превръща в крайно нуждаещи се от пречистване на води, които могат да се заустват във водоприемник първа категория“, коментира маркетинг директорът.
„Опитът на SMVE-България включва изграждането на пречиствателни станции с капацитет от 7 до 2000 еквивалент жители, но възможностите ни са
много по-големи. За момента, условията в град Варна и в региона предполагат
много добро развитие най-вече на пазара на модулни съоръжения за пречистване на отпадни води. Изграждането на по-големи като капацитет пречиствателни съоръжения ще се забави, поради бавното усвояване на структурните
фондове на ЕС“, допълват от фирмата.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
CCS ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ÌÓ‚ ÓÙËÒ
Специализираната в областта на инженерните решения за мониторинг и
контрол на води, въздух и почви фирма CCS България посрещна настоящата
година в нов офис, намиращ се на столичния булевард „Константин Величков“.
„Доволни сме от факта, че вече ще работим в собствен офис. Освен с административни, търговски и сервизни помещения, разполагаме и със складови
площи“, коментира по повод преместването на фирмата Анелия Огнянова,
управител на CCS България. „Новият офис предлага много по-добри възможности за оптимална организация на работата ни, както на търговската дейност, така и по отношение на сервиза и поддържането на необходимите складови запаси. Това ще ни направи по-гъвкави и, в крайна сметка, по-успешни“,
заявава г-жа Огнянова.

Õ¿—¿-ƒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ RTK Regeltechnik
От началото на годината НАСА-Д разшири гамата от предлагани на българския пазар изделия с регулиращата арматура на водещия немски производител
RTK Regeltechnik Kornwestheim, съобщи за сп. Инженеринг ревю Деян Петров,
управител на НАСА-Д. Компанията RTK Regeltechnik е специализирана в производството на двупътни и трипътни регулиращи вентили, електрически и
пневматични задвижвания, електронни контролери, регулатори на температура и налягане с пряко действие.“Регулиращата арматура на RTK Regeltechnik
не е предлагана до момента на българския пазар. Продуктите са 100% тествани – от отделния детайл до готовото изделие, което гарантира високото им
качество и надеждност. Широката продуктова гама на компанията намира
приложение в много промишлени сфери“, заявява управителят на НАСА-Д в
отговор на въпроса какви са основните технически специфики и приложна
област на изделията с марка RTK Regeltechnik. „Партньорството ни с RTK
Regeltechnik Kornwestheim кореспондира със стремежа ни да предложим на клиентите си оптимални технически решения и продукти с доказано качество
от водещ европейски производител“, коментира партньорството на НАСА-Д
с немската компания Деян Петров.

Œventrop Ë “ÂÏÓÏ‡ÍÒ ‰ÓÏ‡ÍËÌË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
От 11 до 12 февруари тази година Термомакс и Оventrop България бяха
домакини на семинар, насочен тематично към техническите възможности за
ефективно и икономически изгодно производство на топлинна енергия, съобщават организаторите. Събитието се проведе в Професионален център Топломакс край Севлиево и привлече вниманието на над 80 представители на
фирми от цялата страна, занимаващи се с газоснабдяване, отопление и климатизация. В рамките на семинарната програма бяха разгледани новата система горелки PREMIX, която се вгражда в котлите Termomax Premixx и кондензационните котли Termomax Inka. Лекторът – Золтан Моачри, запозна гостите
на събитието с техническите специфики на съоръженията и представи на
практика възможностите за монтажа, регулирането и поддръжката им. Пламен Латев, ръководител на представителството на Oventrop в страната,
запозна специалистите с продуктовата гама и акцентира върху широкото
разнообразие от модели щранг регулиращи вентили и системи за подово
отопление, които немската компания произвежда.
„Ще продължим да провеждаме подобни двудневни семинари с цел да запознаем клиентите си за продуктите, които предлагаме, както и за да предоставим на специалистите цялата необходима информация за правилна експлоатация на газови и отоплителни инсталации“, информират организаторите.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Microchip ÙÓÏË‡ ÔÓ‰ÂÎÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍ‡ ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Aмериканският производител на микроконтролери и полупроводникови прибори анонсира формирането на Medical Products Group (MPG). С тази стъпка
компанията се обръща към бързо разрастващия се пазар на медицинска електроника. „Много компании, разработващи продукти за медицинския сектор
използват предимствата, които им осигурява елементната база на Microchip
– миниатюрни корпуси, ниска консумация, и удобство при добавяне на комуникационни възможности - Ethernet, USB, ZigBee, CAN и др.“, коментира за
Инженеринг ревю инж. Владимир Велчев, търговски представител на Microchip
за България.
Във връзка с очерталата се напоследък тенденция не само уредите за лична
диагностика, но и терапевтичните апарати да се превръщат в продукти за
масовия потребител, г-н Велчев подчерта, че широкото портфолио embedded
системи на Microchip е ориентирано към посрещане на специфичните нужди
на пазара за такъв тип медицинско оборудване. Продуктите със специфично
приложение включват имплантирани устройства за контрол на сърдечния
ритъм, невростимулация и автоматично подаване на лекарства, уреди за
терапия на наднормено тегло; мобилни устройства за диагностична информация, както и уреди за употреба в домашни условия - за наблюдение на
жизнените функции, за рехабилитация и др.
Част от проекта е стартираният неотдавна обширен онлайн медицински дизайн център на Microchip който можете да посетите на адрес
www.microchip.com/medical. Центърът предлага конструктивни ръководства,
приложни проекти, документация, както и „tips and tricks“ съвети.

JUMO Ò˙Ò Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ Ú˙„Ó‚ÒÍ‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ
От първи февруари 2007 г. австрийската компания JUMO Mess- und
Regelgerаеte вече присъства в страната със своя дъщерна фирма. Регистрирано е дружество ЮМО България, което, за разлика от досега функциониращото представителство, има законово регламентирани права да извършва
търговска дейност, съобщи за сп. Инженеринг ревю Болеслав Балев, управител на ЮМО България.
„Свързаните с невъзможността да извършваме пълноценна стопанска
дейност неудобства са една от главните причини за променения ни статут. От друга страна, присъединяването на България към Европейския съюз
и очакваното подобряване на бизнес климата, намаляване на влиянието на
бюрокрацията, улесняване на стокообмена и опростяване на свързаните с
това процедури, доведоха до регистрацията на дружество, което да оперира на българския пазар самостоятелно“, коментира промяната на статута
на JUMO в страната г-н Балев. „Очакваме промяната да доведе до съкращаване сроковете на доставка за някои продукти, създаване на складова наличност, оптимизиране на транспортните разходи, а следователно и постигане на по-атрактивна цена на повечето стандартни изделия“, допълва
г-н Балев.
„Създадените досега контакти, включително и с фирми, които работят
като наши дистрибутори на българския пазар, е едно от най-големите постижения на JUMO в страната. В този смисъл възнамеряваме не само да
запазим досегашните партньорства, но и да ги задълбочим чрез предоставяне на още по-изгодни условия“, заявява в отговор на въпроса ще запазят ли
досегашната си дистрибуторска мрежа г-н Балев.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
IGE+XAO Ë SOGECLAIR ÓÒÌÓ‚‡ı‡ S2E CONSULTING

Филип Робарди, Ален Рибет и Ален Ди Кресчензо (от ляво на дясно)

Джойнт-венчър с равно дялово участие основаха международните компании
SOGECLAIR и IGE+XAO, съобщават от ИЖЕ-КСАО Балкан. Новото дружество с
наименование S2E CONSULTING (Systems and Electrical Engineering Consulting) е с
предмет на дейност диагностициране на проблеми, осигуряване на съвети за
поддръжка на инженерингови системи и подпомагане на нормалното протичане
на процесите, свързани с електрозахранването в промишлените предприятия.
"S2E CONSULTING ще консултира, както самолетната, автомобилната и корабостроителната индустрия, така и големи предприятия от производствената
сфера. Тези инженерингови и технически консултации са полезни за клиентите,
тъй като с нарастване в световен мащаб на производството на механично,
електронно и електрическо оборудване се увеличават и проблемите, свързани
с неговото коректно използване", коментират от S2E CONSULTING.
"S2E CONSULTING ще консултира индустриалните компании при внедряване
на нови процеси, ще провежда обучение на избраните продукти и ще осигурява
техническа поддръжка", коментира Ален Рибет, президент на S2E CONSULTING.
"Създаването на S2E CONSULTING се основава на желанието ни да предложим
на клиентите ни най-добрите решения, съобразени с техните изисквания и във
възможно най-кратък срок", заявява Ален Ди Кресчензо, президент на IGE+XAO.

ÓÌ„ÂÒ˙Ú ÔÓ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ¬≈» ÓÚ 24 ‰Ó 26 ‡ÔËÎ
Новото, трето издание на конгреса по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за региона на Югоизточна Европа ще се проведе
от 24 до 26 април в столицата, както съобщихме още в брой 9/06 г. на списанието. Домакин на събитието ще бъде отново НДК. Паралелно с конгреса са
организирани международна изложба (25-28 април) и международен форум за биоенергия (25-26 април). Предварителната програма на конгреса е структурирана
в 8 сесии, съобщават организаторите на форума от ВИА Експо. Сесиите са
посветени съответно на „Енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в Германия – страна партньор на конгреса“, „Политически и
законодателни рамки, финансови инструменти, планиране и инвестиции в областта на ЕЕ и ВЕИ“, както и „Взаимодействие между страните от Югоизточна
Европа, клъстери в регионалния енергиен пазар“. Програмата включва още форум
за електроенергия, получена от ВЕИ, и сесии, посветени на „Вятърна и хидроелектроенергия“, „Енергийна ефективност в сградния фонд. Енергийни услуги“,
„Отопление и охлаждане чрез ВЕИ. Геотермална енергия. Пасивни къщи“, „Търговия с CO2 емисии“, „Пазара на биомаса и биогорива“.

¡ÛÎÍÓÌÚÓÎ‡, ¡ÛÎÚÂÏ, ≈ÎÚÂı... ÏÂÊ‰Û 25 Ë 28 ‡ÔËÎ
Международните специализирани изложби Експо Енергетика, Булконтрола,
Бултерм, Елтех, Експолайт ще се проведат от 25 до 28 април, съобщават от
Агенция Булгарреклама, организатор на форума. „На площ от 10 000 кв.м. свои
продукти и услуги ще представят над 300 компании от България и десетки
други страни. В съответствие с установената от няколко години традиция,
изложенията са организирани в Интер Експо Център на бул. Цариградско шосе“.
Паралелно с изложенията, на 25 и 26 април ще се проведе международна конференция „Енергийният кръстопът на черноморския регион и Югоизточна Европа.
Възобновяема енергия, разпределени енергийни източници и енергийна ефективност“. Проявата се организира за втора поредна година от Агенция Булгарреклама, съвместно с Черноморския регионален енергиен център и с участието на
експерти и ръководители на държавни и финансови институции, представители на Европейската комисия, инвеститори, компании за енергийни услуги, университети и изследователски институти. Във времето на изложенията стартира и първото издание на международната специализирана изложба Вода - София
2007, организирана съвместно от Агенция Булгарреклама и Берлинския панаир.
На 26 и 27 април 2007 г., ще се проведе и международна конференция на тема
„Модернизиране и изграждане на водното стопанство в България и региона“.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

—ÚÛ‚‡ ÎË
ËÌÊÂÌÂËÌ„˙Ú
Ô‡Ë?
О, времена! О, нрави!, възкликнал
римският оратор и държавник
Марк Тулий Цицерон. За развързания си език срещу силните на деня
заплатил не само с живота си, но
и с публично поругание. Но, това е
друга история. Много столетия покъсно, на едно друго място, наречено България, и в коренно различна ситуация мой добър познат използва същите думи във връзка с инженеринговия бизнес в страната. Човекът се чудеше защо мениджърите на различни
производствени обекти са готови да платят европейски цени за техника, но не и за инженерингов труд. При
положение, че и най-качествените, надеждни и високофункционални технически изделия сами за себе си не биха
вършили работа, ако не са оптимално избрани, монтирани, настроени и поддържани по време на експлоатационния си живот. А когато иде реч не за едно отделно изделие, а за цяла система, инженеринговият фактор има още
по-голямо значение.
И макар че трайно настанилата се чуждица „инженеринг“ обединява цял куп други също толкова сериозно
звучащи думи като проектиране, изграждане, монтаж,
наладка, пуск в експлоатация, по същество става въпрос
за инженерно знание. Далеч надхвърлящо онова от дипломите за висше техническо образование. Или, както каза
преди години ветеран професор от нашия факултет на
талантлив мой състудент, намерил пътя си в инженерингова фирма: „Вече имаш дипломата. След десет години, ако работиш упорито, може и да станеш добър инженер“. Защото, за да подчиниш автоматизационно технологичен процес или да накараш машина да работи,
трябват много знания, много опит и инженерно мислене. А, това ствува пари, твърдят представители на
бранша - и за времето, в което инвестираш в някого, за
да го обучиш, и след това - за да го задържиш.
Сякаш противно на горните размисли, инженеринговият бранш в страната бележи стабилно развитие през
последните години. Пак според запознати, най-вече защото утвърдените български фирми отдавна са се доказали на международните пазари и изпълняват проекти
по всички точки на света. Където инженеринговият
бизнес е високо заплатен. Така че, следвайки простата
икономическата логика, според която „нещата“, създаващи добавена стойност, струват скъпо, вероятно и ценовата ситуация с инженеринговия бизнес у нас ще се
промени. В каква степен и докога? Veritatem dies aperit,
или времето разкрива истината!

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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·ËÁÌÂÒ

Œ·ÂÏ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡
ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌË
ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË
Внос/износ на пожароизвестителни системи за периода 2000 - 2006 г.
Публикуваните данни представляват официална информация за мащабите на пазара на електрически сигнални устройства за защита срещу
кражби или пожар, както и информационни табла с вградени течнокристални индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED). Информацията обхваща периода 2000 - 2006
г. Предоставена е от Националния
статистически институт (НСИ).
Информацията за вноса на електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар за 2000
г., както и за износа на информационни табла с вградени течнокристални
индикатори (LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED) за 2001 г. не са показани на фиг. 1 и фиг. 2, тъй като
представляват конфиденциална информация (Съгласно Закона за статистиката - хармонизиран със законодателството на Европейския съюз - чл.
26 (1), т.3, които определят, че статистически данни, които обобщават
данните за по-малко от три лица или
в които относителният дял на едно
лице е над 85 на сто от общия обем,
не се предоставят и огласяват).
Съгласно митническата тарифа,
основни мерни единици при предоставяне на официални статистически
данни за пазара на пожароизвестителни системи са килограма и лева.

24

Фиг. 1. Внос и износ на електрически сигнални устройства за защита срещу кражби.

Фиг. 2. Внос и износ на информационни табла с вградени течнокристални индикатори
(LCD) или със светоизлъчващи диоди (LED).
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·ËÁÌÂÒ

—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ Á‡ Ô‡Á‡‡
Ì‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌË
ÒËÒÚÂÏË
С публикуването на данните от НСИ, редакцията на сп. Инженеринг ревю има стремеж да ви предостави сравнителна информация за тенденциите в развитието на пазара на определени технически изделия. Не се ангажираме с коректността и обхватността на публикуваните данни за обема на пазара на пожароизвестителни системи. Поради отсъствието на други достатъчно
задълбочени проучвания за пазара на определени изделия, като
официална редакцията приема информацията от Националния
статистически институт, базирана на Митническата тарифа
на Република България. Вземайки предвид съмненията, изказвани
от сериозни пазарни играчи за несъответствие между реалния и
официалния пазар на определени технически изделия в страната,
редакцията комбинира официалната информация от НСИ с мнения на специалисти, имащи дългогодишен опит в бизнеса с подобни изделия в страната. Надяваме се, че различните гледни точки
по темата ще ви помогнат да се ориентирате в действителните мащаби на пазара на пожароизвестителни системи.
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Данните
са достатъчно
обективни
œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ 15 „Ó‰ËÌË ‰Ó‚ÂËÂÚÓ Í˙Ï ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌË ‰˙Ê‡‚ÌË, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË
Ë ˜‡ÒÚÌË Ó„‡ÌË Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Û Ì‡Ò Â ÒËÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌÓ. ¬ÂÓˇÚÌÓ ‚ÒÂÍË ËÏ‡ Ò‚ÓËÚÂ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ,
Á‡ ‰‡ ‚ˇ‚‡ ËÎË ÌÂ Ì‡ ÓÌÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡. ÃÓÂÚÓ ÏÌÂÌËÂ
Â, ˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ Á‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
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·ËÁÌÂÒ
ÒËÒÚÂÏË Á‡ Á‡˘ËÚ‡, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë Óı‡Ì‡ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ
Ó·ÂÍÚË‚Ì‡. —˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÏËÒÎˇ, ˜Â ·Ë ·ËÎÓ ÔÓ-Ô‡‚ËÎÌÓ ‰‡ÌÌËÚÂ Á‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚˇ‚‡˘ËÚÂ Ë
ÔÓÊ‡Ó„‡Òˇ˘ËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‰‡
ÒÂ Ó·Ó·˘‡‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ‰Û„Ë ‚Ë‰Ó‚Â ÒËÒÚÂÏË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ.
—ÔÓÂ‰ ÏÂÌ, Ô‡Á‡˙Ú Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ÒËÒÚÂÏË ÒÂ ‡Á‚Ë‚‡ Ë ˘Â ÒÂ
‡Á‚Ë‚‡. “Ó‚‡ ÒÂ Ó·ÛÒÎ‡‚ˇ Ì‡È‚Â˜Â ÓÚ ÚÂÏÔÓ‚ÂÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ ‡ÒÚÂ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ ‚ ÓÚ‡Ò˙Î‡
ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ Á‡‰˙ÎÊÂÌËˇÚ‡ ÌË ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌËÏ ‡ÁÎË˜ÌË ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò˙Ò ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡, ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á.

Д-р инж. Николай
Маринов,
изпълнителен директор
на БММ
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Макар и с намаляващи
темпове, ръстът ще се
запази
¬ÒË˜ÍË ÙËÏË, ÔÓ‰‡‚‡˘Ë ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ, ÒÂ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡Ú ‰‡
‰‡‰‡Ú ÚÓ˜Ì‡ ÓˆÂÌÍ‡ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ÒË ‰ˇÎ. “Ó‚‡ ‰Ó „ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ Â ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌÓ ÓÚ ÒÔÂˆËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ·‡Ì¯‡ Ë ÓÚ ÎËÔÒ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ-ÚÓ˜ÌË Ô‡Á‡ÌË ‡Ì‡ÎËÁË ‚ Ú‡ÁË Ì‡ÒÓÍ‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ.
ƒ‡ÌÌËÚÂ ÓÚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÌËˇ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚËÚÛÚ ‰‡‚‡Ú
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ‚ÌÂÒÂÌ‡Ú‡ ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡ Ë —Œ“ ÚÂıÌËÍ‡
Á‡ 2006 „., ÌÓ, Á‡ Ò˙Ê‡ÎÂÌËÂ, ÌÂ
ÔÓÍ‡Á‚‡Ú Ô˙ÎÌ‡Ú‡ Í‡ÚËÌ‡ Ë
Â‡ÎÌËÚÂ Ó·ÂÏË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡Ú Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ Ô‡Á‡Ë
Û Ì‡Ò. » ÔË˜ËÌ‡Ú‡ Â ÌÂÓÚ˜ËÚ‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·ÂÍÚË‚ÌËˇ Ù‡ÍÚ, ˜Â
ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓ‰‡‰ÂÌËÚÂ

Ó·ÂÏË Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË Ò˙Ò —Œ“ Ë
ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡
ÓÚ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË,
ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡Ú‡ÍÚË‚ÌË Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇ Ò ‰ÓÒÚ‡ ÔÓ-ÔËÂÏÎË‚ËÚÂ
ÒË ˆÂÌË. —ÔÓÂ‰ Ì‡¯‡ ÂÍÒÔÂÚÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡, Ì‡ ·‡Á‡ ÓÔËÚ‡, ÔË‰Ó·ËÚ ÓÚ “ÂÎÂ“ÂÍ ÔÂÁ „Ó‰ËÌËÚÂ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÔÂ‰‚Ë‰ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ,
·ÎËÁÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡Ú‡ ÓÚ ÔÓ‰‡Ê·ËÚÂ Ì‡ —Œ“ Ë ÔÓÊ‡ÓËÁ‚ÂÒÚËÚÂÎÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡ Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË
ÓÚ ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË.
Œ˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ ÌË Ò‡, ˜Â Í‡ÚÓ
ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò„‡‰ÌËÚÂ
ÒËÒÚÂÏË Ë ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ˘Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡Ú ‰‡ ÒÂ
‡Á‚Ë‚‡Ú, ÒÎÂ‰‚‡ÈÍË Ó·˘Ëˇ
Ô‡Á‡ÂÌ ˙ÒÚ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. œÓ-ÍÓÌÍÂÚÌÓ Ó˜‡Í‚‡ÌËˇÚ‡ Ë ÔÓ„ÌÓÁËÚÂ ÌË Á‡ ‡Á‚Ë-
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·ËÁÌÂÒ
ÚËÂÚÓ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË
Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ÒÓ˜‡Ú, ˜Â ÚÓÈ ˘Â
Á‡Ô‡ÁË, Ï‡Í‡ Ë Ò Ì‡Ï‡Îˇ‚‡˘Ë
ÚÂÏÔÓ‚Â, ˙ÒÚ‡ ÒË Ë ÔÂÁ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ÚË„Ó‰Ë¯ÂÌ ÔÂËÓ‰.
ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Ù‡ÍÚÓ, ‚Ó‰Â˘
‰Ó Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ˙ÒÚ‡, Â Ë
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔË ÏÌÓ„Ó ÓÚ ‚Â˜Â
ÔÓÒÚÓÂÌËÚÂ Ò„‡‰Ë - (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÌË‚ÓÚÓ ËÏ Ì‡ Ó·ËÚ‡ÂÏÓÒÚ), ˘Â ÒÂ Ì‡ÎÓÊË ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÂÌÓ‚Ë‡ÌÂ ËÎË ÔÓ‰ÏˇÌ‡
Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, Ò
ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ
ÌÓÏË.

инж. Ганчо Манджуков,
продуктов мениджър
в ТелеТек
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Тенденцията към
увеличаване на вноса е
реална
ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÓÚÎË˜ËÚÂÎÌ‡ ˜ÂÚ‡
Ì‡ ·‡Ì¯‡, ÔÂ‰Î‡„‡˘ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÔÓÊ‡Ó·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡
ÚÂıÌËÍ‡ Á‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ, Â ÚˇÒÌ‡Ú‡ ÏÛ ‚˙ÁÍ‡ Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌËˇ
ÒÂÍÚÓ. “ÂÌ‰ÂÌˆËˇÚ‡ Í˙Ï Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ò˙Á‰‡‰Â ·Î‡„ÓÔËˇÚÌ‡ ÔÓ˜‚‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌËˇ
·ËÁÌÂÒ. œ‡Á‡ÌËˇÚ ˙ÒÚ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡ ÊËÎË˘ÌÓÚÓ Ë ÓÙËÒ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÂÌ. ŒÚ
‚ÒÂÓ·˘Ëˇ ‡ÒÚÂÊ ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡Ú
‚ÒÚ‡ÌË Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËËÚÂ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ.

ƒÂÈÒÚ‚‡˘‡Ú‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡ ·‡Á‡ Á‡‰˙ÎÊ‡‚‡ ‚ÒˇÍÓ Á‰‡ÌËÂ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ,
ÍÓÂÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ Û‚ÂÎË˜‡‚‡
Ó·ÓÓÚ‡ Ì‡ ÙËÏËÚÂ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. ‡ÚÓ
‚ÁÂÏÂÏ ÔÂ‰‚Ë‰ Ë Ì‡„Î‡Ò‡Ú‡ Ì‡
ÌÓ‚ËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËÚÓË ‰‡ ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ÒÚÓ„Ó ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‚ÎÓÊÂÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò ˆÂÎ Ò‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ Ì‡ ·˙‰Â˘Ë Á‡„Û·Ë, ÏÓÊÂÏ, ‡ÍÓ ÌÂ ‰‡ ÔÓÚ‚˙‰ËÏ
ˆËÙËÚÂ, ÔÓÍ‡Á‚‡˘Ë ˙ÒÚ Ì‡ ‚ÌÓÒ‡, ÚÓ ÔÓÌÂ ‰‡ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒËÏ Ò ‚Ë‰ËÏ‡Ú‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ.

инж. Васил Чолаков,
управител на Чолаков
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ËÌÚÂ‚˛

œ‡Á‡ÂÌ ÔËÓËÚÂÚ Á‡ Ì‡Ò
Â fi„ÓËÁÚÓ˜Ì‡ ≈‚ÓÔ‡
Инж. Петър Полилеев,
председател на борда на директорите
на холдинг ТелеТек Груп
Г-н Полилеев, как бихте коментирали състоянието на пазара
на електроинсталационни материали и системи за сигурност, изхождайки от опита си?
На този етап проявява признаци на
зрялост, но още носи белезите на развиващ се пазар. По отношение на продуктовото предлагане има всичко – и
качествени, и евтини изделия. Представени са както големи, така и малки търговски марки и компании. И макар че има известни пропуски, основната продуктова листа е представена на пазара. Това, което създава усещането за незрялост, са размитите
роли на субектите, опериращи на пазара. Много от играчите на пазара
нямат ясна визия и влизат във всяка
роля, за да реализират продажба. В
краткосрочен план това може и да
работи за тях, но в дългосрочен е губеща стратегия.
На пазара навлизат нови чуждестранни
играчи.
Вече
присъстващите заявяват сериозни пазарни амбиции. Как една
българска фирма като ТелеТек
Груп ще се бори срещу конкуренцията на местна почва?
Всеки, който иска истински пазарни отношения, трябва да приема конкуренцията от положителната й страна – като принуда да се развива. Обстоятелството, че нашият пазар
беше изолиран и доста малък като
мащаби, осигуряваше на българските
фирми щадяща среда за развитие години наред. Вече не е така. Големите
играчи преформулират маркетинговите си стратегии и вместо за представител в България, вече говорят за регионален офис в Югоизточна Европа. В
отговор на въпроса ви конкретно за
Телетек Груп бих казал, че с някои от
големите играчи ще водим конкурента
битка, а с други ще търсим стратегическо сътрудничество. Това са начините българските фирми да станат част
от матрицата на европейския, а защо
не и на световния бизнес.
Наред с търговската, развивате и производствена, и инженерингова дейност. Пазарът в
страната отдавна ви е отеснял, но в каква географска посо-
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ка са насочени основно пазарните
ви приоритети?
Ако визираме производствената фирма
Телетек Електроникс,
за нас няма географски
ограничения. В стратегията за развитие на
фирмата говорим за
приоритетни пазари. В
краткосрочна перспектива фокусът ни е насочен към Европейския
пазар. Вече сме създали
сериозни бизнес контакти и имаме
начални продажби на пазари и от други региони. Що касае до холдинга Телетек Груп като цяло, основният ни приоритет е насочен към постигане на
сериозно пазарно присъствие в регион
Югоизточна Европа.
Говорите за регионално
присъствие. Но пазарите в
Югоизточна Европа са много
различни като степен на развитие и стил на правене на бизнес. Каква е печелившата формула за ТелеТек Груп, целяща
превръщането на фирмата във
фактор от регионално значение?
Често робуваме на представата, че
в този край на света сме много различни един от друг. Мислим така, защото
трудно успяваме да се видим през погледа на останалия свят. Светът вижда в държавите на Балканите много
повече общи, еднакви и много по-малко
различни качества. Така е и в бизнеса.
Опитът на една успешна румънска фирма може да е много по- полезен за една
българска фирма, отколкото копирането на модели от Германия или Англия,
създадени и развили се за дълъг период
от време, в друга икономическа среда,
при друга ценностна система и манталитет. Но, от друга страна, не трябва
да пренебрегваме факта, че новите,
съвременни правила в бизнеса идват от
развития свят.
Не се ли опасявате, че ако „пораснете“ достатъчно, за да се
„пречкате“ на големите акули
във вашия бизнес сегмент, ще
ви погълнат?

„Поглъщането“ зависи повече от
съчетанието на два други фактора –
състоянието на пазара, в който оперира дадена фирма, и тенденциите за
развитие на конкретния бизнес. Ако
пазарът на фирмата е голям или с голям потенциал и конкретният бизнес
сегмент се окрупнява, едва тогава
големината и качеството на фирмата
я поставят пред погледа на големите
акули. Според мен, българските фирми
не трябва да се плашат от това, а да
направят необходимото, за да се
възползват от тези процеси.
Някои български фирми се целят директно в по-богатите
централноевропейски пазари.
Вие залагате на регионалното
присъствие. Възможно ли е
една стабилна фирма като ТелеТек Груп да „скочи“ директно там?
Ако говорим за износ на продукти,
разработени и произведени в България, това е чудесно и трябва да се
случва. Но ако говорим за бизнес
присъствие, мисля, че за общия случай
– на този етап е трудна задача. Кажете ми причина да развивам бизнес
в пазари с 2-3% годишен ръст, с бясна
конкуренция на фирми с традиции,
опит и големи ресурси, а да загърбя
пазари със 7-9% ръст, в които конкуренцията е от фирми с история не подълга от нашата? Защо, например,
гръцките банки преди 10 години не
взеха решение за експанзия в Западна
Европа, а насочиха стратегическите
си ходове в Източна Европа? Отговорът, според мен, е в горния ред на
мисли.

март 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2007

33

ËÌÚÂ‚˛

»ÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò‡
ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌË
Марин Рамълчанов, управител на ДЕКАМЕКС,
пред списание Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Рамълчанов, фирма ДЕКАМЕКС извършва и производствена, и търговска, и инженерингова дейност. В кое от
направленията виждате найголям потенциал за развитие
през следващите години?
Във всяка от дейностите, с които
се занимаваме, се стремим да създаваме, поддържаме и доказваме добрия
имидж на марката ДЕКАМЕКС. Наложили сме се във времето основно като
производител на бойлери и съдове под
налягане от неръждаема стомана. През
последните години от развитието на
фирмата обръщаме сериозно внимание
и на инженеринговата и инсталационната дейности. С внедряването на
иновационни технологии при изпълнението на инженерингови проекти допринасяме и за развитието на произвежданите от фирмата изделия. Не бих
могъл да дам определен приоритет в
развитието на някоя от дейностите
ни – инженеринг, производство и инсталация, макар че интуитивно мисленето ми е насочено към производството. По-слабо звено от дейността ни и
досега е била търговската дейност.
Имам предвид вноса и търговската реализация готови продукти и изделия,
тъй като плановете ни определено не
са насочени към приоритетно развитие на това направление, но ще се
стремим и да запазим извоюваните досега позиции.
Как посреща членството ни в
ЕС един български производител и вносител на техника с
индустриално приложение
като вас?
Преди всичко с чувство на удовлетворение като гражданин на България. В
професионален план, обаче, ясно съзнавам, че отговорностите и дисциплината, свързани с прилагане на европейските стандарти и нормативни документи, се увеличават. През 2004 2005 г., когато се сертифицирахме по
ISO 9000:2001, ни се струваше, че внедряването на системата е една голяма бумащина. Днес, 2 години по-късно,
организацията и стилът на работа,
както и отговорностите на служителите от отделните йерархични нива
са в много голяма степен оптимизирани. В този положителен аспект гледам
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и на приложението на европейските стандарти. Междинният период няма да е лесен, но удовлетворението от по-добрия ред след
това ще е по-голямо.
Ще „изплуват“ ли в европейските води българските производители и инсталатори на ОВК техника?
Всичко ще зависи от бързината, с която българските производители и инсталатори ще се пренастроят за работа според европейските изисквания. Новите
условия изискват нов подход и
отношение към клиента. Потрудно ще бъде на производителите и особено на по-малките
фирми. За инсталаторите полето за
действие е доста по-широко и конкуренцията най-вероятно ще е само
вътрешна.
С приемането ни в ЕС, ще се
улесни ли дейността на българските вносители на техника
от други държави, членки на
ЕС?
Определено, да. Действително, сега
работата ни в този аспект е значително улеснена. Получаваме директно
поръчаната стока в базата на фирмата, тъй като отпаднаха голяма част
от досегашните формалности.
Разчитате на партньорството на сериозни фирми по отношение реализацията на произвежданите и внасяните от
вас изделия на пазара в страната. Мислили ли сте за промени в партньорската и дистрибуторската си мрежа?
Бих искал да изкажа благодарностите си на всички партньори, дистрибутори и инсталатори на ДЕКАМЕКС. В
стратегията за развитие на дистрибуционната ни дейност, за момента не
предвиждаме промени. Естествено, с
времето ще се появяват и нови партньори. Изрично бих искал да подчертая,
че не само ще се стремим да запазим
досегашните си партньори, но и да им
помагаме в тяхното израстване.
В каква посока ще развивате
инженеринговата и търговската дейности на фирмата през
следващите години?

Според мен най-перспективна е работата по проекти, свързани с изграждане на енергийно ефективни инсталации. Дори и базирана на конвенционални съоръжения, една инсталация
трябва да е “интелигентна“ и „ мислеща“. Естествено, това оскъпява нещата, но инвеститорите лесно приемат
по-високата цена, ако бъдат убедени
в по-ниските експлоатационни разходи и по-кратките срокове за изплащане на инвестицията. За нас като производители е важно да създадем изделията, които отговарят на европейските изисквания и създават предпоставки за изграждане на такъв тип инсталации.
Някои ваши колеги планират
или вече изнасят изделия и изпълняват проекти извън страната. Имате ли планове в тази
насока?
Да, изпълняваме поръчки за производството на определени изделия и заготовки от фирми, опериращи на европейските пазари. Надяваме се да увеличим износа на произвеждани от ДЕКАМЕКС продукти и изделия.
И накрая, кои са най-новите
технологии в областта на отоплението в началото на XXI век
в световен мащаб?
Най-актуални са изделията с висока
ефективност и екологичност, като
кондензационните газови котли, промишлените вакуумно-тръбни слънчеви
колектори, термопомпените системи
и т.н.
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На 7-ми март т.г. екипът ни бе
домакин на четвъртия боулинг турнир за купата на списание Инженеринг ревю. По традиция браншът на
фирмите, предлагащи индустриална
техника и технологии в страната,
се отзова с ентусиазъм на поканата ни и показа завидно майсторство и хъс за спечелване на приза. И
отново в съответствие с традициите, турнирът бе организиран в наймодерния и просторен боулинг
център в столицата - Mega Extreme.
Въпреки силно натовареното си професионално ежедневие, колегите от
бранша демонстрираха отлично
настроение и умения, съперничащи
на професионалните в боулинг играта. Приятелската атмосфера на
турнира с нищо не показваше, че
един срещу друг в спортна „схватка“ застанаха не един и двама преки
конкуренти. Вечерта на 7-ми март
браншът бе единен в желанието си
да се забавлява заедно, оставил пазарните битки за друго време и
място. Концентрирал спортния си
хъс и уменията си в спечелването
на желания приз - купата на любимото списание!
Като мащаб тазгодишният турнир по боулинг надмина миналогодишното издание на събитието.
Тази година залата се оказа тясна
за състезателите и агитките им.
Някои от отборите бяха подкрепяни от верни агитки, чийто ентусиазъм и привързаност към своите не
отстъпваше на тези на футболните фен клубове. Големият брой на
желащите да премерят сили за купата на сп. Инженеринг ревю наложи схемата на игра, която използвахме миналата и по-миналата година. Всеки от участниците се
състезаваше само в една, вместо в
обичайните две игри.
Всички състезатели вложиха енергията, уменията и хъса си, за да покажат най-доброто, на което са способни. Както на всяко състезание,
показалите най-добри резултати си
тръгнаха с купи. На някои от добрите майстори в боулинга, за съжаление, не им беше ден и не се можаха
да покажат резултатите, на които
са способни. Други колеги, възприеха
турнира най-вече като време за
отмора и заложиха на олимпийския
принцип в участието.
Индивидуален шампион на тазгодишния турнир за купата на Инже-
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ИНДИВИДУАЛНИ ШАМПИОНИ
I място: Диана Караджова
ВАЛТРОНИК
165 т.
II място: Петър Матев
КРИСМЕТАЛ
153 т.
III място: Таня Димитрова
БГ ТЕРМ
150 т.

ОТБОРНИ ШАМПИОНИ
I място: БГ ТЕРМ
I място: ВАРУМ
II място: КРИСМЕТАЛ

133 т.
125 т.
121 т.

Диана Караджова от ВАЛТРОНИК стана
индивидуален шампион на турнира със
завидния резултат от 165 т.

неринг ревю бе Диана Караджова от
Валтроник с резултат от 165 т.
Дамата бе плътно следвана от
Петър Матев от Крисметал, който
постигна 153 т. Трето място спечели Таня Димитрова от отбора на
БГ Терм с резултат от 150 т.
В отборното класиране най-добър
бе екипът на БГ Терм със среден резултат от 133 т. Купата за второ
място грабна ентусиазираният отбор на Варум с резултат от 125 т.
Завидни умения в играта показа и
екипът на Крисметал, който заслу-

жено спечели третото място в
отборната надпревара със среден
резултат от 121 т. Специални грамоти получиха и участниците, показали най-добър резултат в състезателната си група.
Със среден резултат от 101 точки отборът на домакините се представи значително по-добре от миналата година и заслужено се класира
на 13 място. Но, най-голямото ни
удоволствие бе да бъдем домакини
на форум, в който браншът се включи с толкова желание...
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ШАМПИОНИ ПО ПИСТИ
група
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19

състезател
Емилиан Богословски
Тодор Станчев
Гергана Узунова
Александър Филков
Таня Димитрова
Диана Караджова
Красен Йорданов
Севдалина Колева
Антон Стойнев
Таня Манчева
Валери Ассев
Юлиян Якимов
Йордан Кирилов
Стоян Георгиев
Александър Мойкин
Мартин Маринов
Елисавета Георгиева
Радослав Петков
Петър Матев
Силвия Борисова
Мария Миленкова

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

фирма
точки
ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ 122
ПРОТУУЛС
139
ВАРУМ
143
ГАЗТЕХНИКА
108
БГ ТЕРМ
150
ВАЛТРОНИК
165
ГАЗТЕХНИКА
105
СИМЕНС
89
СИМЕНС
89
СИНКЕАР
99
ВАЛЕЛЕКТРИК
136
КОНТРОЛТЕСТ
111
КОНТРОЛТЕСТ
111
КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС 146
ПРОСТРИЙМ ГРУП
121
АЛГО – Н
132
СИАНА ЕЛЕКТРИК
119
ГЕМАМЕКС
121
КРИСМЕТАЛ
153
ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА
111
ОБО БЕТТЕРМАНН
120

март 2007

37

Ò˙·ËÚËˇ

”ÌËÚÂı ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡
ÒÂÏËÌ‡Ë Á‡ EuroSMC
Представена бе нова апаратура за изпитване и настройка на релета MENTOR

œ

оредица от семинари за EuroSMC
организира упълномощеният им дистрибутор за България - фирма Унитех.
Събитията се проведоха на 5, 6 и 7
февруари 2007 г. Гости на първата
презентация, която се проведе в сградата на Научно-техническите съюзи в
столицата, бяха специалисти от електроразпределителните дружества в
страната, ЧЕЗ Лабораторис, БТК, Кремиковци, Камарата на електротехниката в България, акредитирани лаборатории, органи за контрол, БИМ - ГД
НЦМ, БИМ - ГДМИУ, както и от Мини
Марица Изток, Столичен електротранспорт, Газстроймонтаж и др. Втората презентация бе огранизирана специално за инженери, работещи в атомната електроцентрала в Козлодуй.
Събитието бе уважено от представители на цехове Електрооборудване,
ОРУ, БПС и отдел Метрологично осигуряване на АЕЦ Козлодуй. На 7 февруари
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презентацията се проведе в сградата
на Централното управление на Националната електрическа компания (НЕК).
Събитието привлече вниманието на
специалисти от НЕК и ЕСО.
В рамките на семинарната програма бе разгледана историята, структурата и производствената специализация на EuroSMC. „Компанията е производител на измервателна и контролна апаратура за проверка, тестване,
изпитване и анализ на релета и релейни защити, прекъсвачи, трансформатори и поддръжка на подстанции. Продуктовото портфолио на компанията
включва и товарни устройства с приложение в енергетиката - при производството, преноса и разпределението на електроенергия, както и във всяка друга област на индустрията – машиностроене, преработваща, металургия, химическа промишленост, фармацевтика и други“, заяви д-р инж. Георги Милушев, председател на Унитех.

„По време на презентацията бяха
представени системи за проверка,
тестване, изпитване и анализ на релета и всички видове моно- и трифазни релейни защити на прекъсвачи и
трансформатори. Акцент в разгледаните технически изделия бе поставен
върху най-новото поколение апаратура - трифазната система за изпитване и настройка на релета и релейни
защити - MENTOR“, коментира инж.
Борис Йорданов от Унитех.
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От фирмата заявяват намерения за по-голям пазарен дял в страната на ТелеТек Електроникс

Õ

а 16 февруари т.г. ТелеТек бе домакин на традиционната презентация, на която в началото на всяка
следваща година търговската фирма
представя новите си продукти в
направление Системи за сигурност.
Събитието се проведе в рамките на
наскоро завършилото изложение за
охрана и охранителна техника Секюрити. Гости на презентацията бяха
специалисти от мониторинг фирми,
проектанти на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна техника, инженери, занимаващи се с монтажа и поддръжката им, и др.
Специалистите, уважили презентацията, получиха подробна информация за най-новите продуктови предложения на ТелеТек в сферата на сигнално-охранителната техника (СОТ),
пожароизвестителната техника
(ПИТ) и системите за видеонаблюдение (ВН). „Спряхме се на тази алтернативна форма на участие в изложе-
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нието, тъй като за нас най-важно е
мнението и коментарът на клиентите ни. Търсим връзката не само между нас и клиента, но и допирни точки
между самите клиенти“, заяви Антонина Димитрова, търговски директор на Телетек. В рамките на презентацията бе съобщено, че фирма ТелеТек ще работи активно за все по-сериозно налагане на изделията с марка
ТелеТек Електроникс на българския
пазар. „Чрез цялостни клиентски решения екипът на ТелеТек има за цел в
средносрочен план да влезе в челната
тройка на фирмите, предлагащи системи за видеонаблюдение в България“,
обявиха организаторите.
Сред представените продукти бе
пожароизвестителен контролен панел с 2/4 зони MAG 2/4. Той е с капацитет до 64/128 датчика за всеки
панел, което го прави подходящ за
домове и офиси. Разгледан бе и аналогово-адресируем пожароизвестителен контролен панел IRIS, който
се характеризира с 2 кръга и 96 зони

и е подходящ за охрана на хотели или
големи офиси.
В областта на СОТ бяха представени комбиниран детектор с обхват
до 15 м Wave P-Rex; клавиатура LED
63 VG за контролен панел CA60 plus
със седем гласови съобщения към потребителя, светодиодна индикация и
една програмируема зона; клавиатура
LED 63 VG за контролен панел CA60
plus със синя анимирана LCD индикация и една програмируема зона; гласов
дайлер VD 60 за контролен панел
CA60 plus с 8 гласови съобщения към
потребителя, всяко с продължителност до 5 секунди и др.
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Уважаеми колеги, във връзка с публикуваната в миналия брой на сп. Инженеринг ревю техническа задача
за намиране на технически и икономически целесъобразно решение за инсталиране на устройства за защита от пренапрежение в жилищна сграда, в настоящия брой публикуваме коментари и конкретни решения на специалисти в областта на електроизграждането. Според условието на задачата, е необходимо
изделията да осъществяват защитната си функция по отношение на общата електрическа инсталация
в къщата и инсталираната система за допълнително производство на електрическа и топлинна енергия
на базата на фотоелектрически 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-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 фотоелектрически 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 фотоелектрическите 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 фотоелектрическите 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 е желателно предложеното техническо решение да съдържа
схема с препоръчителното местоположение за инсталиране на защитните устройства.

Има висока опасност от
пряко попадение на мълния
Уважаеми колеги, предлагаме поставената техническа задача да се
реши чрез използване техника на
АВВ, включително серията модулни
защити от импулсни пренапрежения
OVR и специализираната серия за
защита на системи, съставени от
фотоелектрически панели - OVR PV.
Приемаме, че 10-те соларни панела
са свързани последователно, тоест
напрежението към инвертора е 240
VDC. Следвайки условието на техническата задача, приемаме, че е налице висока опасност от пряко попадение на мълния върху външната мълниетводна инсталация.
Предлагаме изпълнението на следната техническа конфигурация:
Катоден отводител OVR PV 70
600 s P TS, който се инсталира в
разпределителната кутия между
соларните панели и инвертора (точка А на фигурата). Това устройство
ще защитава фотоелектрическите
панели, както и постояннотоковата
страна на преобразувателя. Технически характеристики на катодния
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отводител
са максимално работно
напрежение
600 V DC;
максимален
разряден ток
70 kA; заменяеми модули
(P); система
за безопасен
резерв на базата на два
интегрирани
варистора
(s); безпотенциален контакт за дистанционна
сигнализация (TS) на състоянието.
Катоден отводител OVR 1N 40
275 s P TS, който се инсталира в
табло или кутия непосредствено
преди инвертора (точка D на фигурата). Устройството ще защитава
променливотоковата част на инвертора. Технически характеристики на
катодния отводител - максимално
работно напрежение 275 V АC; мак-

симален разряден ток 40 kA; ниво на
защита по напрежение Up = 1.5 kV;
заменяеми модули (P); система за
безопасен резерв на базата на 2 интегрирани варистора (s); безпотенциален контакт за дистанционна
сигнализация (TS) на състоянието.
Катоден отводител OVR T1+2
25 255 TS, който се инсталира в главното табло на къщата (точка Е на
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фигурата). Това устройство осигурява защита на входящата точка на
електрическата инсталация. Съдържа
интегриран защитен елемент – искрова междина. Технически характеристики на катодния отводител максимално работно напрежение 255
V АC; максимален разряден ток 25 kA
на работен проводник; ниво на защита по напрежение Up = 1.5 kV; безпотенциален контакт за дистанционна
сигнализация (TS) на състоянието.

инж. Александър Стоянов, АББ
България

Повредите водят до
сериозни загуби
Пренапреженията – мълнии и токови удари, са сред основните причини за повреди на електрическите
уреди и все по–широко навлизащите
в промишлеността и бита електронни системи. Повредите в захранващите и управляващи системи водят до сериозни материални загуби.
Това прави използването на уреди за
защита от пренапрежения наложително. Катодните отводители са
предназначени да защитават електрическите уреди, отвеждайки тока
на мълния или паразитните смуще-
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ния към земя.
Предлагаме
поставената в
списание Инженеринг ревю
техническа задача да се реши
с разрядник на
немската компания Moeller
Electric от серията SPС-S. Предназначен е за
защита от пряк
или индиректен
удар от мълнии
и от пренапрежения при комутационни процеси. Разрядникът е клас С с
номинален импулсен ток 20 kA. За еднофазна трипроводна захранваща
схема най-подходящ е SPC-S-20/280/
2. Той представлява модулен разрядник с основа и заменяем модул. Тази
допълнителна опция позволява значително да се намалят разходите за
подмяна. Този тип разрядници имат
възможност и за дистанционно следене на състоянието и индикация за
подмяна.
В приложената еднолинейна електрическа схема сме предложили при-

мерно свързване на един такъв тип
разрядник за TN-S захранваща мрежа.

инж. Васил Вълчев,
инж. Пламен Комарев
от Търговски отдел в АСМ

Да се изравнят напълно
потенциалите в сградата
Защитите от пренапрежение са
задължителен елемент от съвременните електроинсталации в промишлени и битови сгради. Тяхната цел е
да предпазват консуматорите от
случайни кратки, но мощни енергийни импулси, които възникват вслед-
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Фиг. 1.

ствие на природни явления (гръмотевични бури, мълнии) или комутационни процеси в енергийната система.
За да бъде ефективна системата
за защита от пренапрежения в дадена сграда, е необходимо да бъдат изпълнени две условия. На първо място,
тя трябва да бъде изградена с всички
нива на защита - B (I), C (II) и D (III).
Защитите B, намиращи се най-близо
до източника на пренапрежение, имат
най-голяма токоотвеждаща способност, но са и най-бавни. Също така,
трябва да се извърши пълно изравняване на потенциалите в сградата. За
целта е необходимо да се свържат металните части на инсталациите към
централната точка (шина). За ВиК и
отоплителната инсталация това
свързване е директно към шината, а
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за компютърни, телефонни, сателитни и електрически инсталации – през
съответните защити. Преди защитите, следва да се монтират стопяеми предпазители.
Поради отсъствие на достатъчно
подробни данни за инсталациите в
условието на задачата, предлагаме
само принципни решения. Категоричната ни препоръка е изборът на конкретни схеми и елементи от защитата да се извърши след консултации със специалисти. Компаниите
Weidmueller и SCHRACK предлагат
богата гама от защити за силовите
инсталации. За компютърни, телефонни, сателитни, системи за видеонаблюдение и други слаботокови инсталации, Weidmueller предлага специализирани защити. Според заданието,

има монтиран мълниеотвод. Ще разгледаме системата от главното
табло към консуматорите, в това
число и слънчевите панели за алтернативно електрозахранване. На фиг.
1 е дадена принципната трифазна
схема на захранване в еднофазен вариант.
В главното табло, което е и електромерно, препоръчваме да бъдат
монтирани защити: клас I (B) - непосредствено преди електромера, клас II
(C) и клас III (D) – след електромера
(съгласно фиг. 1). В зависимост от
конкретните консуматори е желателно да има и стопяеми предпазители във вертикалните клонове на
фиг. 1, преди защитите. Модулът от
клас I е изпълнен с газоразрядник с
електронен пусков електрод, а тези
от клас II и клас III – с варистор. Максималната стойност на предпазителя преди газоразрядника е 125 А, а на
този преди варисторните модули –
съответно 16 и 125 А. Защитите са
предназначени за жилищни сгради, отговарят на стандарта IEC 61643-1,
разполагат със светодиодна индикация и се монтират на DIN-шина –
съгласно техническото изискване. Те
са разработени и произведени от
Weidmueller, Германия.
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Фиг. 2.

За коректната работа на системата е необходимо
да бъдат изпълнени няколко условия - да се съблюдават
стойностите на стопяемите предпазители, предхождащи защитните модули, и тяхното бързодействие; да се
избягва успоредното полагане на кабели в електромерното табло (например неизолирания кабел към електромера и изолираните захранващи кабели), опроводяването на защитните модули към захранващите линии, нулевите и заземителни проводници да се осъществява с
възможно най-къси връзки. На фигура 2 е дадена предложената схема на електрозахранването на сградата.

инж. Красен Попов, ВАЙД-БУЛ

Комбинирана защита - I-во и II-ро ниво
Уважаема редакция, екипът на фирма ВиВ Изоматик с
интерес се запозна с поставената задача за реализиране на защита от пренапрежение в жилищна сграда. Предлагаме решение с елементи за защита от пренапрежение на фирма Phoenix Contact, Германия. Компанията предлага цялостна концепция за защита от пренапрежение
за всички електрически връзки от/към защитавания
обект - както за захранващите линии, така и за всички
комуникационни и сигнални линии. Разработени са и специализирани модули за защита на инсталации с фотоелектрически модули.
Защитата от пренапрежение е много важен елемент
и от системата за допълнително производство на електрическа енергия, изградена от фотоелектрически модули. Поради високата цена на системата и дългия срок
на възвръщаемост на инвестицията, всяка повреда в оборудването е крайно нежелателна. В конкретния случай е
необходимо да се поставят защити от пренапрежение
на страна основно захранване, на постояннотоковата и
променливотоковата страни на инвертора и непосредствено след фотоелектрическите модули. За максимална ефективност се препоръчва защитните елементи да
се монтират максимално близо до защитаваното оборудване (фиг. 1). Когато кабелната линия между защитаваните устройства е по-дълга от 10 м, се препоръчва да
се монтира защита и в двата й края.

Фиг. 1.
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Фиг. 2.

Основното захранване с електрическа енергия се осъществява от местното електроразпределително
дружество, посредством въздушен
електропровод. Захранващата система е монофазна, трипроводна,
тип TN-S. Най-целесъобразно е да се
използва комбинирана защита от
пренапрежение I+II ниво, тип FLT-CP1S-350. Избраният модул представлява комбинирана (Type1+Type2) защита от пренапрежение, ново поколение, с щепселни арестори, работещ
на принципа AEC (Аctive Energy
Control), разработен от Phoenix
Contact. Инсталира се в главното разпределително табло. Състои се от
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арестор I ниво с искрова
междина, арестор II ниво
с метал-оксиден варистор и обединителен модул - арестор I ниво с искрова междина. Защитата осигурява защитно
ниво Up (L-N/N-PE)<1kV/
<0.9 при номинален разряден ток In(8/20)ms, равен
на 100 kA и максимален
импулсен ток I imp (10/
350)ms, равен на 50 kA.
Състоянието на защитата може да се следи чрез механичен
индикатор върху всеки арестор или
чрез сух контакт. Модулът се
свързва паралелно между фазовия (L)
и работния неутрален проводник (N),
и защитния неутрален проводник (PE).
Непосредствено до инвертора
препоръчваме да се инсталира модул, тип PV-SET-AC/DC (фиг. 2), осигуряващ защитата на постояннотоковата и променливотоковата
страни на инвертора. В конкретния
случай, дължината на линията е около 20 m, поради което считаме, че
е целесъобразно да се инсталират
модули, тип PV-SET-DC, непосредствено след фотоелектрическите

панели. Модулите PV-SET-AC/DC и
PV-SET-DC се състоят от арестори
с щепселни метал-оксидни варистори. Всеки арестор разполага с механичен индикатор на работното
състояние. Като допълнителни мерки за защита от пренапрежение
препоръчваме да се инсталират защитни устройства на всички сигнални и комуникационни линии, влизащи в сградата.

инж. Марин Шишков,
ВиВ Изоматик

"Вътрешната" защита при желание на
собственика
Сигурността на една съвременна
жилищна сграда и обитателите й
от атмосферни и комутационни импулсни пренапрежения се осъществява посредством реализиране на
„външна“ и „вътрешна“ защитни системи. „Външната“ мълниезащитна
система се изгражда задължително
към всяка сграда, за да я предпази от
разрушаване при директно попадение на мълнии. „Вътрешната“ защитна система има за цел да предпази от поражения електрическите
съоръжения, електрониката и живу-
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щите в сградата. Тази защита се
осъществява при желание от собствениците на сградата, като се
спазват изискванията на съществуващите международни и национални стандарти. В жилищните сгради
проникват пренапрежения, индуктирани в захранващата електроснабдителна мрежа и съответната линия 220 – 380 V; както и в проводниковите вериги във вътрешността на сградата от преминаващия
ток на мълния през мълниеотводите към заземителния контур. Също
така, в жилищните сгради проникват капацитивно индуктирани пренапрежения; галванични пренапрежения, в резултат на протичащия ток
на мълния през заземителното
съпротивление на потенциал – изравнителната шина в главното
табло, както и индуктирани в съобщителните мрежи - телефонни, кабелни, телевизионни и др.
В отговор на поставената в сп.
Инженеринг ревю задача препоръчваме еднофазната електроснабдителна трипроводна линия 220 V (тип ТNS) на къщата да се защити с
DEHNventil M T N 255. Апаратът се
монтира в главното табло пред

52

електромера върху DIN шина. При
отдалеченост на електрическите
потребители над 5 м от главното
табло те трябва да се защитят
допълнително и със защитни апарати тип 3: DEHNsafe, SFL- Protector или
комбинираните защитни апарати,
включващи и защита от съобщителните линии SF-Protector, TV- Protector,
ISDN- Protector, UGKF/BNC и др.
Тъй като "външната" защита
предпазва фотоелектрическата система от директна мълния, но не и
от наличието на силно електромагнитно поле, препоръчваме използването на специално разработения за
изхода на модулите защитен апарат DEHNguard Y PV 1000, както и
DEHNguard Y PV 1000 за DC-входа на
инвертора и DEHNguard M TNS 275
за променливотоковата връзка на
инвертора с електрическата система. Всички предложени защитни апарати разполагат с индикация на работното състояние и съответстват на международните и IEC
61643 стандартите. Апаратите
DEHNventil и DEHNguard са модулен
тип.

проф. д.т.н. инж. Стефан Илиев,
DEHN+SOEHNE

Необходимо е да се
изгради защита
на три нива
Уважаема редакция, предлагаме
техническата задача, поставена в
последния брой на сп. Инженеринг
ревю да се реши чрез използването
на защити от пренапрежение на
Siemens, тип 5SD7, и по-конкретно
катоден отводител клас C, 3p+N за
TN-S мрежи - 5SD7072. Системата
за защита има три нива, осигуряващи съответно „груба“, „средна“ и
„фина“ защита.
Първото ниво, или т.нар. груба
защита от тип 1 „B“, се осигурява с
катодни отводители 5SD7, които
отклоняват най-голямата част от
свръхнапреженовата вълна. Задачата им е без повреди да отклонят
мълниеносните токове. Съгласно
изискванията, залегнали в международните стандарти IEC 61312-1 и
IEC 61024-1, би могло да се заключи,
че в най-неблагоприятните случаи,
катодните отводители в дву- и четирипроводникови електрически системи трябва да отклоняват 50 kA
на полюс или 25 kA на полюс от импулсен ток с форма на вълната 10/
350 µs. Описаните параметри могат
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варистори, които трябва
да отклоняват без повреди атмосферните пикове
и пренапрежения от комутационни процеси в мрежата с форма на вълната
8/20 µs. При съответните условия те могат да
бъдат инсталирани без
първо ниво в главното
табло. Обаче, в повечето
случаи варисторите са
инсталирани след катодните отводители, които
Фиг. 1.
намаляват пренапреженията и отрязват енергията на „пренапреженовата“ вълна. Визуално сравнение на енергиите, отклонени от тока на
мълниезащитния катоден отводител 50 kA и
пренапреженовия катоден отводител 25kA,
може да се види на фиг. 2.
На фиг. 1 са предстаФиг. 2. Форма на вълната и енергията 8/20 и 10/350 ms
вени категории за преда се постигнат с уреди, проектира- напрежение и устойчивост на импулни на базата на искрова междина.
сно напрежение U imp. (1,2/50 µs) за
индивидуалните части на сградата
Второто ниво, или т.нар.срeдна
защита - тип 2 „C“, се осигурява с и за променливо напрежение на мрекатодни отводители на базата на жата 230/400V съгласно IEC 664-1.
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Пренапреженовите катодни отводители са оразмерени за специфичен
топлинен изход. При голяма мощност или често повтарящи се пренапрежения в мрежата, топлинният
им капацитет може да се превиши и
те да изключат от защитния им
изключващ апарат. След изключване,
пренапреженовите катодни отводители стават нефункциониращи и
трябва да се заменят. Изключването се индицира оптично и дистанционно. При измерване на изолация е
необходимо катодните отводители
да се изключат от земя, за да се
получат коректни резултати.
Третото ниво, или т.нар. фина защита - тип 3 „D“, допълва типове 1
и 2 с цел осигуряване на надеждна
защита. Основни елементи на защитата са варистори и потискащи
диоди, способни да отклонят пренапрежения с форма на вълната 8/20 µs.
Препоръчва се тази защита да се
инсталира директно на защитавания
апарат, без дълги проводникови
връзки между катодния отводител и
уреда. В противен случай, а именно
при дълга проводникова връзка, могат
да възникнат индуктивни пренапрежения в свързващите проводници.

инж. Кирил Маринов, Електрис
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Препоръчваме
йерархична структура
за защита
Съгласно условието на задачата,
пасивната защита на сградата е
осигурена от съществуващ мълниеотвод. Наличието на тази защита
е предпоставка да се пристъпи към
изграждане на активна защита от
пренапрежения, каквато се осигурява чрез монтиране на т.нар. катодни отводители. Изхождайки от инженерния си опит и в съответствие със задачата, считаме, че е
необходимо да бъде изградена йерархична структура за защита. Препоръчваме за защита на главното
електромерно табло, непосредствено след входящия прекъсвач да се
монтира отводител, тип SPD-B40/
1pN. Това е двуполюсен катоден
отводител с варисторен елемент,
който ще защити цялата захранваща система от пренапрежения, постъпващи както по фазовия, така и
по нулевия проводник. Отводителят
се монтира на DIN шина, има индикатор за повреда, защитава от пренапрежения (Up ) до 2 kV. Техническата спецификация на отводителя
включва още напрежение на сработване (Uc ) 275 V и големина на разрядния ток - до 40 kA. След свързване на главната захранваща верига
към отводителя, изходящата му
верига се свързва към защитния
токоотвеждащ кръг.
За защита на останалите консуматори препоръчваме непосредствено преди групата консуматори
да се монтират два катодни отводителя. Единият, тип SPD-D10/1pN,
ще осигури защита на останалите
консуматори. Той е предназначен за
монтаж на DIN шина, разполага с
индикатор за повреда, защитава от
пренапрежения (Up) до 1.2 kV, характеризира се с напрежение на сработване (Uc) 275 V и големина на
разрядния ток до 10 kA. Вторият
катоден отводител - тип SPD-D5/
1pN, е предназначен за защита на
системата за производство на електрическа енергия. Този отводител
ще бъде монтиран в таблото за
управление на системата и ще я
защитава от пренапрежения. Сред
техническите му характеристики
са - защита от пренапрежения (Up)
до 1.2 kV, напрежение на
сработване(Uc) по-ниско от 275 V,
големина на разрядния ток до 5 kA.
И вторият отводител е предназначен за монтаж на шина.
За да функционира правилно сис-
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темата от
катодни отводители е
необходимо
изградената
мълниезащитна и заземителна
инсталация
да съответства на изискванията на
Правилника
за безопасна
работа на
енергопотребителите и Наредбата за изпитване на заземители.

инж. Мирослав Денков,
Елмарк Груп - България

Отделна защита
на инсталацията
и соларните панели
Уважаеми колеги, предлагаме техническата задача да се реши чрез използването на вентилни отводи (ВО) от
серията OVR на ABB. Отводите ще
осигурят пълна защита от атмосферни и комутационни пренапрежения,
както на електрическата инсталация
в къщата, така и на соларните панели
монтирани на покрива.
Тъй като захранващата мрежа е
въздушна, тип TN-S, и сградата разполага с осигурена мълниезащита с
неизолиран мълниеотвод, е целесъобразно да се използва вентилен отвод,
тип 1 от серията OVR HL. Той би
осигурил защита на мрежата от пряко попадение на мълния, както по
въздушния електропровод, така и

през мълниезащитната и заземителната инсталация. Вентилният отвод
OVR HL е изработен на основата на
MOV (метало-окисен варистор) технология, осигурява ниски нива на остатъчни напрежения и много лесна
координация с вентилния отвод, тип
2. OVR HL се инсталира в главното
разпределително табло. Използваният вентилен отвод, тип 1 - OVR HL
15 440 s P TS, има способността да
отведе енергията на пряко попадение
от мълния и да осигури първото ниво
на защита на мрежата.
Кабелите, които са подложени на
пренапрежение, ограничават ефекта
от първия вентилен отвод на 10 м.
Затова е целесъобразно използването
на още един вентилен отвод, тип 2,
в координация с първия с цел постигане на необходимото ниво на защита.
Предлагаме в ролята на втори вентилен отвод да се използва OVR 1N
40 275 s P TS, монтиран на приземния етаж в разпределителното табло на инвертора. Той осигурява защита на оборудването срещу преходни
пренапрежения, които възникват в
електрическата мрежа. Вентилният
отвод, тип 2, е способен да отведе
енергията на непряко попадение от
мълния или комутационно пренапрежение и осигурява второто ниво на защита на мрежата. Ако съществува
риск от пренапрежение в електрическата мрежа, то той се отнася и за
слаботоковите системи (телефонни
линии, информационни системи и др.).
Решението е да се използва вентилен отвод от типа OVR TC.
Тъй като в къщата има инсталирана система за допълнително производство на електрическа и топлинна
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енергия на базата на фотоелектрически соларни панели, то и тази система следва да бъде защитена срещу атмосферни и комутационни пренапрежения. Постояннотоковата верига след всеки соларен модул и комплектът кабели и разпределителни
кутии (между соларните клетки и
инвертора) трябва да се защитят.
Тази защита се осъществява от вентилен отвод от серията OVR PV.
Типът на отвода е OVR PV 40 600 PTS.
Необходимо е да се осъществи и защита на инвертора от постояннотоковата страна чрез същия тип вентилен отвод, монтиран на приземния
етаж в разпределителното табло на
инвертора. По този начин се осигурява пълно ниво на защита на цялата
мрежа.
Съгласно техническите изисквания, тези вентилни отводи отговарят на стандарт IEC 61643-1, монтират се на DIN шина, разполагат с
индикатор за състояние и система
за безопасен резерв, и дават възможност да се следи дистанционно
състоянието им. Използваните вентилни отводи са с изваждаеми модули, което ги прави лесни за поддръжка и сервиз, тъй като могат да
бъдат заменени, без да се изключва
захранването. Вентилните отводи,
тип 1 и тип 2, трябва да бъдат защитени срещу късо съединение и
претоварване чрез автоматични
предпазители крива С, съответно 40
А и 16 А от серията S 201 на АВВ.
Разположението на предлаганите
средства за защита срещу комутационни и атмосферни пренапрежения
на фигурата.

инж. Росен Кемалов, специалист
продажби електрооборудване
Контрагент 35

Препоръчваме комплексна
защита
Уважаеми колеги, предложението
ни за решаване на поставената техническа задача се основава на предположението ни, че външната мълниезащита е изпълнена съгласно нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.
От своя страна, вътрешната мълниезащита трябва да бъде изпълнена
съгласно следните изисквания:
Системата за изравняване на потенциалите вътре в жилищната
сграда трябва да бъде свързана към
заземителната система на сградата. Оптималното, според нас, решение е показано на фиг. 1.
Да се направи подбор на устрой-
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

ства, защитаващи електрическата
инсталация от въздействието на
преки и непреки попадения на мълнии,
пренапрежения от всякакъв род и да
се избере подходящо място на монтажа им.
Зонната концепция за мълниезащита се явява оптимално решение, както от икономическа, така и от гледна точка на надеждността на мълниезащитата на дадена сграда. Зонната концепция е показана на фиг. 2.
Вътре в сградата, в най-общия
случай, могат да се обособят три
зони. Максималното значение на нивата на защита за арестор клас В
(тип I) е 4 kV, за арестор клас C (тип
II) 2.5 kV, а за арестор клас D (тип
III) - 1.5 kV. При конкретната техническа задача, електромерното и разпределителното табло са обединени. Най-целесъобразно е монтирането на комбиниран арестор от тип
I с ниво на защита <1,5 kV. Такъв тип
е аресторът на немската компания
DEHN+SOEHNE - DEHN Ventil DVM TN

255. Аресторът е със сменяеми модули и индикация за нормална им работа. Изработен е в съответствие
със стандарта IEC 61643-1 и DIN
VDE 0675-6. Монтажът следва да се
извърши на входа на главното табло преди дефектнотоковите защити. Може да се монтира в самото
табло или в отделна кутия. За защита на аресторите трябва да се
използват предпазители тип
gL/gG >32 A.
Бихме могли да предложим и специална концепция за защита от пренапрежения на соларната система на
жилищната сграда. Възможните точки, в които могат да бъдат монтирани устройства за защита от пренапрежения, са - разпределителната
кутия на фотоелектрическата система, постояннотоковият вход на
инвертора, в изхода на инвертора
(230 V) и в главната захранваща
мрежа.
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Видове, стандарти, интегрални схеми

—

Стефан Куцаров

тремежът към използване на
електрозахранващата мрежа за предаване на съобщения не е нов. Още
през 20-те години на миналия век се
появява т.нар. високофреквентна
телефония по линиите със средно и
високо напрежение. Чрез модулирани сигнали с обхвата 15 kHz - 1,5
MHz е била осигурявана телефонна
връзка между персонала на електроцентралите и диспечерите. Малко
по-късно се правят опити в електрическите влакове да се инсталират телефони, използващи проводника за захранване на локомотива.
Все още в сферата на предаването
на аналогови сигнали са били създавани устройства за дистанционно
включване и изключване на електродомакински уреди и дори разпространение на програмата на АМ предавател в рамките на една или няколко съседни сгради.
Тези идеи днес имат бурно развитие под наименованието комуникации по електрозахранващата мрежа
(PowerLine Communications) - PLC. Те
се използват за дистанционно измерване, за управление на електрически консуматори, за предаване на
данни, на звукови и видеосигнали, за
телефонни разговори. Могат да се
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разглеждат и като алтернатива на
безжичните комуникации, тъй като
не изискват прекарването на нови
проводници и имат изключително
широко „покритие“.
В статията се разглежда принципът на действие на PLC, съществуващите стандарти и специализираните интегрални схеми.

Особености
на предаването
на информация по
електрическата мрежа
Условията за предаване на сравнително слабите комуникационни
сигнали на значително разстояние
са много тежки в сравнение с коаксиалните кабели и усуканата двойка проводници. Причините за това
са няколко.
l Наличието на значителни импулсни смущения, особено в близост до
колекторни електродвигатели, импулсни захранвания и др. В обикновените електронни устройства те не
могат да преминат през захранващия блок, който реално представлява защита. При PLC е необходима
верига за обмен на данните между
мрежата и комуникационната част,
по която смущенията преминават с
лекота. Това налага използването на
подходящи модулации, съпътствани

понякога с коригиращи кодове и
въвеждането на защита чрез ограничителни диоди или варистори.
l В голяма част от електронните
устройства има кондензатор,
свързан между двата проводника на
мрежата, например на противосмутителния филтър или импулсното
захранване. Той представлява много малък импеданс за комуникационните сигнали, понякога под 1 ом.
Това налага подходящо съгласуване
между електрическата мрежа и устройството за PLC, както и изходни блокове с достатъчно голям
ток.
l Предавателната част на устройствата за PLC трябва да удовлетворява нормите за ниски проводникови (предавани по мрежата) и излъчвани смущения. Това е особено
съществено, тъй като проводниците на електрозахранващата мрежа
не са екранирани.
l Приемната част трябва да е устойчива към попадащите в нея смущения. За целта на входа й се поставя пасивен или активен филтър и се
използват методи за корекция на
грешката.
l Подобряването на устойчивостта към смущения чрез повишаване
на амплитудата на сигналите се
ограничава от малкия импеданс –
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Фиг. 1. Предаване на числото 00 1011 0010 с BFSK.

например за получаване на амплитуда 5 V при импеданс 1 ом е необходимо устройството да осигури по
линията ток 5 А.
l Амплитудата на приемания сигнал може да се променя в много
широки граници, тъй като затихването по линията зависи от дължината й, нейното състояние и свързаните към нея товари. Стойностите му са от няколко dB до над 60 dB
и силно зависят от честотата.
l Възможно е отражение на част
от сигнала от свободните електрически контакти.

Индустриални PLC
системи с малка
скорост
Те се появяват през 80-те години на миналия век с основна задача
предаване на данните от измервателни уреди (Automatic Meter Reading, AMR), управляването им (Automatic Meter Management, AMM) и
осъществяване на различни регулировки, например на осветлението.
В тях цифровите данни се предават чрез различни видове кодова
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Фиг. 2. Предаване на числото 0111 0101 0010 1011 с BPSK.

модулация. Една
от тях е двоичната честотнокодова модулация
(Binary FrequencyShift Keying) BFSK,
FSK. При нея „0“ Фиг. 3. а - QPSK
се предава чрез
синусоидално напрежение с фиксирана честота f0, а „1“ - с напрежение с друга честота f1, като обикновено f0 > f1 (фиг. 1). Скоростите
на предаване са между 600 bps и 9,6
kbps, а амплитудата на импулсите
е до няколко V. Честотите f0 и f1 са
много по-големи от мрежовата,
поради което на входа на устройствата се поставя теснолентов
филтър.
За PLC се използва и двоичната
фазовокодова модулация (Binary
Phase-Shift Keying), BPSK. При нея
също се използват синусоидални
напрежения, но с една честота, поради което устройствата се наричат Single-Frequency PLC. Фазите на
напрежението за предаване на „0“ и
„1“ се различават със 180°, пример
за което е даден на фиг. 2. В него

б - DQPSK

в - 8PSK

фазата на нулата е -90°, а на единицата +90°. Разновидност е диференциалната двоична фазовокодова
модулация (Differential Binary PhaseShift Keying) DBPSK. Освен използването на филтри с по-тясна лента,
което намалява влиянието на смущенията от мрежата, тези модулации имат предимството, че грешка при детектирането се получава
само при твърде големи промени в
приемания сигнал.
Следващото по-сложно ниво на
PSK е т.нар. или M-PSK. При нея синусоидалните колебания, отново с
еднаква честота, са с различни
фази, разположени на равни разстояния една от друга. Като пример на
фиг. 3а е показано разположението
на фазите при М=4 и наименование
QPSK (Quad PSK), като √Es е ампли-
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тудата на напрежението. Тук на ϕ
= 0 съответства числото 00, на ϕ
= +90° - числото 01 и т.н. Разположението на фазите на диференциалната QPSK с означение DQPSK е
на фиг. 3б. Аналогично 8PSK (фиг.
3в) се характеризира с М = 8 и чрез
фазите се предават 3-разредни
числа.
Широко приложение в PLC с малка скорост имат модулациите с разпръснат спектър. Сред тях е кодовата модулация с разпръсната честота (Spread-Frequency Shift Keying)
S-FSK, при която в предавателя честотата на синусоидалното напрежение се променя по псевдослучаен
закон и по същия начин приемникът
непрекъснато се пренастройва. Използва се за предаване по електрически мрежи с ниско напрежение,
като честотите са между 50 и 70
kHz, а скоростта на предаване – от
300 до 1000 bps. Подобна е кодовата модулация с разпръсната фаза
(Spread-Phase Shift Keying) S-PSK, но
промяната е на фазата. Тя се използва в електрически мрежи със средно напрежение (честота 12,5 kHz и
скорост 76 bps) и ниско напрежение
(честота 25 kHz и скорост 250 bps).
Основното предимство на тези
модулации е рапределянето на енергията на сигнала в по-широк честотен обхват, с което се намаляват
създаваните смущения. Същевременно намалява уязвимостта към
смущения на достигащия в приемника сигнал.
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a
Фиг. 4.

б

Високоскоростни битови
PLC системи
Тяхното основно използване в
жилищни и административни сгради определя наименованието Home
Powerline Networking. Голямата скорост на предаване на данните
същевременно означава, че то изисква широка честотна лента, откъдето е другият термин Broadcast
over Powerline (BPL). Съществуват
две разновидности на BPL. Едната
е за нисковолтова мрежа с възможност за предаване по проводници с
дължина до 300 m, известна като
In-house BPL. Нейните приложения се
ограничават в една или няколко
съседни сгради, но все пак разстоянието е около 3 пъти по-голямо от
това на един сегмент от Ethernet и
десетина пъти повече безжичните
мрежи WiFi и WiMax. Предаване на
големи разстояния, включително по
линиите със средно напрежение, се
осъществява чрез разновидността
Access BPL. Тя осигурява преминаването на данните през трансформаторите за връзка между линиите

със средно и ниско напрежение.
На фиг. 4 е дадена идея за двете
възможни свързвания на устройствата за BPL към електрическата
мрежа, които е прието да се наричат мрежови адаптeри (Powerline
Adaptor) PLA и които се свързват в
контакт, както всеки домакински
уред. Фиг. 4а показва, че обменът на
данни се извършва през USB порта
на РС, а фиг. 4б – чрез Ethernet порта. С прекъсната линия е показана
възможността и за свързване към
рутер. Самите PLA не се нуждаят
от настройка – за работата им са
достатъчни показаните на фиг. 4
връзки. Специфично изискване е PLA
да не се свързва към контакт с вградена защита срещу отскоци на
мрежовото напрежение, защото тя
пречи на обмена на данни.
Предаването се извършва чрез
ортогонална многочестотна модулация (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing) OFDM. При нея различни части от данните се предават
едновременно чрез много носещи
честоти, всяка от които се моду-
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лира с малка скорост чрез BPSK,
QPSK или някоя от разновидностите на квадратурната амплитудна
модулация (Quadrature Amplitude Modulation) QAM. Последната представлява две амплитудно модулирани синусоидални напрежения с еднаква честота и фазова разлика 90°.
Използват се и други разновидности на OFDM с N-QAM, където N=2n
при n между 4 и 10. Смисълът от
използването им е, че вместо 1
разред, както при QAM, се предават
n-разредни числа. Основната причина за използването на OFDM е голямата устойчивост към смущения
без използването на филтри, както
и практически нулевото прислушване дори между две съседни честоти.
Допълнително намаляване на грешката при обмена на данни се постига чрез използване и на системата
за корекция на грешките FEC
(Forward Error Correction), използваща
известните кодове на Viterbi и ReedSolomon.
Сигурността на предаването се
повишава чрез технологията
PowerPacket на Intellon. При нея
връзките между устройствата са
peer-to-peer, т.е. всяко от тях може
непосредствено да обменя данни с
друго. Устройство, което ще предава данни най-напред проверява за
наличието на свободен канал и когато го намери има определено време
за излъчване на един пакет. Приемащото устройство прочита кода на
пакета и връща съобщение, че той
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е приет. При липса на такова, например поради големи смущения по канала, се подава заявка за повторение (ARQ) и в отговор на нея пакетът се предава отново с друга
носеща честота. Дължината на пакетите е малка в сравнение с класическите комуникации, тъй като при
по-дълъг пакет вероятността от
грешка поради смущенията е по-голяма. Същевременно се следят промените в състоянието на мрежата
(напр. включване и изключване на
товари, създаващи смущения) и в
зависимост от това се правят корекции в параметрите на предаването.
В зависимост от максималната
скорост за обмен на данните съществуват три вида PLC, докато реалната скорост зависи от състоянието на електрическата мрежа.
Тези скорости са предмет на съответни стандарти и са 14 Mbps, 85
Mbps и 200 Mbps, като последната
позволява дори предаване на HDTV.
Специфична е технологията
PowerStream на Adaptive Networks. Тя
също използва много носещи честоти от обхвата 5-35 MHz за едновременно предаване на телефонни
разговори, висококачествен звук и
телевизия. Всеки приемник съдържа
еквалайзер, който непрекъснато
променя характеристиката си, за да
компенсира промените на постъпващия сигнал (подобно на еквалайзерите в звуковъзпроизвеждащите системи, който чрез своята амплитуд-

ночестотна характеристика компенсират неравномерността на
тази на помещението).
При създаването на една PLC
мрежа във всички нейни устройства
се записва една и съща парола, благодарение на която те могат да
обменят данни само помежду си. Тя
е 56- или 128-разредно двоично число, което осигурява и тайната на
предаваните данни чрез подходящо
кодиране в съответствие със стандарта DES (Data Encription Standard).

Стандарти
Вероятно един от първите стандарти е Х-10, използващ честота
120 kHz. Наличието на напрежение
с тази честота, предавано в
продължение на 1 ms след моментите на нулиране на мрежовото напрежение означава „1“, а липсата на
напрежение е „0“. Това определя скорост на обмен 100 bps. Началото на
предаването се определя чрез пускане по линията на числото 1110.
За индустриалните мрежи с малка скорост европейският комитет
CENELEC е създал серия стандарти
EN50065, отнасящи се за PLC в честотен обхват 9-148,5 kHz. В тях
се фиксират максималните нива на
изходния сигнал, електромагнитната съвместимост за индустриални
предприятия, жилищни и търговски
сгради, изискванията към разделителните филтри и импеданса на
устройствата. Стандартите задължават операторите, използващи
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електрическата мрежа, да излъчват
в честотни ленти 9-95 kHz и 140148,5 kHz, а останалите две ленти
са за битови системи, работещи
без специален протокол.
За връзка с Интернет и обмен на
звукови и видеосигнали са създадени два стандарта. Първият стандарт е Homeplug 1.0, който действа от юни 2001 г. и осигурява
максимална скорост на обмен 14
Mbps. Той предвижда използването
на 84 канала, чиито средни честоти се наричат подносещи и са в
обхвата от 4,5 до 21 MHz. Модулирането на всяка подносеща се прави с една от трите предвидени
разновидности на PSK. Един от
начините за намаляване на влиянието на смущенията е временно
премахване на носещата честота
на каналите, в които те са над
определено ниво. Част от стандарта определя формата на пакетите
от данни (Frame). Друга част фиксира начина на достъп до даден
канал. Както вече бе споменато,
най-напред се прави проверка дали
каналът е свободен, при това по
два начина - по липсата на предавани данни в него и дали според програмното осигуряване той не е
зает. След като се установи, че е
свободен се задейства системата
за приоритет, изчаква се определено време дали друго устройство с
по-висок приоритет няма да го заеме и предаването започва. За да
не се допусне едновременно преда-
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ване на повече от един пакет по
мрежата, в стандарта са предвидени 4 нива на приоритет. Всеки
тип данни принадлежат към определено ниво, например телефонните разговори са с най-висок приоритет, а предаването на звукови и
видеосигнали е под него. Приоритетът се познава по съответните данни в началото на пакета.
Реалната скорост на обмен на
данните е по-малка от 14 Mbps.
Според някои изследвания в 14% от
случаите скоростта е до 8,2 Mbps,
в 77% - до 5 Mbps и в 98% - над 1,5
Mbps. Паролата на устройствата
е 56-разредна.
Същият стандарт използват и
серия ИС на Intellon, наречени Turbo
IC, тъй като имат максимална скорост 85 Mbps.
През 2005 г. влезе в сила стандартът HomePlug AV (HPAV) за максимална скорост 200 Mbps, съвместим с HomePlug 1.0. Това позволява
съвместната работа на устройства по двата стандарта в една
мрежа, като тези с HomePlug 1.0 са
с приоритет. Стандартът предвижда предаването на данни да се
извършва с напрежения в честотен
обхват от 1,8 до 30 MHz, съдържащ
1155 канала с носещи честоти на
разстояние 24,4 kHz една от друга.
Използва се OFDM реално с 917 канала, всеки от които работи с BPSK,
QPSK, 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256QAM и 1024-QAM. Именно избраната модулация определя скоростта

на предаване на данни. Броят на
числата, които могат да бъдат
предадени по един канал за 1 s е
21500. Тъй като при използване на
BPSK числата са 1-разредни, максималната скорост е 21,5 kbps. При
1024-QAM и съответно 10-разредни числа тя е 21500 x 917 = 215
kbps. И когато по всички канали едновременно се предава с такава
модулация скоростта достига 215
kbps x 917 = 197 Mbps, но на практика максималната е 150 Mbps.
Значителна част от смущенията
по електрическата мрежа са с период, равен или кратен на нейния.
Поради това синхронизирането на
обмена на данни по всеки канал с
мрежовата честота намалява значително влиянието на смущенията.
Сигурността на предаваните
данни се гарантира от използването на 128-разредно число за кодиране, което може да бъде променяно
по време на работата. Така устройствата в дадена мрежа могат да
обменят данни само помежду си.
Същевременно те съдържат специален блок, който прави възможен
обменът на данни между различни
PLС мрежи.

Интегрални схеми
В зависимост от функциите си
съществуващите ИС за PLC се разделят на 4 групи. Първата включва
входни блокове (Analog Front End)
AFE за усилване и първоначална обработка на сигналите и драйвери
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Фиг. 5.

Фиг. 7.

(Line Driver) LD, които осигуряват
необходимите за предаването на
данните стойности на тока и напрежението. Твърде често двете
функции се съчетават в една ИС,
също означавана като AFE. По принцип ИС от тази група са част от
чипсет, включващ и приемопредаватели.
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Пример за LD
са ИС HCPL-0810
(HCPL-8100) на
Avago
Technologies. Те са предназначени за индустриални PLC с
малка скорост и
блоковата им схема е дадена на
фиг. 5. Усилвателят Amp осигурява на изхода си Txout ток 1 А при честоти до 3,5 MHz
и има изходен импеданс 0,5 ома.
Напрежението на
вход Tx-in може да
е с FSK или BPSK,
като се препоръчва да е 1,25 V (от
връх до връх), а
максималната му
честота е 150
kHz. За работата
на ИС трябва да
се подаде TTL лог.
1 на вход Tx-en, а
при лог. 0 усилвателят е изключен. Чрез резистор
между извод R ref и маса се задава
консумираният ток от ИС. При нормална работа на изход Status има
лог. 0, а лог. 1 се получава при захранващо напрежение под 4 V, при
влизащ ток в Tx-out и при недопустимо превишаване на температурата на ИС.

Фиг. 6.

Друг LD е SSC P111 на Intellon,
представлящ усилвател с MOS ключ
в изхода си за преминаване в трето състояние.
На фиг. 6 е дадена структурата
на МАХ2980 на MAXIM, която работи съвместно с приемопредавателя МАХ2986 и включва входен блок
(долу) и драйвер (горе). Благодарение
на стъпалото за автоматично регулиране на усилването AGC се осигурява работа на входния блок при
промени на входното напрежение до
54 dB, а драйверът осигурява работата при импеданс на електрическата мрежа над 10 ома.
Освен чрез трансформатор галваничното разделяне от мрежата
може да се извърши и чрез оптрони.
Пример за това е ИС HCPL-800J на
Avago Technologies (фиг. 7). В нейния
корпус са поставени два чипа – управляващ (Control IC) за връзка с приемопредавател и линиен за връзка с
мрежата (Line IC). Те са свързани с
оптрони, които до 1 min издържат
напрежение 3750 V и имат изолационно съпротивление над 1 гигаом.
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Фиг. 8.

Типичният ток на вход Tx-in е 250
uA от (връх до връх), което гарантира работа с твърде слаби сигнали от мрежата. Същевременно
токът на изход Tx-out може да е до
1 А. Основното предназначение на
ИС е за работа в индустриални
мрежи с малка скорост и FSK или
BPSK.
Също AFE е INT1000 на Intellon,
която съдържа 10-разредни DAC и
ADC и е предназначена за евтини
устройства
по
стандарта
HomePlug 1.0. Тя работи съвместно с NT5130. За мрежи по същия
стандарт, но със скорост до 85
Mbps е ИС INT1200.
Втората група ИС са приемопредавателите (Transceiver) TR, за които вече бе изяснено, че работят
съвместно с AFE. На фиг. 8 е дадена структурата на SSC P485 на
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Фиг. 9.

Intellon, работещ с SSC P111. Предаваните данни постъпват на вход
DI и чрез блока DSP AND INTERFACE
LOGIC се превръщат в S-FSK. Тъй
като напреженията се генерират в
този блок чрез стойностите им,
записани в памет, необходим е DAC
за преобразуване в синусоидални.
Чрез буфера BUF те достигат до
изхода SO. Приеманите данни на
вход SI се усилват от Amp и чрез
ADC се превръщат в цифрови. Демодулацията се извършва отново в
блока DSP. Тази ИС е ориентирана
към индустриални PLC, като скоростта на обмен на данните е 9,6
kbps.
Три са приемопредавателите за
HomePlug 1.0. На фиг. 9 е дадена
структурата на МАХ2986 на
MAXIM, работеща с МАХ2980. Освен с интерфейсите USB 1.1 и

Ethernet 10/100 тя може да обменя
данни и чрез MII на стандарта IEEE
802.03, чрез неговата разновидност rMII, както и да записва данните в памет FIFO.
За същия стандарт е INT5130 на
Intellon. Тя работи в съответствие
с технологията PowerPacket и обменя данни чрез интерфейсите MII и
GPSI. Необходимият драйвер за
връзка с Ethernet може да се запише във външна EEPROM, свързвана
към специални изводи на ИС. Приемопредавателят INT5500 на същата фирма е от серията Turbo IC и
работи съвместно с AFE INT1200.
Сред многото му възможности са
допълнително прибавените модулации 16QAM, 64QAM и 256QAM, както и приложенията в устройства
за обмен на данни между електрически и безжични мрежи.
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Значително повече са TR за
стандарта HomePlug AV. На първо
място това е серията DSS9001DSS9003 на компанията ds2. Първата от тях (DSS9001) е предназначена за приложения в дома и може
да обменя данни само с 64 PLC устройства. Устройствата, с които
може да работи DSS9002 са 1024,
а с най-големи възможности е
DSS9003, обменяща данни с 2 18 устройства, което определя приложенията й и в прибори за разпределяне на потоци данни към много потребители. Примери са обменът на
данни между мрежи с ниско и средно напрежение и между електрическата и безжични мрежи. Съществена особеност на трите ИС е улесненото им програмиране чрез API.
За същия стандарт и за работа
със същата AFE е DSS9010, но освен чрез Ethernet тя обменя данни и
чрез интерфейсите SPI, UART и
GPIO. Предназначена е за връзка на
компютри и видеоустройства. Подобна е DSS9011, но тя е за обмен
на всякакви звукови сигнали – от
телефони и звуковъзпроизвеждащи
устройства, например МР3 плейъри.
За същия стандарт е INT6000 на
Intellon, която работи с INT7700. Тя
подържа много интерфейси, което
позволява да обменя данни с Wi-Fi,
UWB, оптични мрежи, както и с
безжичен USB.
Последната ИС от тази група е
IPL0201 на Inari със специфична
структура. Тя съдържа четири TR,
микроконтролер тип 8051 и буферна RAM, в която временно се съхраняват обменяните данни. За AFE се
използва фирмена разработка с означение PDAA. Данните се обменят
чрез BPSK или QPSK, като скоростта предаване достига 2 Mbps.
Третата група условно могат да
бъдат наречени комбинирани ИС,
тъй като обединяват AFE и TR.
ST7538 на STMicroelectronics е предназначена за индустриални PLC с
малка скорост. В тях TR най-често
работят в полудуплексен режим,
при който в даден момент данни
могат да се предават само в една
посока. Тази ИС работи с FSK и скорости 600, 1200, 2400 и 4800 bps.
Чрез програмиране се установява
една от 8-те възможни стойности
на т.нар. носеща честота fc (Carrier)
между 60 и 132,5 kHz. С това се
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Фиг. 10.

Фиг. 11.

удовлетворяват изискванията на
CENELEC стандарта. С честота
fc +0,5DF се предава „0“, а с fc-0,5DF –
„1“, като DF е равна или 2 пъти помалка от скоростта на данните.
Високата стабилност на fc се осигурява от кварцов генератор, а за
намаляване на смущенията от мрежата на входа на приемника има
теснолентов филтър, който автоматично се настройва при програмирането на fc .
Идея за свързването на ИС е дадена на фиг. 10. Режимът на предаване
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или приемане са определя от логическото
ниво на вход RX/TX,
като данните за предаване постъпват на
вход TxD и приетите
се получават на изход
RxD. Необходимите
тактови импулси постъпват на вход CLK.
Обменът на данни с
електрическата мрежа се прави през трансформатора,
като те влизат в ИС през вход RAI
и излизат между изводи ATO1 и
АТО2. Блокът AC/CD е стабилизиран
токоизправител. Подобни са
ST7538Q и ST3840, а програмирането на трите ИС е улеснено от графичен потребителски интерфейс.
В съответствие със стандарта
HomePlug 1.0 работи INT5200 на
Intellon. Идея за нейната структура
е дадена на фиг. 11. Виждат се трите интерфейса за обмен на данни и
свързващият трансформатор към

електрическата мрежа. По същия
стандарт е и СХ90010 на Conexant.
Тя обменя данните чрез интерфейса MII, поради което за свързване
към Ethernet е необходима допълнителна ИС, например СХ82100. Обработката на сигналите се прави чрез
патентован от фирмата метод.
Основните приложения са за PLC в
жилища и неголеми офиси.
Сред тези ИС специфично място
заема INT5500CS на Intellon, която
представлява обединяване в един
корпус на чиповете на INT5500 и
INT7700.
Последната група ИС са микроконтролери, които чрез подходящо
програмиране осигуряват PLC. Например чрез PIC16F877A на
Microchip могат да се реализират
PLC в съответствие с протокола Х10, което подробно е описано в
AN236 на компанията. Цифровите
сигнални контролери (DSC) също
могат да се програмират за PLC.
Пример е TMS320F2812 на Texas
Instruments с допълнителна платка
като AFE, съдържаща и интерфейса
RS-232. Работната честота fc е
131,568 kHz, а скоростта на обмен
на данни - 5482 bps. Напрежението
с тази честота се генерира чрез
блоковете PWM в ИС. Превръщането в синусоидално напрежение се
осъществява чрез нискочестотен
филтър. За формиране на един период са необходими 24 такта на fc ,
поради което скоростта на предаване е равна на fc /24.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

“ÂÌ‰ÂÌˆËË ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÷œ”
Налице е изравняване на възможностите и характеристиките
на управленията

”

Ô‡‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÓÂÊÂ˘ËÚÂ Ï‡¯ËÌË Â ÒÂ‰ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ
‡Á‚Ë‚‡˘ËÚÂ ÒÂ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÓÒÌÓ‚Ì‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ ËÏ.
œÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓÒÚ
Ì‡ Ï‡¯ËÌÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ë ÂÒÛÒË Á‡ ‡Á‚ÓÈ Ì‡
ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ ÌÓÛı‡Û, ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ, ‰ËÍÚÛ‚‡˘Ë Ò‚ÂÚÓ‚ÌËÚÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ˆËÙÓ‚ÓÔÓ„‡ÏÌËÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÒÂ ·ÓˇÚ
Ì‡ Ô˙ÒÚËÚÂ Ì‡ ‰‚ÂÚÂ ˙ˆÂ. ¿ÍÓ
„Ó‚ÓËÏ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍË Ï‡˘‡·,
ˆËÙ‡Ú‡ ÌÂ Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ÓÚ ÔÂÚ.
» ‚˙ÔÂÍË ˜Â ÒÔÓÂ‰ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË, ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ ËÏ‡Ú ÌÂ„Î‡ÒÌË ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËˇ
Á‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ë ÚÂÏÔ‡, Ò ÍÓËÚÓ ÒÂ
‡Á‚Ë‚‡ ·‡Ì¯˙Ú, ÏÂÊ‰Û Úˇı Â
Ì‡ÎËˆÂ ÒËÎÌ‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ. »ÏÂÌ-
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ÌÓ Úˇ Â ÏÓ˘ÂÌ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‡Á‚ËÚËÂ Ë ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ Á‡
Ï‡¯ËÌË.
¬ÒÂÍË ÓÚ „ÓÎÂÏËÚÂ ‚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ò
÷œ” Â Ì‡ˇÒÌÓ, ˜Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÚÓ
ËÁÓÒÚ‡‚‡ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ
Ò‚Ë‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡ÌËˇ ‰ˇÎ, ‡ Á‡ÔÓÁÌ‡ÚË Ò Ô‡Á‡ÌËÚÂ ·ËÚÍË ÁÌ‡ˇÚ
ÍÓÎÍÓ ÚÛ‰ÌÓ Ë ÂÌÂ„ÓÂÏÍÓ Â ÔÓ‚ÚÓÌÓÚÓ ÏÛ ÓÚ‚Ó˛‚‡ÌÂ. ¡˙Î„‡Ëˇ Â ÒÂ‰ ÒÚ‡ÌËÚÂ, ‚ ÍÓËÚÓ Ì‡
Ô‡Á‡‡ Ì‡Â‰ Ò ‚Ó‰Â˘Ë ˜ÛÊ‰ÂÒÚ‡ÌÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡
ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌËÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ
ÓÔÂË‡Ú Ë ÌˇÍÓÎÍÓ Ó‰ÌË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË. » Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÚÂÁË ÙËÏË ÔÓÍ‡Á‚‡Ú ÒÚ‡·ËÎÌÓ Ô‡Á‡ÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË, ÔÓÍ‡Á‚‡, ˜Â ‚
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ËÏ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÒÔÓÒÓ·ÌË ‰‡ ÒÂ Á‡ÂÏ‡Ú Ò ÌÂÎÂÍ‡Ú‡
Á‡‰‡˜‡ ‰‡ ‡Á‡·ÓÚˇÚ ı‡‰ÛÂÌÓ
Ë ÒÓÙÚÛÂÌÓ Â‰ÌÓ ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ.

Какво е управлението
на бъдещето?
≈‰‚‡ ÎË ËÏ‡ Ï‡¯ËÌÂÌ ËÌÊÂÌÂ,
ÍÓÈÚÓ ÌÂ ·Ë ËÒÍ‡Î ‰‡ ÁÌ‡Â Í‡Í ˘Â
ËÁ„ÎÂÊ‰‡ ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌÓÚÓ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ. ¿ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‡ÁÎË˜ËˇÚ‡ Ë ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡˘ËÚÂ Ô‡Á‡ÌË ËÌÚÂÂÒË ÏÂÊ‰Û ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË,
ËÏ‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‰‡ ÒÂ
Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËˇ Í˙Ï ËÁ‡‚Ìˇ‚‡ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡
Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÷œ”. ¬ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ ˘Â
ÒÂ ÓÔËÚ‡ÏÂ ‰‡ ı‚˙ÎËÏ ÔÓ‚Â˜Â
Ò‚ÂÚÎËÌ‡ ‚˙ıÛ ‚Ë‰‡ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌËÚÂ
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ, Ò ÍÓËÚÓ ‚ÂÓˇÚÌÓ
ËÌÊÂÌÂËÚÂ ˘Â ‡·ÓÚˇÚ ‚ ÌÂ‰‡ÎÂ˜ÌÓ ·˙‰Â˘Â. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ
Ú‚˙‰ˇÚ, ˜Â ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË
Ì‡ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ÷œ” ˘Â ·˙‰‡Ú
Ò‚˙Á‡ÌË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ˜ÂÁ ÓÔÓÒÚÂÌ ˆËÙÓ‚ ËÌÚÂÙÂÈÒ. ”Ô‡‚Îˇ‚‡˘ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË - ˜ÂÁ ‚ËÒÓÍÓ-
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Енкодерите
в най-новите ЦПУ-та

ÒÍÓÓÒÚÂÌ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ
HSCI
(High-Speed
Communications Interface) Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ·˙Á ≈ÚÂÌÂÚ
‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ (Fast Ethernet). ŸÂ
ÓÚ‚ÓËÏ ÒÍÓ·‡, Á‡ ‰‡ ÔÓˇÒÌËÏ, ˜Â
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ Ethernet Ó·Â‰ËÌˇ‚‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡ Ù‡ÏËÎËˇ ÓÚ
ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌË ÏÂÊÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÎÓÍ‡ÎÌË ÏÂÊË.
Ethernet ÔÓËÁÎËÁ‡ ÓÚ ‰ÛÏ‡Ú‡
ìetherî (ÂÚÂ), Ò ÍÓˇÚÓ ‰Â‚ÌËÚÂ
ıÓ‡ Ò‡ Ì‡Ë˜‡ÎË ‚˙Ó·‡Ê‡ÂÏ‡Ú‡
ÒÂ‰‡, Á‡Ô˙Î‚‡˘‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó-
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ÚÓ ÏÂÊ‰Û «ÂÏˇÚ‡ Ë —Î˙ÌˆÂÚÓ,
ÍÓˇÚÓ ÔÂÌ‡Òˇ Ò‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡. » Ó˘Â
Ï‡ÎÍÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍË ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Ethernet Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ ÔÂÁ 1973 1975 „., ÌÓ Ì‡‚ÎËÁ‡ Ï‡ÒÓ‚Ó ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ 90-ÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ÏËÌ‡ÎËˇ
‚ÂÍ. —Ú‡Ì‰‡ÚËÁË‡Ì Â Ò IEEE
802.3. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Fast
Ethernet, Á‡ ÍÓÈÚÓ ÒÚ‡‚‡ ‰ÛÏ‡,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡Ì‡
ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚ Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ 100 Mbit/s, Á‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ 10
Mbit/s Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËˇ
Ethernet.

ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú ˜ÂÁ ‰‚ÛÔÓÒÓ˜ÂÌ ËÌÚÂÙÂÈÒ EnDat 2.2 (EncoderData).
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÌÓ‚ËÚÂ ÷œ” Ò‡ ‚ËÒÓÍ‡ ¯ÛÏÓÁ‡˘ËÚÂÌÓÒÚ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë „ÓÎˇÏ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡
ˆˇÎ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. œÓ‰ÛÍÚËÚÂ, Á‡
ÍÓËÚÓ „Ó‚ÓËÏ, ‚ÒÂ Ó˘Â Ò‡ Ì‡
ÂÚ‡Ô ‡Á‡·ÓÚÍ‡. ÕÂÍ‡ Ì‡Ô‡‚ËÏ
Ó˘Â Â‰ÌÓ ÛÚÓ˜ÌÂÌËÂ - ÍÓ„‡ÚÓ „Ó‚ÓËÏ Á‡ ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·˙‰Â˘ÂÚÓ, ËÏ‡ÏÂ
ÔÂ‰‚Ë‰ ÏÓ‰ÂÎË, ‚ÒÂ Ó˘Â Ì‡ ÔÓÂÍÚÂÌ ÂÚ‡Ô.
Õ‡ ÙË„Û‡Ú‡ Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ Ì‡ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ˆËÙÓ‚ÓÔÓ„‡ÏÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ. ¬ ‰ÌÂ¯ÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË „Î‡‚ÌËˇÚ ÍÓÏÔ˛Ú˙ MC
(Main Computer) Ë ÒÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡
ÍÓÌÚÓÎÂ‡ CC (Controller Computer) Ò‡ ÔÓÏÂÒÚÂÌË ‚ ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ
¯Í‡Ù. ŒÔÂ‡ÚÓÒÍËˇÚ Ô‡ÌÂÎ
‚ÍÎ˛˜‚‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÂÍ‡Ì Ë ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ‡. ÓÏÔÓÌÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËˇ Ô‡ÌÂÎ Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò „Î‡‚ÌËˇ ÍÓÏÔ˛Ú˙ MC ˜ÂÁ ÓÚ‰ÂÎÌË
Í‡·ÂÎË.
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¬ ÌÓ‚ËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÷œ” „Î‡‚ÌËˇÚ
ÍÓÏÔ˛Ú˙ MC ÒÂ Ì‡ÏË‡ Á‡‰ ÂÍ‡Ì‡.
—ÔÂˆË‡ÎÌËˇÚ
¯Í‡Ù
Ò˙‰˙Ê‡ Ò‡ÏÓ ÒÂÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎÂ‡ CC. ƒ‚ÂÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ MC
Ë CC Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò Í‡·ÂÎ Á‡ ≈ÚÂÌÂÚ ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, ˜ÂÁ ÒÔÂˆËÙË˜ÌÓ

100BaseT
устройство
ÓÚ ≈ÚÂÌÂÚ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÒÎÓÈ, ÍÓÈÚÓ Ó·ı‚‡˘‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Á‡
ÙËÁË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ
ÒÍÓÓÒÚË Ì‡ Ó·ÏÂÌ. —‡ÏËˇÚ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÒÎÓÈ Â Ì‡È-ÌËÒÍËˇÚ ÓÚ Ó·˘Ó
ÔÂÚÒÎÓÈÌ‡Ú‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ‡ TCP/IP. Õ‡ÔËÏÂ, ‚˙‚ ÙËÁË˜ÂÒÍËˇ ÒÎÓÈ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú Ó˘Â Ë RS232,
ISDN, ÏÓ‰ÂÏËÚÂ Ë ‰. ŒÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡, 100BaseT Â Ó·˘Ó ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Á‡ ÍÓÈ ‰‡ Â ÓÚ ÚËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
Á‡ 100 Mbit/s ≈ÚÂÌÂÚ, Â‡ÎËÁË‡Ì
˜ÂÁ Í‡·ÂÎ ÛÒÛÍ‡Ì‡ ‰‚ÓÈÍ‡ Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ ‰Ó 100 ÏÂÚ‡. ¬ÍÎ˛˜‚‡ 100BaseTX, 100Base-T4 Ë 100Base-T2, Í‡ÚÓ
Ë ÚËÚÂ ËÏ‡Ú Á‚ÂÁ‰ÓÓ·‡ÁÌ‡ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ.
—ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ
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Ú‚˙‰Ë, ˜Â Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ˆËÙÓ‚ÓÔÓ„‡ÏÌËÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‚Â˜Â Ò‡
Ò ËÁˆˇÎÓ ˆËÙÓ‚ËÁË‡Ì ‰ËÁ‡ÈÌ ÓÚ „Î‡‚ÌËˇ ÍÓÏÔ˛Ú˙ ‰Ó ÂÌÍÓ‰Â‡.

Предимства
на новия дизайн
Ò‡ ÓÔÓÒÚÂÌÓ ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂ, ÛÎÂÒÌÂÌÓ Ò˙‚ÏÂÒÚˇ‚‡ÌÂ Ë Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡, ¯ËÓÍË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡,
ÓÚÎË˜Ì‡ ¯ÛÏÓÁ‡˘ËÚÂÌÓÒÚ. ˙Ï
ÒÂËÈÌ‡Ú‡ Ï‡„ËÒÚ‡Î‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ò‚˙Á‡ÌË ‰Ó 8 ÍÓÌÚÓÎÂ‡
CC Ò ‰Ó 32 ÓÒË, Í‡ÍÚÓ Ë ‚˙Ì¯ÌË
‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌË ÏÓ‰ÛÎË. ¬ ·˙‰Â˘ËÚÂ ‚ÂÒËË ˘Â ·˙‰Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
‰Ó·‡‚ˇÚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, Í‡ÚÓ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË Ô‡ÌÂÎ Ì‡
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡. ÃÂÊÓ‚‡Ú‡ ‚˙ÁÍ‡
ËÁËÒÍ‚‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ≈ÚÂÌÂÚ ËÌÚÂÙÂÈÒ.
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÚÓÍÓÎ‡,
‰ÊËÚÂ˙Ú Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Â Ò‡ÏÓ
ÌˇÍÓÎÍÓ Ì‡ÌÓÒÂÍÛÌ‰Ë, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÌÂ ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡Ú ìÍÓÌÙÎËÍÚËî
ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ó·ÏÂÌ‡ Ì‡ ËÌÙÓÏ‡-

ˆËˇ. ƒÊËÚÂ˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
‚Ë‰ ˆËÙÓ‚‡ „Â¯Í‡, ÍÓˇÚÓ ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‡ÁË Í‡ÚÓ ÔÓÏˇÌ‡
Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÚ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
ˆËÙÓ‚Ëˇ ÒË„Ì‡Î - ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡,
Ù‡Á‡, ¯ËËÌ‡ ËÎË ÔÓÁËˆËˇ Ì‡ ËÏÔÛÎÒ‡.
ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡,

интерфейсът
EnDat 2.2
Ò˙˘Ó ÔÂ‰Î‡„‡ ÒÂËˇ ÓÚ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Á‡ ÂÌÍÓ‰ÂËÚÂ. ŒÔÓÒÚÂÌ‡Ú‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÂÌÍÓ‰ÂËÚÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍ‡ ‡ÁÂ¯‡‚‡˘‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË.
œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÓÚÔ‡‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ËÌÍÂÏÂÌÚ‡ÎÌË (Ì‡‡ÒÚ‚‡˘Ë ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ) ÒË„Ì‡ÎË. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ËÁˆˇÎÓ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ, Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌË ¯ËÏÓ‚‡ÌË Í‡·ÂÎË Ò ÌˇÍÓÎÍÓ
ÊËÎ‡. “Ó‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Ò‚˙Á‚‡˘ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò˙˘Ó Ò‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË. “Â
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÓÌÚË‡ÌË ÏÌÓ„Ó
ÔÓ-ÎÂÒÌÓ, ‡ Ì‡Ï‡ÎÂÌËÚÂ ‰Ë‡ÏÂÚË
Ì‡ Í‡·ÂÎËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÓ-„ÓÎˇÏ
‡‰ËÛÒ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ.
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
ŒÒ‚ÂÌ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡,
ËÌÚÂÙÂÈÒ˙Ú EnDat 2.2 ÔÂ‰‡‚‡
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ, Ì‡ÔËÏÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ,
·ÂÁ Á‡ ÚÓ‚‡ ‰‡ Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ÓÚ‰ÂÎÌË ÎËÌËË.
ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ EnDat 2.2 Â Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡Ú‡ ¯ÛÏÓÁ‡˘ËÚÂÌÓÒÚ. »ÁˆˇÎÓ ˆËÙÓ‚ÓÚÓ
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Á‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Â ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ó Á‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡Ú‡ ¯ÛÏÓÁ‡˘ËÚ‡. ≈ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÚÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ Í‡·ÂÎ‡ ÏÂÊ‰Û ÂÌÍÓ‰Â‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
ÌÂ ‚ÎËˇÂ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ.
—Â‰ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Â Ë

по-елементарното
съвместяване
≈ÌÍÓ‰ÂËÚÂ Ò EnDat 2.2 ËÌÚÂÙÂÈÒ ËÏ‡Ú ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÂÚËÍÂÚ Á‡
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ, ÍÓÂÚÓ Â ‚‡ÊÌÓ
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Á‡ ÓÔÓÒÚÂÌÓ ‡ÁÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ. ÷ˇÎ‡Ú‡ ‚‡ÊÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ
Â Á‡Â‰ÂÌ‡ ‚ Ò‡ÏËˇ ÂÌÍÓ‰Â Ë ÏÓÊÂ
‰‡ ·˙‰Â ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ˜ÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡
EnDat 2.2. “‡ÁË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ÍÎ˛˜-
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‚‡ ÚËÔ‡ Ì‡ ÂÌÍÓ‰Â‡ (ÎËÌÂÂÌ/
˙„ÎÓ‚, Â‰ÌÓÓ·ÓÓÚÂÌ/ÏÌÓ„ÓÓ·ÓÓÚÂÌ Ë Ô.), ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡,
ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡ Á‡ Ó·ÓÓÚ, ÙÓÏ‡Ú Ì‡ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÔÓÁËˆËˇÚ‡, ÔÓÒÓÍ‡ Ì‡
‚˙ÚÂÌÂ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÍÓÓÒÚ,
ÚÓ˜ÌÓÒÚ, Á‡‚ËÒÂ˘‡ ÓÚ ÒÍÓÓÒÚÚ‡
Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡, ‡Î‡ÏË Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËˇ, ÌÓÏÂ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ Ë ÒÂËÂÌ ÌÓÏÂ.
¬ Â‰Ì‡ Ó·Î‡ÒÚ ÓÚ Ô‡ÏÂÚÚ‡, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Í‡ÚÓ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇÚ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ·Ë ÏÓ„˙Î
‰‡ Ò˙ı‡ÌË ÌÂ„Ó‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ,
Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ ÂÚËÍÂÚ Á‡ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ, ‚ ÍÓÈÚÓ Â ÏÓÌÚË‡Ì ÂÌÍÓ‰Â˙Ú,
ÔÓÍ‡Á‚‡ÈÍË ÏÓ‰ÂÎ‡ ÏÛ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏËˇ ÏÛ ÚÓÍ Ë ‰.

Възможности
за мониторинг
и диагностика
»ÌÚÂÙÂÈÒ˙Ú EnDat 2.2 ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚ÒÂÒÚ‡ÌÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ë
‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡ ÂÌÍÓ‰Â‡, ·ÂÁ ‰‡
ËÁËÒÍ‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÔÂ‰‡‚‡ÚÂÎÌ‡ ÎËÌËˇ. ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡Ú‡

‚ÍÎ˛˜‚‡ ˆËÍÎË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÂÌÍÓ‰Â‡, Í‡ÍÚÓ Ë
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË Ô‡‡ÏÂÚË.
—˙Ó·˘ÂÌËÂ Á‡ „Â¯Í‡ ÒÂ ËÁ‚ÂÊ‰‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚ ‚ ÂÌÍÓ‰Â‡ ·Ë ‰Ó‚ÂÎ‡ ‰Ó ÌÂÍÓÂÍÚÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ. ¬˙ÁÏÓÊÌË „Â¯ÍË Ò‡ ÌÂËÁÔ‡‚ÂÌ Ò‚ÂÚÎËÌÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ, Ú‚˙‰Â ÌËÒÍ‡ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡Ú‡ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡; ÌÂ‚ˇÌ‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ; Á‡ı‡Ì‚‡˘ÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Â Ú‚˙‰Â
‚ËÒÓÍÓ/ÌËÒÍÓ; ÔÂÍÓÏÂÌ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÚÓÍ.
¬ Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ˆËÙÓ‚Ó-ÔÓ„‡ÏÌË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ‡Î‡ÏÂÌÓ
Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ ˘Â ÒÂ ÔÓˇ‚ˇ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ
ÒÂ ‰ÓÒÚË„Ì‡Ú ËÎË Ì‡‰ı‚˙ÎˇÚ
ÌˇÍÓË ‰ÓÔÛÒÚËÏË „‡ÌË˜ÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ÂÌÍÓ‰Â‡, Í‡ÚÓ ÒÍÓÓÒÚ
Ì‡ ¯ÔËÌ‰ÂÎ‡ ËÎË ÛÔ‡‚Îˇ‚‡ÌËˇ
Á‡Ô‡Ò Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡,
·ÂÁ ËÒÍ, ˜Â ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓÁËˆËÓÌË‡ÌÂ ˘Â ·˙‰Â ÌÂ‚ˇÌ‡. “‡ÁË
ÙÛÌÍˆËˇ Ô‡‚Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÌË Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Ò ˆÂÎ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‚ÂÏÂÚÓ
Á‡ ÔÂÒÚÓÈ.
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÷œ” Á‡ ÙÂÁÓ‚Ë ˆÂÌÚË
Възможности на съвременните управления за фрезови центри
Модерните машини често работят с 4 или 5 оси на позициониране,
което им позволява да обработват
сложни тримерни контури. Необходимите програми обикновено са
създадени с помощта на външни
CAD/CAM системи и обхващат голям брой от много къси линейни сегменти. Дали детайлът в действителност се обработва съобразно с
инструкциите на програмата, зависи най-вече от режима на работа на
управлението. Използвайки оптимизирана траектория на управление, извършвайки преизчисления на контурите и налагайки някои ограничения
за рязко преместване, съвременните
управления притежават точните
функции за получаване на оптимални
повърхности при възможно най-късото време за обработка.
Тримерна и най-фина обработка на
контурите, с къси времена на блоковия процес (ВБП) от само 0,5 ms за
един тримерен сегмент от линия,
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без компенсация по радиус, позволява високи скорости на преминаване,
независимо от сложността на контурите.
Съвременните управления мислят
изпреварващо. Тяхната функция „lookahead“, или поглед напред, предвижда
бъдещите промени в направлението
на движението чрез настройка на
скоростта на преминаване към програмираната повърхност. Ако е необходимо, те позволяват на управлението да намали скоростта на
подаване, когато инструментът
прониква дълбоко в детайла или когато е програмирана максималната
бързина на обработка само като скорост на подаване. Съвременните
управления автоматично се адаптират към оптималната скорост според сложността на детайла и по
този начин намаляват времето за
обработка.
За детайл-програмите (NC програми) с нормални вектори, като тези,
генерирани от CAD/CAM системи-

те, съвременните управления автоматично изчисляват тримерната
компенсация на режещия инструмент за фрезови ножове със сферичен връх или за тороидални ножове.

Направляван връх на
инструмента
CAD/CAM системите използват
пост-процесори, за да генерират NC
програми. По принцип, такива програми съдържат или всички координати
на съществуващите NC оси на машината, или NC блокове с равнинни
нормални вектори. Когато се обработва с две оси (5-аксиални - три
линейни оси и две оси на въртене),
инструментът може да остане перпендикулярен или, ако е необходимо,
наклонен под определен ъгъл към
повърхността на обработвания детайл. Независимо с кой тип от 5аксиалните програми се работи, новите управления правят всичко за
компенсиране на преместванията по
линейни оси като резултат от пре-
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мествания по оси на въртене. Управленията разполагат с т.нар. TCPM
функция (Tool Center Point Management
– управление центъра на инструмента), осигуряваща оптимално насочване на инструмента и предотвратяване нарушаването на контурите. С
TCPM е възможно да се дефинира режимът на завъртане и компенсира
ходът, автоматично изчислени от
управлението. TCPM определя интерполацията между началната и крайната точки:
При челно фрезоване инструментът се движи по права линия.
Пътят на цилиндричната повърхност
на инструмента не е определен, но
доста зависи от обработваната геометрия.
При странично фрезоване обработката е главно със страничния
профил на инструмента. Върхът на
инструмента също се движи по права линия, но периферията на инструмента обработва точно определена
повърхност.
TCPM функцията определя резултата от програмираната скорост
на подаване като:
l действителна скорост на преместване на инструмента спрямо
детайла. Много високите скорости
на подаване могат да доведат до го-
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леми компенсиращи премествания
близо до центъра на завъртане.
l контурна скорост на подаване
по осите, програмирани в NC блока.
Скоростта на подаване обикновено
е по-ниска, но може да се постигне
по-добро качество на повърхността
при големи компенсиращи премествания.
С TCPM също е възможно да се
дефинира ефектът от ъгъла на наклона за повече унификация на режещите ходове, когато се работи с
наклонен радиален нож.

Висока точност на
контурите
Новите управления за фрезови
машини изчисляват очертанието на
контура за над 1000 блока напред.
Това им позволява да приспособяват
аксиалните скорости към контурните преходи. Те управляват осите
със специални алгоритми, като осигуряват контрол на траекторията
на движение с необходимите ограничения на скоростта и ускорението. Интегрираните филтри могат
избирателно да потискат естествените колебания, специфични за
всяка една машина, с цел поддържането на желаната точност на
повърхнините.

Високоскоростно рязане
Високоскоростното рязане служи
за бърза и ефективна обработка на
контурите. Управлението трябва да
има възможност бързо да обменя
голям обем информация, правейки
дългите програми ефикасни за редактиране и да получава желаните идеални контури на детайла.

Къси времена на блоковия
процес (ВБП)
Това е времето, необходимо на
управлението да прочете определен
блок (масив) от код, да разкодира
кода, да изпрати съответните инструкции към сервозадвижванията и
да се подготви за приемане на следващия блок от код. ВБП трябва задължително да е по-малко от „Block
Machining Time“ – времето, необходимо на машината за физическото
преместване.
Съществува тенденцията, усъвършенстваните сервометоди с пряка
връзка да изместват проблема с блоковия процес на по-заден план. Въпреки това, късите времена на блоковия
процес остават най-доброто решение за определени задачи за обработка. Един пример е обработката на високоточни контури с много висока
разрешаваща способност.
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡

≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡
ÍÓÌˆÂÔˆËˇ
Á‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡
Продължение от бр. 1/2007 г.

«

‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌÓÏË Á‡
‚Á‚Ë‚ÓÁ‡˘ËÚ‡ ÒÂ „Ó‚ÓË ÛÒËÎÂÌÓ Ì‡È-‚Â˜Â ÒÎÂ‰ ÔÓÂ‰Ì‡Ú‡ ‡‚‡Ëˇ Ò ˜Ó‚Â¯ÍË ÊÂÚ‚Ë ‚ ÌˇÍÓÈ
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ Ó·ÂÍÚ. —ÎÂ‰ Í‡ÚÓ
ËÁÊË‚ÂÂ ÔÓÂ‰ÌËÚÂ ÒË ÚË ‰ÌË
ÒÎ‡‚‡, ÌÓ‚ËÌ‡Ú‡, ‡ Ò ÌÂˇ Ë ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú Ò ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂÚÓ Ò
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Á‡ ‚Á‚Ë‚ÓÁ‡˘ËÚ‡
‚ ÌˇÍÓË ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ËÁ˜ÂÁ‚‡ ÓÚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ
ÔÓÎÂÁÂÌËÂ. ƒÓ ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ Ú‡„Ë˜Ì‡ ÌÓ‚ËÌ‡.
‡ÚÓ ÒÔËÒ‡ÌËÂ Ì‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ·ËÁÌÂÒ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ, »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ ‚Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÍÓÌˆÂÔˆËˇ Á‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡ Ò˙Ò ÒÚ‡ÚËË ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÔÓÂ‰ÌËˇ ·Óˇ. ¬ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ Ï‡ÚÂ-
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Ë‡Î ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÏ Ò ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÔËÌˆËÔË Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ ÁÓÌË, „ÛÔËÚÂ ‚ÁË‚Ó‚Â Ë ÚËÔÓ‚ÂÚÂ Á‡˘ËÚ‡.

За Директивите АТЕХ
¿“≈’ ÔÓËÁÎËÁ‡ ÓÚ ÙÂÌÒÍËˇ
ÚÂÏËÌ ATmospheres EXplosives.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰‚Â ATEX ‰ËÂÍÚË‚Ë Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ Ë
—˙‚ÂÚ‡ Ì‡ ≈‚ÓÔ‡, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú
Á‡ÍÓÌÓ‚ ı‡‡ÍÚÂ Á‡ ‚ÒË˜ÍË
‰˙Ê‡‚Ë ‚ ≈—. œ˙‚‡Ú‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9 EC (ATEX 100a) ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ
Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡
ÒÂ‰‡. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Ì‡ ‰ËÂÍÚË‚‡Ú‡ Â ‰‡ ÓÒË„ÛË Ò‚Ó·Ó‰Ì‡Ú‡ Ú˙„Ó‚Ëˇ Ò‡ÏÓ Ò ATEX
ÒÂÚËÙËˆË‡ÌË ÔÓ‰ÛÍÚË ‚ ≈—.

¬ÚÓ‡Ú‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 1999/92 ≈—
(¿“≈’ 137) Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎËÚÂ. —ÔÓÂ‰ ÌÂˇ, ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎˇÚ e Á‡‰˙ÎÊÂÌ ‰‡ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡, ‚ ÍÓËÚÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌÂ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÔÓ ÓÔ‡ÒÌË ÁÓÌË, Í‡ÍÚÓ Ë
‰‡ ËÁ„ÓÚ‚Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËˇ Ë ˜ÂÚÂÊË, ‰ÓÍ‡Á‚‡˘Ë, ˜Â ‚ÒË˜ÍË ÏÂÍË Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ Ë ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ò‡ ÓˆÂÌÂÌË Ë
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË.

Обхват на директивите
ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡ ATEX 100a ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Á‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë Á‡˘ËÚÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ‡ÚÏÓÒÙÂË. Œ·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ËÁ‚˙Ì ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ‡ÚÏÓÒÙÂË, ÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË ËÎË ‰ÓÔËÌ‡-
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Òˇ˘Ë Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÚÓ ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ‚ÁË‚Ó‚ÂÚÂ, Ò˙˘Ó Ò‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÁË ƒËÂÍÚË‚‡. ATEX 100a ÌÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÂÙÂÂÌˆËˇ Í˙Ï Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚË, Í‡ÚÓ Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÒÔÂˆËÙËˆË‡ ‚‡ÊÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡
Á‰‡‚Ì‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú
Ë ÍÓËÚÓ Ò‡ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌË ÔË ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ.
—˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Á‡˘ËÚ‡
ÒÂ˘Û ‰Û„Ë ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (Ì‡ÔËÏÂ
ÚÓÍÓ‚ Û‰‡), ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ÚÓ‚‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.

Сертификация
и маркировка
¬ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌËÚÂ
‡ÚÏÓÒÙÂË ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ò‡ÏÓ Ì‡ Ó‰Ó·ÂÌÓ Ë Ï‡ÍË‡ÌÓ
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. œË ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ‰‚ÂÚÂ ‰ËÂÍÚË‚Ë ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ô‡‡ÎÂÎÌÓ.
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EC декларация за
съответствие от
производителя (94/9/EC)
CE Ï‡ÍËÓ‚Í‡ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ë ÔËÒÏÂÌ‡Ú‡ ‰ÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ú, ˜Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˙Ú ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ë ÔÓˆÂ‰ÛËÚÂ Á‡ ÓˆÂÌÍ‡,
ÒÔÂˆËÙËˆË‡ÌË ‚ ƒËÂÍÚË‚ËÚÂ Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á.
—ÂÚËÙËÍ‡ÚËÚÂ ÓÚ ÓÚÓËÁË‡ÌË Ó„‡ÌË ÒÂ ÔËÁÌ‡‚‡Ú ‚ ˆÂÎËˇ
≈‚ÓÔÂÈÒÍË Ò˙˛Á, ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡
ÏÌÓ„Ó ËÁÔËÚ‡ÚÂÎÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ò‡ ÒÍÎ˛˜ËÎË ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌË ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËˇ Ò ‰Û„Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌË ËÁÔËÚ‡ÚÂÎÌË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ËÁ‚˙Ì EC,
Â„ÛÎË‡˘Ë ÔËÁÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ ËÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡.

Маркиране
на продуктите
¬ ‰ÓÔ˙ÎÌÂÌËÂ Í˙Ï Ó·Ë˜‡ÈÌËÚÂ
‰‡ÌÌË, Í‡ÚÓ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ, ÚËÔ‡, ÒÂËÈÌËˇ ÌÓÏÂ Ë
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÌÓÏËÌ‡ÎÌË ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ‚ Ï‡ÍËÓ‚Í‡Ú‡ Úˇ·‚‡ ‰‡

ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‰‡ÌÌË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡Ú‡. CE Ï‡ÍËÓ‚Í‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡, ˜Â ÚÓ Â ÔÓÂÍÚË‡ÌÓ
Ë ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò
‚ÒË˜ÍË ÔËÎÓÊËÏË ƒËÂÍÚË‚Ë Ì‡
≈—. Õ‡ÔËÏÂ, ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌÓ ÚˇÎÓ, Ï‡ÍË‡ÌÓ Á‡ CE Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ, ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ Ó‰ÂÍÒ‡ Á‡ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÔÓ
‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡ Ë Ì‡ ƒËÂÍÚË‚‡Ú‡
Á‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌ‡ Ò˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ (≈Ã—).

Технически принципи.
Класификация
на зоните
ŒÔ‡ÒÌËÚÂ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ
ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ì‡ ÁÓÌË, Á‡ ‰‡
ÒÂ ÛÎÂÒÌË ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Ë ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. »ÌÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ë ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËËÚÂ Á‡
ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÁÓÌË Ò‡
‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ IEC 60 079-10 Ë ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË. ŒÒ‚ÂÌ
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ÚÓ‚‡, ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ƒËÂÍÚË‚‡
(ATEX 118a), ÍÓˇÚÓ ÒÂ Á‡ÌËÏ‡‚‡
Ò ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒËÒÚÂÏË ‚
ÓÔ‡ÒÌË ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÁÓÌÓ‚‡Ú‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ ‚
EC, ÒÂ Ì‡ÏË‡ Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÚ‡Ô.
¿ÍÓ ËÏ‡ ÌˇÍ‡Í‚Ë Ò˙ÏÌÂÌËˇ ÓÚÌÓÒÌÓ ÁÓÌÓ‚‡Ú‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ,
Ó·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ Á‡˘ËÚÌËÚÂ ÏÂÍË
‚ ˆˇÎ‡Ú‡ ÓÔ‡ÒÌ‡ ÎÓÍ‡ˆËˇ Úˇ·‚‡
‰‡ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡È‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚ
Á‡ Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌ‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. ¬ Ú‡ÍË‚‡ ÒÎÛ˜‡Ë Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡ ÍÓÌÒÛÎÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË. ¬ «ÓÌË 0
Ë 1 ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò˙Ò
—ÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ËÎË EC ÚËÔ —ÂÚËÙËÍ‡Ú Á‡ ÔÂ„ÎÂ‰, Ó·‡˜Â ‚ «ÓÌ‡ 0 ÚÓ‚‡ Úˇ·‚‡
‰‡ ËÏ‡ Ò‡ÏÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, ËÁË˜ÌÓ
Ó‰Ó·ÂÌÓ Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ. ¬ «ÓÌ‡ 2
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó-

100

‚‡ˇÚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Á‡ Á‰‡‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ
Ì‡ ƒËÂÍÚË‚‡ 94/9/EC Ë ÍÓËÚÓ
ËÏ‡Ú ƒÂÍÎ‡‡ˆËˇ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ÒÂÚËÙËˆË‡ÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚ «ÓÌË 0 Ë 1
Ò˙˘Ó ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚
«ÓÌ‡ 2.

Групи взривове и
температурни класове
¡Ë ·ËÎÓ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ÌÂËÁ„Ó‰ÌÓ Ë ÔÓÌˇÍÓ„‡ ‰ÓË ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
‰‡ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Á‡˘ËÚÂÌÓ ÒÂ˘Û ‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ‚ÁË‚Ó‚Â ÔÓ Ì‡˜ËÌ,
ÓÚ„Ó‚‡ˇ˘ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ ‚ „ÛÔË Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÎ‡ÒÓ‚Â ÒÔÓÂ‰
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, Á‡ ÍÓˇÚÓ Â
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó.

Õ‡È-Ì‡ÔÂ‰ ÒÂ Ô‡‚Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ˆËˇ ÏÂÊ‰Û ‰‚Â „ÛÔË Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ:
√ÛÔ‡ I: ≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÏËÌÌÓÚÓ ‰ÂÎÓ.
√ÛÔ‡ II: ≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌË ‡ÚÏÓÒÙÂË.
œË ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÓÚ √ÛÔ‡ I (ÏËÌÌÓ ‰ÂÎÓ) ÒÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡, ˜Â Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌËˇÚ Á‡Ô‡ÎËÏ
„‡Á, ÍÓÈÚÓ ·Ë ÒÂ ÔÓˇ‚ËÎ, Â ÏÂÚ‡Ì˙Ú, ÌÓ ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò ‚˙„ÎË˘ÂÌ Ô‡ı. ƒÛ„ËÚÂ Á‡Ô‡ÎËÏË „‡ÁÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ò˙˘Ó ·Ëı‡ ÒÂ ÔÓˇ‚ËÎË ‚
ÚÂÁË ÁÓÌË, Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌË, Í‡ÍÚÓ Â
ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚ √ÛÔ‡ II. ≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ √ÛÔ‡ II ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ì‡ „ÛÔË ‚ÁË‚Ó‚Â Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÎ‡ÒÓ‚Â.

Групи взривове
«‡Ô‡ÎËÏÓÒÚÚ‡ Ë ‚ÁË‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ‰‡‰ÂÌ‡ ‚ÁË‚Ó-
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Таблица 1
Ãð ó ï è
â çðèâ îâ å
II A
II B
II C

Ì àêñè ì àëí à åêñï åð è ì åí ò àëí à
îá åçîïàñèò åëíà ì åæ äèíà
> 0.9 m m
0.5 m m ä î 0.9 m m
< 0.5 m m

ÌË Ô‡ÁÌËÌË Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
„ÛÔË ‚ÁË‚Ó‚Â Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ ‚
Ú‡·ÎËˆ‡ 1.

Ì è í è ì à ëå í ò î ê í à
çàïàëâ àíå ñïðÿì î ì åò àíà
> 0.8
0.45 ä î 0.8
< 0.45

Температурни
класове

Опасността на газовете нараства от взривна група IIA към IIC. Изискванията към електрическите устройства нарастват в съответствие с
тези взривни групи. По тази причина маркировката на електрическото
устройство трябва да показва за коя взривна група е проектиран. Електрическите устройства, одобрени за IIC, могат също да се използват за
всички други взривни групи.
ÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÏÂÒ Ò‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ı‡‡ÍÚÂÌË Á‡ Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ. √‡ÁÓ‚ÂÚÂ
Ë Ô‡ËÚÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚˙‚
‚ÁË‚ÌË „ÛÔË. ËÚÂËËÚÂ Á‡
ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ò‡ ‰‚‡ - îÃ‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎÌ‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡ (MESG)î Ë îÃËÌËÏ‡ÎÂÌ ÚÓÍ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ (MIC)î.
MESG Ë MIC Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë ÔË ÛÒÎÓ‚Ëˇ
Ì‡ ËÁÔËÚ‡ÌËˇÚ‡ ÒÔÓÂ‰ Á‡‰‡‰ÂÌËÚÂ ‚ Ô‡‚ËÎ‡Ú‡. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡
ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌ‡ Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎ-
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Ì‡ ÏÂÊ‰ËÌ‡ Â ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ
ÓÚ Â‰ËÌ Ò˙‰, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ‰Ó 25 mm ‰˙ÎÊËÌ‡ Ì‡ Ú‡ÂÍÚÓËˇÚ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ
Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ÒÏÂÒ ÌÂ
ÒÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡Ìˇ‚‡ ‚˙‚ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡
ÒÂ‰‡ (IEC 60 079-1A). ÃËÌËÏ‡ÎÌËˇÚ ÚÓÍ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ
ÒÔˇÏÓ ÏËÌËÏ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Á‡ Î‡·Ó‡ÚÓÂÌ ÏÂÚ‡Ì (IEC
60 079-3).
Œ·˘ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌËÚÂ
ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÌË Ó·ÂÁÓÔ‡ÒËÚÂÎ-

“ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ
Ì‡ „ÓËÏ „‡Á ËÎË ÚÂ˜ÌÓÒÚ Â Ì‡ÈÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ Ì‡„ˇÚ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÔË ÍÓˇÚÓ ÒÏÂÒÚ‡ „‡Á/‚˙Á‰Ûı ËÎË Ô‡‡/‚˙Á‰Ûı ÒÂ
Á‡Ô‡Î‚‡. “ˇ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÔÂˆËÁÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌÓ ËÁÔËÚ‡ÚÂÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ (IEC 60 0794) Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
Ì‡È-ÌËÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÔË
ÍÓˇÚÓ „ÓÂ˘‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ ÏÓÊÂ
‰‡ Á‡Ô‡ÎË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. «‡Ô‡ÎËÏËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú ‚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ÍÎ‡ÒÓ‚Â, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÈÍË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ.
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÚÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Úˇ·‚‡ ‚ËÌ‡„Ë ‰‡
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·˙‰Â ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ÓÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡ „‡Á/
‚˙Á‰Ûı ËÎË Ô‡‡/‚˙Á‰Ûı, ‚ ÍÓˇÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÚÓÈ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ, ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡ÌÓ ‚ ÔÓ‚ËÒÓÍ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÍÎ‡Ò (Ì‡Ô.
T5), ÏÓÊÂ Ò˙˘Ó ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡
ÔËÎÓÊÂÌËÂ, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡
ÔÓ-ÌËÒ˙Í ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ÍÎ‡Ò
(Ì‡Ô. T2 ËÎË T3).

Типове защита
—‡ÏÓ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ÁÓÌË, ‚
ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ
‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÔ‡ÒÌ‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ‚˙ÔÂÍË ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÏÂÍË Á‡ ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚ‡.
¬ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÚËÔÓ‚Â Á‡˘ËÚ‡, ÒÔÓÂ‰
ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÌÓÏË Ë Ô‡‚ËÎÌËˆË Ì‡ ÒÂËˇÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË EN 50
014. “ËÔ˙Ú Á‡˘ËÚ‡, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÓÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ,
‚Ò˙˘ÌÓÒÚ Á‡‚ËÒË ÓÚ ÚËÔ‡ Ë ÙÛÌ-
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ÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó. ŒÚ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ‚ÒË˜ÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË ÚËÔÓ‚Â Á‡˘ËÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ
‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú Í‡ÚÓ ‡‚ÌË, ÌÓ ÚÛÍ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÚ·ÂÎÂÊË, ˜Â ÚËÔ˙Ú
Á‡˘ËÚ‡ înî ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò‡ÏÓ ‚ «ÓÌ‡ 2.
“‡·ÎËˆ‡ 2 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Ó·˘ ÔÂ„ÎÂ‰ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌËÚÂ ÚËÔÓ‚Â Á‡˘ËÚË Ë ÓÔËÒ‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ
ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ ËÏ, Í‡ÍÚÓ
Ë Ó·Ë˜‡ÈÌËÚÂ ËÏ ÔËÎÓÊÂÌËˇ.
Œ·ÓÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ·ÛÍ‚‡ îsî ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ ≈‚ÓÔ‡ Á‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË Á‡˘ËÚÌË ÏÂÓÔËˇÚËˇ.

Приложения на типа
защита “Вградена
безопасност“
“ËÔ˙Ú Á‡˘ËÚ‡ î¬„‡‰ÂÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡
Ì‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ‚ ‡ÏÍËÚÂ Ì‡ Â‰Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‚ÂË„‡. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
ÂÌÂ„ËˇÚ‡ ÓÚ Â‰Ì‡ ‚ÂË„‡ ÔÓ‰ Ì‡-

ÔÂÊÂÌËÂ, ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ‰‡ ÔË˜ËÌË
Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡, ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‰Ó Ú‡Í‡‚‡ ÒÚÂÔÂÌ, ˜Â ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ‚ÁË‚ÓÓÔ‡ÒÌ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Á‡Ô‡ÎË ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ËÒÍË ËÎË
ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË.
“ËÔ˙Ú Á‡˘ËÚ‡ î¬„‡‰ÂÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ú‡Ï ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË Ò „ÓÎÂÏË ÚÓÍÓ‚Â, Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ
Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚË.

Приложение и
комбинация на типове
защита “d“ и “e“
Õ‡È-‚‡ÊÌËˇÚ ÚËÔ Á‡˘ËÚ‡ Á‡
ÍÓÏÔÎÂÍÚÌË ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÛÂ‰·Ë ( –”) Â îŒ„ÌÂÛÔÓÂÌ ÍÓÔÛÒî, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ìœÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî. –” Ò˙Á‰‡‚‡ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ ÔË
ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡Ú‡ îœÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
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Таблица 2
Òè ï ç à ù è ò à ñ ú ã ë à ñ í î
IE C è ë è E N
Î ãíåóñò îé÷èâ
êî ð ïóñ
d
IE C 60 079-1
E N 50 018

Îñíîâåí ïðèíöèï

Ä èàãðàì à

ÊÐ Ó, óïð àâ ëÿâ àù è ì åõàíèçì è è èçì åð â à ò åë í î î á î ð ó ä â à í å , ñ è ñ ò å ì è ç à ó ï ð à â ëå í è å , ä â è ã à ò åë è , ò ð à í ñ ô î ð ì à ò î ð è , í à ã ð å â à ò åë í î î á î ð ó ä â à í å , î ñ â å ò è ò å ë í à à ð ì à ò ó ð à , ê î í ò ð îë í è ò à á ë à
Êë å ì í è è ï ð è ñ ú å ä è í è ò å ë í è ê ó ò è è ,
êóò èè çà ì îíò èðàíå íà Exêî ì ï î í å í ò è (êî è ò î è ì à ò ð à ç ë è ÷ å í
ò è ï ç à ù è ò à ), à ñ è í õ ð î í í è
åëå ê ò ð î ä â è ã à ò åë è ñ ð î ò î ð í à ê ú ñ î ,
î ñ â å ò è ò åë í à à ð ì à ò ó ð à

Êî ì ïî íåíò è, êî èò î ì î ãàò ä à çàïàëÿò ïî ò åíö èàëíî â çð èâ î î ïàñíà
à ò ì î ñ ô å ð à, ñ à ñ î á ø è â ê à, ê î ÿ ò î è ç ä ú ð æ à í à ë ÿ ã à í å ò î í à è ç á ó õ â à ù à â ú â
âúò ðåø íîñò ò à é âçðèâîîïàñíà ñì åñ è ïðåäîò âðàò ÿâà
ðàçïðîñò ðàíåíèåò î íà âçðèâà êúì çàîáèêàëÿù àò à ÿ àò ì îñô åðà.

Ïîâèø åíà
áåçîïàñíîñò
e
IE C 60 079-7
E N 50 019

Â ç å ò è ñ à ä î ï ú ë í è ò åë í è ì å ð ê è ç à ï î â è ø à â à í å í è â î ò î í à á å ç î ï à ñ í î ñ ò ,
ê à ò î ï î ò î ç è í à ÷ è í ñ å ï ð å ä î ò â ð à ò ÿ â à â ú ç ì îæ í î ñ ò ò à ç à ä î ñ ò è ã à í å í à
ï ð å ê à ëå í î â è ñ î ê è ò å ì ï å ð à ò ó ð è è î á ð à ç ó â à í å í à è ñ ê ð è è ë è åëå ê ò ð è ÷ å ñ ê è
äúãè âúâ âúò ðåø íîñò ò à íà îáø èâêàò à èëè îò êðèò èò å ÷àñò è íà
åëå ê ò ð è ÷ å ñ ê è ó ñ ò ð î é ñ ò â à, ê ú ä å ò î ò à ê è â à è ç ò î ÷ í è ö è í à ç à ï à ë â à í å í å
ì î ã à ò ä à ñ å î á ð à ç ó â à ò ï ð è í î ð ì à ë í à å ê ñ ï ëî à ò à ö è ÿ .

Óñ ò ð î é ñ ò â î ï î ä
íàëÿãàíå
p
IE C 60 079-3
E N 50 016

Ô î ð ì è ð à í å ò î í à ï î ò å í ö è à ë í î å ê ñ ï ëî ç è â í à à ò ì î ñ ô å ð à â ú â â ú ò ð å ø - í î ñ ò ò à í à ê î ð ï ó ñ ñ å ï ð å ä î ò â ð à ò ÿ â à ÷ ð å ç ï î ä ä ú ð æ à í å í à ï î ëî æ è ò å ë í î
â ú ò ð å ø í î í à ë ÿ ã à í å í à è í å ð ò å í ã à ç ñ ï ð ÿ ì î î ê îë í à ò à à ò ì î ñ ô å ð à è , ê ú ä å ò î
å í å î á õî ä è ì î , ÷ ð å ç ç à õ ð à í â à í å â ú ò ð å ø í î ñ ò ò à ñ ï î ñ ò î ÿ í å í ï î ò î ê î ò
è í å ð ò å í ã à ç , êî é ò î ð à ç ð åæ ä à â ú ç ï ë à ì å í è ì è ò å ñ ì å ñ è .

ÊÐ Ó, êî íò ð îëåð è, àíàëèçàò î ð è, ãîëåì è
ä â è ã à ò åë è

Óñò ð î é ñò â à, èçïîëçâ àíè â ïî ò åíö èàëíî åñêïëî çèâ íà àò ì î ñô åð à, ñú ä úð æ àò
ñ à ì î è ñ ê ð î ç à ù è ò å í è åëå ê ò ð è ÷ å ñ ê è â å ð è ã è . Å ëå ê ò ð è ÷ å ñ ê à ò à â å ð è ã à å
è ñ ê ð î ç à ù è ò å í à, à ê î í è ê à ê â è è ñ ê ð è è ë è ò î ï ë è í í è å ô å ê ò è í å ñ å ñ ú ç ä à â à ò
ï ð è î ï ð å ä å ë å í è ò å ñ ò î â è ó ñ ëî â è ÿ ( ê î è ò î â ê ë þ ÷ â à ò í î ð ì à ë í à å ê ñ ï ëî à ò à ö è ÿ
è ñ ï å ö è ô è ÷ í è ó ñ ëî â è ÿ ï ð è ï î â ð å ä è ) , ê î å ò î á è ä î â å ëî ä î â ú ç ï ë à ì å í ÿ â à í å ò î
í à î ï ð å ä å ë å í à ï î ò å í ö è à ë í î å ê ñ ï ëî ç è â í à à ò ì î ñ ô å ð à .
Ì à ñ ëå í à è ì å ð ñ è ÿ
Å ëå ê ò ð è ÷ å ñ ê è ò å ó ñ ò ð î é ñ ò â à è ë è ÷ à ñ ò è î ò ò ÿ õ ñ à ï î ò î ï å í è â ò å ÷ í à
(ï î ò î ï å í è â ì à ñ ëî )
ñ ð å ä à ( í à ï ð è ì å ð ì à ñ ëî ) , ò à ê à ÷ å ï î ò å í ö è à ë í î å ê ñ ï ëî ç è â í à ò à à ò ì î ñ ô å ð à ,
î
ñ ú ù å ñ ò â ó â à ù à í à ä ï î â ú ð õ í î ñ ò ò à è ë è è ç â ú í ó ñ ò ð î é ñ ò â î ò î , í å ì îæ å ä à
IE C 60 079-6 E N 50 015 á ú ä å çàïàëåíà.
Çàïúëâàíåò î íà êîðïóñà íà åëåêò ðè÷åñêè óñò ðîéñò âà ñ ôèí ãðàíóëèðàí
Çàïúëíåíè ñ ïðàõ
ì à ò å ð è à ë ï ð à â è í å â ú ç ì î æ í î å ë . ä ú ã à , ñ ú ç ä à ä å í à â ê î ð ï ó ñ à ï ð è î ï ð å ä å ëå í è
q
åêñïëîàò àöèîííè óñëîâèÿ, äà çàïàëè ïîò åíöèàëíî âçðèâîîïàñíà àò ìîñôåðà
IE C 60 079-5
îêîëî êîðïóñà. Íå ò ðÿáâà äà ñå ïîëó÷àâà çàïàëâàíå íèò î îò ïëàìúöè, íèò î
E N 50 017
î ò ï î â è ø å í à ò å ì ï å ð à ò ó ð à í à ï î â ú ð õ í î ñ ò ò à í à êî ð ï ó ñ à .
Â ú ò ð åø í î êàï ñóëè ð àí è × àñò èò å, êî èò î ì î ãàò ä à çàïàëÿò ïî ò åíö èàëíî åêñïëî çèâ íà àò ì î ñô åðà,
m
ñ à â ã ð à ä å í è â ó ï ë ú ò í ÿ â à ù à ñ ì å ñ , ò à ê à ÷ å ï î ò å í ö è à ë í î å ê ñ ï ëî ç è â í à ò à
IE C 60 079-18 E N 50 028 àò ì î ñô åð à íå ì îæå ä à ñå â ú çïëàì åíè.
Çàù èò à ò èï
Å ëå ê ò ð è ÷ å ñ êî ò î ó ñ ò ð î é ñ ò â î í å ì îæ å ä à ç à ï à ë è ï î ò å í ö è à ë í î
Ç î íà 2. Òî çè ò èï çàù èò à
n
â ç ð è â î î ï à ñ í à à ò ì î ñ ô å ð à ( ï ð è í î ð ì à ë í à å ê ñ ï ëî à ò à ö è ÿ è ï ð è î ï ð å ä å ë å í è
â ê ë þ ÷ â à í ÿ ê îë ê î ì å ò î ä à
IE C 60 079-15 E N 50 021 íåíî ð ì àëíè åêñïëî àò àö èî ííè óñëî â èÿ).
çà çàù èò à îò çàïàëâàíå.
È ñêðîçàù èò åíè
i
IE C 60 079-11
EN 50 020
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ò å õ í è ê à ç à è ç ì å ð â à í å è ê î í ò ð îë ,
ê î ì ó í è ê à ö è î í í à ò åõ í è ê à, ä à ò ÷ è ö è ,
çàäâèæ âàíèÿ

Òð àíñô î ð ì àò î ð è, ð åçèñò î ð è è ä ð .

Òð àíñô î ð ì àò î ð è, êî íä åíçàò î ð è,
ê ëå ì í è ê ó ò è è ç à í à ã ð å â à ò åë í è
ïðîâîäíèöè
ÊÐ Ó ñ ì àëú ê êàïàö èò åò , óïð àâ ëÿâ àù è
è ñèãíàëíè ì î ä óëè, ì î ä óëè çà
â è ç ó à ë è ç à ö è ÿ, ä à ò ÷ è ö è
Â ñ è ÷ ê è åëå ê ò ð è ÷ å ñ ê è ó ñ ò ð î é ñ ò â à ç à
Ç î íà 2, ïî -ì àëêî ïî ä õî ä ÿù è çà ÊÐ Ó è
ð à ç ï ð å ä åë è ò åë í è ì åõ à í è ç ì è
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Дефиниции - според ATEX
“Електрически инсталации“ са отделни или взаимосвързани компоненти на апаратура за генериране,
преобразуване, съхранение, пренос, разпределение, измерване, регулиране и потребление на електрическа
енергия.
“Оборудване“ означава машини, съоръжения, стационарни или мобилни устройства, компоненти за контрол и управление на споменатите, както и системи
за откриване или превенция, които заедно или поотделно са предназначени за генериране, пренос, съхранение, измерване, управление и преобразуване на енергия за обработката на материали, и които са в състояние да причинят взрив чрез техните собствени потенциални източници на запалване.
“Защитни системи“ е определението за конструктивни модули, които са предназначени да задържат
зараждащи се взривове/експлозии незабавно и/или да
ÌÓÒÚî ÌÂ Â ÔËÎÓÊËÏ‡ Í‡ÚÓ ÚËÔ
Á‡˘ËÚ‡ Á‡ –”, Ú˙È Í‡ÚÓ îœÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡
ÔËÌˆËÔ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡Ú ËÁÚÓ˜ÌËˆËÚÂ Ì‡ Á‡Ô‡Î‚‡ÌÂ ˜ÂÁ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ÏÂÍË. Œ·‡˜Â, îœÓ‚Ë¯ÂÌ‡
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ограничават ефективния диапазон на взривните
пламъци и налягания. Защитните системи могат да
бъдат интегрирани в оборудване, предлагано самостоятелно на пазара, за използване като автономни
системи. Компонентите на дефинираното по-горе
оборудване не се смятат за “защитни системи“.
"Компоненти" означава всеки елемент, важен за
безопасното функциониране на оборудването и защитните системи, но без автономна функция.
“Взривоопасна атмосфера“ е смес с въздух с атмосферно налягане, на запалими вещества под формата на газове, пари или прахове, в които след като
настъпи запалване, горенето се разпространява към
цялата неизгоряла смес.
“Потенциално взривоопасна атмосфера“ е атмосфера, която може да стане взривоопасна, поради местни и експлоатационни условия.

·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚî ‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ Ò îŒ„ÌÂÛÔÓÂÌ ÍÓÔÛÒî ËÏ‡ ÁÌ‡˜ËÏ
ÂÙÂÍÚ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ –” Ë
ÛÔ‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÏÂı‡ÌËÁÏË.
ÃÓ‰ÂÌËÚÂ, ‚ÁË‚ÓÁ‡˘ËÚÂÌË
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÚÂÎ‡ Ò˙˘Ó ËÁÔÓÎÁ-

‚‡Ú ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ÚËÔ‡
Á‡˘ËÚ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú Ì‡È‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡, ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌËÍ‡Ú‡.
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ÔÎ‡ÚÂÌ‡ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËˇ
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

¿‚‡ËÈÌÓ
Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ

Основни принципи в изграждането на аварийно и евакуационно
осветление в промишлеността

¬

„Ó‰ËÌËÚÂ Ì‡ ÔÂıÓ‰‡, Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÒÂ „ÎÂ‰‡¯Â Ì‡È-‚Â˜Â Í‡ÚÓ Ì‡
‚‡Ú‡ Ì‡ÒÂ‰ ìÔÓÎÂÚÓî ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. » Ï‡ÒÓ‚‡Ú‡ Ô‡ÍÚËÍ‡
·Â ÚÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ˇ‚ÌÓ ËÎË ÌÂ
ÚÓÎÍÓ‚‡ ˇ‚ÌÓ ‰‡ ÒÂ Á‡Ó·ËÍ‡ÎˇÚ. ¬

ÌÂ Â‰Ì‡ Ë ‰‚Â ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÌÂ ÒÂ
ÒÔ‡Á‚‡ı‡ ËÁÓ·˘Ó ËÎË ‚ Ì‡È-‰Ó·Ëˇ
ÒÎÛ˜‡È ÒÂ ÏÓÌÚË‡¯Â ÔÓÒÚÓ ÌˇÍ‡Í‚Ó ‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË,
Ò ÔË·ÎËÊ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰‡Ú‡Ú‡ Ì‡
˜ÎÂÌÒÚ‚ÓÚÓ ÌË ‚ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ
Ò˙˛Á, Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Á‡ÔÓ˜Ì‡ ‰‡ ÒÂ Ó·-

˙˘‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ. «‡˘ÓÚÓ
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ò‡ ˇÒÌÓ ‰ÂÙËÌË‡ÌË. –‡Á·Ë‡
ÒÂ, ÔÂ‰Ë ÒËÌıÓÌËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÓÏ‡ÚË‚Ì‡Ú‡ Ë ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÌË ·‡Á‡ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡,
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
‡‚‡ËÈÌÓÚÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ·ˇı‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË ÓÚ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ·˙Î„‡ÒÍË ‰˙Ê‡‚ÂÌ

Намeрете пътя
с
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú. œÓ ÏÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ‰ÓË ÌˇÍÓË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Á‡ÎÂ„Ì‡ÎË ‚ ¡ƒ—, Ò‡ ·ËÎË ÔÓÒÚÓ„Ë ÓÚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ. “‡Í‡ ˜Â
ÔÓ·ÎÂÏ˙Ú ÌÂ ·Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, ‡ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ. » ÌÂ
Â ÌÛÊÌÓ ÏÌÓ„Ó ‰‡ ÒÂ Á‡ÏËÒÎˇÏÂ Á‡
Â‡ÎÂÌ ÔËÏÂ, ‚ ÍÓÈÚÓ Ë ÔÓ‡‰Ë
ÌÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÁË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ÒÂ
Â ÒÚË„‡ÎÓ ‰Ó ËÌˆË‰ÂÌÚË Ë Ì‡‡Ìˇ‚‡ÌËˇ.

По-големи пазарни
възможности
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Ó‰Ì‡Ú‡ ÌË ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÌÂÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÛ‰‡ ‚ ‰Û„Ë ‰˙Ê‡‚Ë ÓÚ ≈—, ËÁÎËÁ‡ ìÒÓÎÂÌÓî. «‡˘ÓÚÓ
ÙÛÌÍˆËÓÌË‡ ÏÂı‡ÌËÁ˙Ï, ‚ ÍÓÈÚÓ
Û˜‡ÒÚ‚‡Ú, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎËÚÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÂÌ ËÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ Ó·ÂÍÚ,
ÓÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ - ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ
Ó„‡ÌË, Ú.Â. ‰˙Ê‡‚‡Ú‡, Ë ÓÚ ÚÂÚ‡ - Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡ÚÂÎÌËˇÚ ·ËÁÌÂÒ.
–ÓÎËÚÂ Ò‡ ÒÚÓ„Ó ‰ÂÙËÌË‡ÌË Ë
ÏÂı‡ÌËÁÏ˙Ú ‡·ÓÚË. «‡ÒÎÛ„‡ Á‡
ÚÓ‚‡, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ËÏ‡Ú Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ì‡„Î‡ÒË, ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ìËÍÓ-

122

ÌÓÏË˜ÂÒÍ‡î ˆÂÌ‡ Ì‡ Ú‡‚ÏËÚÂ Ë
ÓÒÓ·ÂÌÓ Ì‡ ˜Ó‚Â¯ÍËˇ ÊË‚ÓÚ, ÒËÎÌËÚÂ ÔÓÁËˆËË Ì‡ ÒËÌ‰ËÍ‡ÚËÚÂ Ë
Ú.Ì. Õ‡ ÚÓÁË ÙÓÌ, Ì‡ ÙËÏËÚÂ,
ÔÂ‰Î‡„‡˘Ë ‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ËÏ Â ÏÌÓ„Ó ÔÓÎÂÒÌÓ ‰‡ ÓÔÂË‡Ú Ì‡ Ô‡Á‡‡ ‚
‰˙Ê‡‚Ë, ˜ÎÂÌÍË Ì‡ ≈—, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ì‡¯‡Ú‡ Ô‡Á‡Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. «‡ Ó‰ÌËˇ ·ËÁÌÂÒ ÓÒÚ‡‚‡ ÒÚËÏÛÎË‡˘ËˇÚ Ù‡ÍÚ, ˜Â ÔË
·ÛÏ‡ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ò„‡‰Ë Ï‡˘‡·ËÚÂ Ì‡ Ô‡Á‡‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓ Ë
Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÒÂ Û‚ÂÎË˜Ëı‡.
ƒÓ·ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ Ô‡Á‡Ì‡
Â‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Ú‡Í˙‚ ‚Ë‰ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ÒÂ ÔÓÚ‚˙Ê‰‡‚‡Ú Ë ÓÚ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰Â˘Ë Â‚ÓÔÂÈÒÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË,
Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒÚ‡·ËÎÌË ·˙Î„‡ÒÍË
ÙËÏË. œÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
ÓÍ‡Á‚‡ Ë ÔÓ-ÒÂËÓÁÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ Ó·˙˘‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ,
Ë Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â Í‡ÚÓ
˜‡ÒÚ ÓÚ ≈— ÔÓ-‡ÌÓ ËÎË ÔÓ-Í˙ÒÌÓ
˘Â ìÁ‡Ë„‡ÂÏî Ò˙Ó·‡ÁÌÓ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.

За какво е необходимо?
ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ì‡
‡‚‡ËÈÌÓÚÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ‰‡ ÓÒË„ÛË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ Ì‡ÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Ò„‡‰‡ ‚
ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÔÓÊ‡, ÁÂÏÂÚÂÒÂÌËÂ,
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ ÓÚ‡‚ˇÌÂ Ë Ú.Ì.
»ÏÂÌÌÓ Á‡ÚÓ‚‡, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ‚‡ÊÌ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ Ë ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡
Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë. “ËÔ˙Ú, ‡ÁÏÂËÚÂ,
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ë Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙‚ ÙÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓ
Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, Úˇ·‚‡ ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú
Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. Õ‡‚ÒˇÍ˙‰Â ‚ ≈‚ÓÔ‡ „ÓÚÓ‚ËÚÂ ÔÎ‡ÌÓ‚Â Á‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ ÒÂ Ó‰Ó·ˇ‚‡Ú
ÓÚ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË Á‡ ÚÓ‚‡ Ó„‡ÌË.
ÕËÚÓ Â‰Ì‡ ÌÓ‚ÓÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ËÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ò„‡‰‡ ÌÂ
·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÛÒÌ‡Ú‡ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ·ÂÁ ‰‡ Ò‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Á‡
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡-
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. –‡Á·Ë‡ ÒÂ, ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â Ë ‚ÂÓˇÚÌÓ ˘Â
ÔÓ‰˙ÎÊË ‰‡ ·˙‰Â Ô‡‚ÂÌ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡
Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ë ÊÂÎ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÍÎËÂÌÚ‡.

Аварийно осветление
‘ÛÌÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ‰‡ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚Ë ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ ÔË ˆˇÎÓÒÚÌÓ
ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÔÓ‡‰Ë ÌÂËÁÔ‡‚ÌÓÒÚË. ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ·‡Á‡ ÛÍ‡Á‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒËÎ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚ÂÚÂÌÂ,
‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ë ‚Á‡ËÏÌÓÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, ‚ÂÏÂÌ‡Ú‡ Á‡ ‡·ÓÚ‡ ‚
‡‚‡ËÂÌ ÂÊËÏ Ë ‰Û„Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË.
ÃÓÌÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡
‡‚‡ËÈÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ
‚‡ÊÌÓ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‚˙ÁÌËÍ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÁË‚Ó‚Â, ÔÓÊ‡Ë ËÎË ÓÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ıÓ‡. ÕÂ ÔÓÏ‡ÎÍÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Â ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ ÔÓ-
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ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓ‡‰Ë ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÊÓ‚ÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ÒÂ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌËˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ˆËÍ˙Î. ¿‚‡ËÈÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ˆÂıÓ‚Â, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔÂÍ‡Úˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÒ. ¬ Ó·ÂÍÚË Í‡ÚÓ
‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍË ÒÚ‡ÌˆËË, ÓÔÂ‡ÚÓÒÍË Á‡ÎË, ÔÛÌÍÚÓ‚Â Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË
ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
Ò˙˘Ó Â ÓÚ ÔËÓËÚÂÚÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
¬ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌËˇ ÒÂÍÚÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ‚‡ÊÌÓ.
ŒÒÓ·ÂÌÓ ‚ Ó·ÂÍÚË, ‚ ÍÓËÚÓ ˜‡ÒÚË˜ÌÓÚÓ Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ ˆˇÎÓÒÚÌÓÚÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â
‰Ó ÒÂËÓÁÌË Ì‡Û¯ÂÌËˇ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡. Õ‡ÔËÏÂ, ·ÓÎÌË˜ÌË Á‡‚Â‰ÂÌËˇ
- ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌË Ë Â‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌË
ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë ‰ÂÚÒÍË Á‡‚Â‰ÂÌËˇ. Õ‡ Á‡ÍËÚË ÏÂÒÚ‡, Í˙‰ÂÚÓ
ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÒÚÛÔ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÌÓ„Ó
ıÓ‡, Ì‡ÔËÏÂ ÒÚ‡‰ËÓÌË ËÎË ÍÓÌˆÂÚÌË Á‡ÎË ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂ-

ÌËÂ Ò˙˘Ó Â ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ.
ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ ‚
ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ‡‚‡ËÂÌ ÂÊËÏ Â 5% ÓÚ ÌÓÏË‡Ì‡Ú‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÔË
ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.

Евакуационно
осветление
÷ÂÎÚ‡ Ì‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ‰‡ ÓÒË„ÛË ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËÚÂ Ï‡¯ÛÚË Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, Ì‡ÔÛÒÍ‡˘Ë Ò„‡‰‡Ú‡, ÔÓ‡‰Ë
‚˙ÁÌËÍÌ‡ÎË ‡‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË.
˙Ï ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ Á‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ Ë ‡‚‡ËÈÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ‰‡ ÒÂ Á‡ı‡Ì‚‡Ú ÓÚ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ËÎË ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
Í˙Ï ÌÂ„Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔË ‚ÌÂÁ‡ÔÌÓ ÓÚÔ‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. ≈‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ·‡Á‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ ÌÂ Ò‡ÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËˇÚ‡, ÔË
ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡
Ú‡ÍÓ‚‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÌÓ Ë ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚË-
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
ÚÂÎËÚÂ Ë „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡‰ÔËÒËÚÂ ‚˙ıÛ Ú‡·ÂÎËÚÂ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ
ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ËÁıÓ‰ÂÌ Ï‡¯ÛÚ Â ‚
ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ‰ÂÙËÌË‡Ì. ¬
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È, ÍÓÌÚÓÎÌËÚÂ Ó„‡ÌË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò Ô‡‚ÓÏÓ˘ËˇÚ‡ ‰‡ ËÁËÒÍ‡Ú
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌË
Ú‡·ÂÎË Ë Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË ËÁıÓ‰ÌË Ï‡¯ÛÚË. —Â‰ ÏÂÒÚ‡Ú‡, Ì‡
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌË
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË, Ò‡ ·ÎËÁÓ ‰Ó ‚ÒˇÍ‡ ËÁıÓ‰Ì‡ ‚‡Ú‡ Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓ
Ú‡·ÎÓ. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ˙Î·Ë˘‡Ú‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ò‡ ÏÌÓ„Ó
ÒÚÓ„Ë - ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‚ÒˇÍÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â ÓÒ‚ÂÚÂÌÓ ÓÚ ‰ËÂÍÚÌÓ
Ì‡ÒÓ˜ÂÌ‡ Ò‚ÂÚÎËÌ‡.

Означаването и
осветяването е
задължително
Ë ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡
ÔÓ‰‡, ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ Ï‡¯ÛÚ‡, ÔË
ÔÂÒË˜‡ÌÂ Ì‡ ÍÓË‰ÓË Ë Ì‡ ‚ÒÂÍË
‚˙Ì¯ÂÌ ËÁıÓ‰. œË·ÎËÁËÚÂÎÌÓÚÓ
‡ÁÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Â ÓÍÓÎÓ ‰‚‡ ÏÂÚ‡.
œËÌˆËÔÌÓ, ‰ËÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û
ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Á‡‚ËÒË ÓÚ
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ÙÓÚÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌË ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ËÁıÓ‰ÌË Ï‡¯ÛÚË Ò ¯ËËÌ‡ ‰Ó ‰‚‡ ÏÂÚ‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ ÓÚ ÏËÌËÏÛÏ
0.2 lx ÔÓ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡ ÎËÌËˇ Ì‡
ÍÓË‰Ó‡ Ë 0.1 lx Ì‡ Â‰ËÌ ÏÂÚ˙ ÓÚ
ÌÂˇ. «‡ ÓÒ‚ÂÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚ÓÂÌË
ËÎË ¯ËÓÍË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÌÓÏË‡Ì‡Ú‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ Â Ò˙Ò ÒÂ‰Ì‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ 1 lx. œËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ
ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌË Â ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌ‡
‚‡ÊÌÓÒÚ, Ò‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ‡·ÓÚÂ˘Ë
ıÓ‡, Ì‡ÔÛÒÍ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓËÚÓ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Ì‡‡Ìˇ‚‡ÌËˇ, ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË Ò„‡‰Ë Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, Ì‡ ÏÂÒÚ‡,
ÓÔ‡ÒÌË Á‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ıÓ‡ Ë
ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë.
ŒÒ‚ÂÌ ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡
ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ËÏ‡Ú Ë ‚‡ÊÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡

информират и
ориентират хората
‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ÔÓ ÌÂ„Ó, Á‡ ‚ÒˇÍ‡ ÔÓ-
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ÏˇÌ‡ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ ËÁıÓ‰ÌË Ï‡¯ÛÚË ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Â ‡Á‡·ÓÚÂÌ‡
ÒÚÓ„‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ ÚËÔËÁË‡ÌË
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÒËÏ‚ÓÎË, Ó·˘Ë Á‡
‚ÒˇÍ‡ ÓÚ ‰˙Ê‡‚ËÚÂ, ˜ÎÂÌÍË Ì‡
≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á. ◊ÂÁ ÔÓ‰ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ËÁıÓ‰ÂÌ Ï‡¯ÛÚ ‰‚ËÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡ ÔÓ
ÌÂ„Ó ÒÂ ÛÎÂÒÌˇ‚‡. ÃËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ
‚Ë‰ËÏÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌÓ
ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ, Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌÓ, Â ÔË·ÎËÁËÚÂÎÌÓ
200 ÏÂÚ‡.
¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ ‰ÂÙËÌË‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ Ë ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌËÚÂ ËÁıÓ‰ÌË Ï‡¯ÛÚË, Á‡ÎÂ„Ì‡Î‡ ‚
Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡
·‡Á‡ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ë, Ì‡È-‚‡ÊÌÓÚÓ, ÚÛ‰ÌÓ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Ó‰Ó·ÂÌËÂ
Ì‡ Ó·ÂÍÚ, ÌÂÒ˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘ Ì‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡.
¬‡ÊÌ‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Â ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ËÏ
Ì‡ Ò‚ÂÚÂÌÂ. “ˇ Â ‡ÁÎË˜Ì‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂ-
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ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ
ÌËÂ Ì‡ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎËÚÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË ÓÔÚËÏ‡ÎÌ‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ, Â‚ÓÔÂÈÒÍ‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ·‡Á‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ Ë
ÚÂÒÚÓ‚ËÚÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ËÁÔ‡‚ÌÓÒÚÚ‡
ËÏ.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÒËÒÚÂÏË Á‡
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‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ, ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â
Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ ÓÚ‰ÂÎÌË
ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎË Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡˘‡
Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ
Ì‡ Ò‚ÂÚÂÌÂ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Òı‚‡˘‡-

ÌËˇ Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ Ë Â‚‡ÍÛ‡ˆËÓÌÌÓ
ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË ÒËÒÚÂÏË Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË, ‰‡ÎÂ˜ Ì‡‰ı‚˙Îˇ˘Ë
ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚ÂÌËˆËÚÂ ËÏ ÓÚÔÂ‰Ë
‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ. — Úˇı ˘Â ‚Ë Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÏ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛.

март 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Œ¬

œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
Част II
Уважаеми колеги, поради значителния читателски интерес, в настоящия брой на Инженеринг ревю продължаваме откритата в брой
1/2007 г. на списанието тема за парогенератори. В статията бихте могли да прочетете
принципни технически становища на проф.
Киров и инж. Радев, както и да се информирате
за търговски марки и модели парогенератори,
предлагани на българския пазар.
В стремежа си да ви предоставим най-пълна

информация, ви представяме различни гледни
точки за сложни съоръжения като парогенераторите. Благодарим на специалистите, които
се включиха в статията. Ако имате мнение по
темата, което бихте искали да споделите с
колегите си от страниците на списанието, не
се колебайте да ни го изпратите. Очакваме
технически аргументираните ви становища за
конструктивните специфики и приложната област на парогенератори.

Ó„‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ
Ò‡ Ë ÛÚËÎËÁ‡ÚÓË?
Проф. д-р инж.
Димитър Киров
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡˘Ë Ì‡ÒËÚÂÌ‡ ËÎË ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡ Ë ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔË ÏÌÓ„Ó
‚ËÒÓÍË ÚÓÔÎËÌÌË Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌËˇ.
¿ÍÓ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ÒÂ ‰˙ÊË ‰‡ ÒÂ
ÔÓËÁ‚Â‰Â Ô‡‡ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ, ÒÂ‰Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏËÌËÏÛÏ
800∞—. œÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡
Â ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó, ‡ ÔË ÔÓ-ÌËÒÍ‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ (ÔÓ‰ 800 ∞—) ˘Â ÒÂ
ÔÓËÁ‚Â‰Â „ÓÂ˘‡ ‚Ó‰‡ ËÎË Ô‡‡ Ò
ÌËÒÍË Ô‡‡ÏÂÚË ÔË ÏÌÓ„Ó ÌËÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ( œƒ) Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡.
¬Ó‰ÓÚ˙·ÌËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò‡ Ò „ÓÎˇÏ‡ „ÓË‚Ì‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ÒÂ
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÔË ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡
Ú‚˙‰Ó „ÓË‚Ó. ÕÂ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë
Á‡ ÛÚËÎËÁ‡ÚÓË. œÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÌËÚÂ „ÂÌÂ‡ÚÓË Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ-
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˘Ë Á‡ ÚÂ˜ÌÓ Ë „‡ÁÓ‚Ó „ÓË‚Ó. œÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÌË Ò‡ ÓÚ ‚ÒË˜ÍË ÒÂËÓÁÌË
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‚ Ò‚ÂÚ‡. ƒÌÂÒ ÒÂ
ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌË ‰‚Û- Ë
ÚËıÓ‰Ó‚Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò ‚„‡‰ÂÌË ÂÍÛÔÂ‡ÚÓË, Ô‡ÓÔÂ„Â‚‡ÚÂÎË Ë ‰ÓË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÒÚ˙Ô‡Î‡.
—Ú‡‚‡Ú Á‡ ÂÍÛÔÂ‡ˆËˇ ËÎË ÛÚËÎËÁ‡ˆËˇ. —ÔË‡ÎÌÓ-Ú˙·ÌËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò‡ ÒÏÂÒÂÌ‡ ìÂÁ‡ˆ-ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇî, ÍÓˇÚÓ ˆÂÎË ‰‡ Ì‡Ï‡ÎË ˆÂÌ‡Ú‡ Ì‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËˇ ÔÎ‡Ï˙˜ÌÓÚ˙·ÂÌ „ÂÌÂ‡ÚÓ. œË Úˇı ÍÓÌÒÚÛÍÚÓËÚÂ ‚ÒÂ Ó˘Â ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ ÒÔ‡‚ˇÚ Ò ÌˇÍÓË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÔÓ·ÎÂÏË Ë ÓÒÓ·ÂÌÓ Ò ÍËÔÂÌÂÚÓ
‚ Á‡Ú‚ÓÂÌÓ Ú˙·ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó.

Пара се произвежда от
високотемпературни
газове
◊ÛÊ‰Ëˆ‡Ú‡ ìÛÚËÎËÁ‡ˆËˇî ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ë ÚÛÍ ÒÂ ÔËÎ‡„‡
‚ ÒÏËÒ˙Î‡ Ì‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÚÓË˜ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË. »Ï‡

март 2007

ıËÎˇ‰Ë ÔËÏÂË Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
‚ÚÓË˜Ì‡ Ô‡‡, ‚ÚÓË˜Ì‡ ‚Ó‰‡,
‚ÚÓË˜ÂÌ ‚˙Á‰Ûı, ÌÓ ÓÚ Úˇı ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓËÁ‚Â‰Â Ô‡‡. «‡
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÁË ÂÒÛÒË
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÂÍÛÔÂ‡ÚÓË ËÎË Â„ÂÌÂ‡ÚÓË (Ú.Â. ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌË ‡Ô‡‡ÚË). ÿËÓÍÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚˙‚ ‚ÒË˜ÍË Ó·Î‡ÒÚË
Ì‡ ÚÓÔÎÓÚÂıÌËÍ‡Ú‡. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ
Â, ˜Â ‚ÒÂÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ ÚÓÔÎËÌÂÌ
„ÂÌÂ‡ÚÓ (‚Ó‰‡ ËÎË Ô‡‡) Ò˙˘Ó
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ìÛÚËÎËÁ‡ÚÓî.
«‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡ ÓÚ
‚ÚÓË˜ÌË ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ Ë Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ‰ËÏÌË ËÎË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË „‡ÁÓ‚Â. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ËÁıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ
ÔÓˆÂÒ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â Ì‡‰ 800 ∞—.
—‡ÏÓ ÔË ÚÂÁË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÍÓÚÂÎ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í‡ÚÓ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ.
œË ÚÓ‚‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ Ô‡‡Ú‡ Â Ò
ÔÓÌËÊÂÌË Ô‡‡ÏÂÚË, ‡ ÒÚÂÔÂÌÚ‡
Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Â
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ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ Ò „ÓË‚ÓÚÓ, Á‡
ÍÓÂÚÓ Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì. Õ‡ Ô‡Á‡‡
ÌˇÏ‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÛÚËÎËÁË‡Ú ÓÚÔ‡‰ÌË „‡ÁÓ‚Â Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡. œË˜ËÌ‡Ú‡ Â ‚ ÚÓ‚‡,
˜Â ÒÔÂˆË‡ÎÌËÚÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ì‡
Ú‡ÍË‚‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ËÁËÒÍ‚‡Ú ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ‡ Ì‡„Â‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Ë
Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÍ˙ÔË.
≈ÚÓ Á‡˘Ó ÓÔËÚÌËÚÂ ÚÓÔÎÓÚÂıÌËˆË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÚÓÔÎËÌÌË „ÂÌÂ‡ÚÓË, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ÚÓË˜ÌËˇ ÂÌÂ„ËÂÌ ÂÒÛÒ Ë
ÒÎÂ‰ ÍÓÂÍÚÌÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌËÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÌÓÒËÚÂÎˇ (‚Ó‰‡
ËÎË Ô‡‡), Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ÏÛ, ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ,
ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
ÏÛ.

Рекуператор и
утилизатор
са синоними
¬ ¡˙Î„‡Ëˇ ËÏ‡ Ì‡‰ 20 ÙËÏË,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÔÓ‰Ó·ÌË Ô‡Ó„Â-
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ÌÂ‡ÚÓË, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌË ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ,
»Ú‡ÎËˇ, ‘‡ÌˆËˇ, ÿ‚ÂˆËˇ, “ÛˆËˇ, ¡˙Î„‡Ëˇ Ë ‰. œÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ï,
˜Â ¡˙Î„‡Ëˇ ÔËÚÂÊ‡‚‡ ÓÚÎË˜ÌË
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓË Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡. ƒ‡ ÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇ Â‰ËÌ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Í‡ÚÓ
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ÍÓÌÒÚÛË‡Ì ÛÚËÎËÁ‡ÚÓ Â ‡‚ÌÓÒÚÓÈÌÓ Ì‡ „Û·‡ Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆËˇ. ÓÂÍÚÌ‡Ú‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÙËÏ‡ ÁÌ‡Â, ˜Â ‚ÒË˜ÍËÚÂ È
ËÁ‰ÂÎËˇ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡,
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú, Í‡ÍÚÓ
Í‡ÚÓ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, Ú‡Í‡ Ë
Í‡ÚÓ ÛÚËÎËÁ‡ÚÓË Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË „‡ÁÓ‚Â.
¬ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÒÍ‡Ï ‰‡ Í‡Ê‡, ˜Â
ÔÓÌˇÚËˇÚ‡ ìÂÍÛÔÂ‡ÚÓî Ë ìÛÚËÎËÁ‡ÚÓî Ò‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÒËÌÓÌËÏË
Ë Ò‡ÏÓ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ
Ì‡ Â‰ËÌ ËÎË ‰Û„ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ÏÓÊÂ
‰‡ „Ë ÓÚÌÂÒÂ Í˙Ï ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÚÓÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓˆÂÒ. –Â„ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Â ‰Û„ ÚËÔ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ Ë
ËÁËÒÍ‚‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ.
ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, ÔÓÌˇÚËÂÚÓ
ìÔ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓî Ò˙„Î‡ÒÌÓ Õ‡Â‰·‡

15 Á‡ Ò˙‰Ó‚Â, ‡·ÓÚÂ˘Ë ÔÓ‰ ‚ËÒÓÍÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ËÏ‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË
Ô‡‡ÏÂÚË Ë ÚÓÁË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡Ì, Í‡ÍÚÓ Ò ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â „ÓË‚‡, Á‡ ÍÓËÚÓ Â ÍÓÌÒÚÛË‡Ì‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ ÏÛ
Í‡ÏÂ‡, Ú‡Í‡ Ë Ò ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË „‡ÁÓ‚Â ÔË
ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÁË
Ì‡Â‰·‡. “ˇ·‚‡ ‰‡ Ó·˙Ì‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡, ˜Â ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË „‡ÁÓ‚Â, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ˇ‰ÍÓ (Ì‡Ô. ‚ ÒÚ˙ÍÎ‡ÒÍ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ë ÏÂÚ‡ÎÛ„ËˇÚ‡), ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ Â
Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ.
¿ÎÚÂÌ‡ÚË‚‡ Ì‡ ÛÚËÎËÁ‡ˆËˇÚ‡
Â ¯ËÓÍÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌËÒÍÓË ÒÂ‰ÌÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË „‡ÁÓ‚Â.
œÂÔÓ˙˜‚‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓÚÂıÌËˆËÚÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÌË ËÎË
‚˙Á‰Û¯ÌË ÂÍÛÔÂ‡ÚÓË, ÔË ÍÓÂËÚÓ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Â
ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡, ‡ ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËˇÚ ÂÙÂÍÚ ÌÂÒ‡‚ÌËÏÓ ÔÓ‰Ó·˙.
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ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË
ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
инж. Р. Радев
“ÂÏËÌ˙Ú Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ Ì‡È-¯ËÓÍËˇ ÒÏËÒ˙Î Ì‡
Ú‡ÁË ‰ÛÏ‡ ËÏ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ‰‡ ·˙‰Â ‰‡‰ÂÌ Ì‡ ‚ÒˇÍÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‰‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ („ÂÌÂË‡) Ô‡‡. ¬ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ ‚ÒË˜ÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ô‡‡, Ò‡ Ó·ı‚‡Ì‡ÚË Ò ÔÓ¯ËÓÍÓÚÓ ÔÓÌˇÚËÂ Ô‡ÂÌ ÍÓÚÂÎ. ¬ ÍÓÌÍÂÚÌËˇ ÒÎÛ˜‡È ÚÂÏËÌ˙Ú Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ Ô‡‚ÓÚÓÍÓ‚Ë Ô‡ÌË ÍÓÚÎË, ÍÓËÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú
ÔÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÓÚ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ ËÎË ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ô‡ÌË ÍÓÚÎË, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ
‚Ó‰ÌÓ ÌË‚Ó, Ô‡Ì‡Ú‡ Ë ‚Ó‰Ì‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ò‡ ‡Á‰ÂÎÂÌË Ò Ú.
Ì‡. ‚Ó‰ÌÓ Ó„ÎÂ‰‡ÎÓ Ë ‚ ÍÓËÚÓ ËÏ‡ Ô‡ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ‡ÍÛÏÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡Ú‡ Ô‡‡.
œ‡‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË ËÏ‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓÂÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ ‡ÁÎË˜Ëˇ
‚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‡ ‚ Úˇı, ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡
ÔË ËÁ·Ó‡ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ËÏ. “Â Ò‡ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÎÂÍË ÚÂ˜ÌË „ÓË‚‡, ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á Ë ÔÓÔ‡Ì-·ÛÚ‡Ì.
ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Â ËÁÔ‡ËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ú˙·Ì‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡, ‚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚Ó‰‡, ‡ Ì‡ Í‡ˇ È ËÏ‡ Ò‡ÏÓ Ô‡‡. “ÛÍ
ÌˇÏ‡ ‚Ó‰ÌÓ ÌË‚Ó, ÌˇÏ‡ ÌË‚ÓÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÌË ÒÚ˙ÍÎ‡,
ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú Ô‡ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ë ‡ÍÛÏÛÎË‡Ì‡
Ô‡‡. ¬Ó‰ÌËˇÚ Ó·ÂÏ Â ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ï‡Î˙Í. √ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ë ‰ËÏÓıÓ‰ËÚÂ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ò‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌË ÓÚ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Ë„‡Â ÓÎˇ Ì‡ ÌÂ„Ó‚‡ Ì‡„Â‚Ì‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ.
œ‡‚ÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, Í‡ÚÓ ÍÎ‡Ò Ô‡ÌË
ÍÓÚÎË, ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÔÂ‰ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌËÚÂ Ô‡ÌË ÍÓÚÎË Ò „ÓÎˇÏ ‚Ó‰ÂÌ Ó·ÂÏ. œÓ-Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ Ò‡:
l ÓÏÔ‡ÍÚÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÓ-Ï‡ÎÍË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËˇ.
l œÓ-ÎÂÍ‡ ÔÓ ÚÂ„ÎÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓÂÚÓ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ ÔÓÎÂÒÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÏÓÌÚ‡Ê.
l ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, ÒÔÓÂ‰ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÚÓ ÏˇÒÚÓ Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê,
ÍÓÂÚÓ ‚ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ Â¯‡‚‡˘ Ù‡ÍÚÓ.
l ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍË
‡·ÓÚÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ. ÕÓÏ‡ÎÌÓ ÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Á‡
‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 12 bar, ÌÓ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓ˙˜‡Ú Á‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 60 bar, ·ÂÁ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÛÚÂÊÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡.
l Ã‡Î˙Í ‚Ó‰ÂÌ Ó·ÂÏ, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò Ô‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Ó 4 Ú/˜‡Ò ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‰ÓÎÂÔÂÌË ËÎË ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â-
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ÌË ˆÂıÓ‚Â, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÒÔÂÒÚˇ‚‡Ú
‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌ‡ Ò„‡‰‡ Á‡ ÍÓÚÂÎÌÓ, ÒÍ˙Òˇ‚‡Ú ÒÂ Ô‡ÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú
ÒÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡
Ë ÚÓÔÎËÌÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ Ë ‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡.
l ¡˙ÁÓ ‰ÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ
Ô‡‡ÏÂÚË. œÓ‡‰Ë Ï‡ÎÍËˇ ÒË ‚Ó‰ÂÌ Ó·ÂÏ, Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ÏÓ
Á‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÏËÌÛÚË ‰ÓÒÚË„‡Ú Á‡‰‡‰ÂÌÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‡ÁıÓ‰‡ Ì‡ „ÓË‚Ó.
l ÕÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ ÒÎÂ‰
ÒÔË‡ÌÂ, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ Úˇı ÌˇÏ‡ ‡ÍÛÏÛÎË‡Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ÌˇÏ‡ ‚Ó‰ÌÓ ÌË‚Ó
Ë ÒÎÂ‰ Û„‡Ò‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÂÎÍ‡Ú‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô‡‡Ú‡ ÒÔ‡‰‡ ‰Ó ÌÛÎ‡.
ŒÚ Í‡Á‡ÌÓÚÓ ‰ÓÚÛÍ ÌÂ Úˇ·‚‡

‰‡ ÒÂ Ô‡‚Ë „ÂÌÂ‡ÎÌËˇÚ ËÁ‚Ó‰, ˜Â
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ò‡ Ô‡Ì‡ˆÂˇ Á‡
Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ÔË Ô‡ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ. “ÂıÌËÚÂ „ÓÎÂÏË
ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Â‡ÎËÁË‡ÌË ‚ Ô˙ÎÂÌ Ï‡˘‡· Ò‡ÏÓ ÔË
Ô‡‚ËÎÌËˇ ËÏ ÔÓ‰·Ó, ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡
Ó·ÒÚÓÂÌ ‡Ì‡ÎËÁ Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ
Ë ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡;
‰Ó·˙ ÔÓÂÍÚ Á‡ ÍÓÚÂÎÌÓÚÓ, Í‚‡ÎËÙËˆË‡Ì ÏÓÌÚ‡Ê Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡.

Утилизаторите са
топлотехнически
съоръжения
Á‡ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Ë ÓÚ ËÁıÓ‰ˇ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ ÍÓÚÎËÚÂ. —
Úˇı ÒÂ ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡Ú ‚ÚÓË˜ÌË

ÂÌÂ„ËÈÌË ÂÒÛÒË, ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Á‡„Û·ÂÌË Á‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡. ”ÚËÎËÁ‡ÚÓËÚÂ ÌÂ ÙË„ÛË‡Ú
Í‡ÚÓ „ÓÚÓ‚Ë ËÁ‰ÂÎËˇ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú
‰‡ ÒÂ Á‡ÍÛÔˇÚ, Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ. “Â ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡Ú, ÍÓÌÒÚÛË‡Ú Ë ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
ÔÓ ÔÓ˙˜Í‡ Á‡ ‚ÒÂÍË ÍÓÌÍÂÚÂÌ ÒÎÛ˜‡È. “ˇıÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ, ÓÚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú,
Á‡‚ËÒˇÚ ËÁˆˇÎÓ ÓÚ Â‡ÎÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡.
–‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ë
ÒÓÍ˙Ú Á‡ ‚˙Á‚˙˘‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ (ÓÚÍÛÔÛ‚‡ÌÂ) ÔÓ˜ÚË ‚ËÌ‡„Ë ÒÂ ‚ÏÂÒÚ‚‡Ú ‚ ÒÓÍÓ‚ÂÚÂ Á‡ ÍÂ‰ËÚË‡ÌÂ ÓÚ ·‡ÌÍËÚÂ. “ÂÁË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚ÌÂ‰ˇ‚‡Ú Ë
ÙËÌ‡ÌÒË‡Ú ÔÓ ÎËÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË Á‡ ÂÌÂ„ËÈÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.

œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Парогенератори
на CERTUSS
œÂ‰Î‡„‡ÌËÚÂ Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ
Ô‡Á‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ì‡ ÌÂÏÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ CERTUSS DAMPF-
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AUTOMATEN Ò‡ Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ‰Ó 2 t/h Ë Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó 32 bar.
¿„Â„‡ÚËÚÂ ‡·ÓÚˇÚ Ì‡ Ì‡ÙÚ‡,
ÔÓÔ‡Ì ·ÛÚ‡Ì Ë ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ Â ‚ÂÚËÍ‡Î-

Ì‡, Í‡ÚÓ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ ÒÂ ÙÓÏË‡ ÓÚ ÒÔË‡ÎÌÓÌ‡‚ËÚË ÍÓÚÂÎÌË
Ú˙·Ë, ÍÓËÚÓ ÓÙÓÏˇÚ Ë ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ ıÓ‰Ó‚Â. √ÓÂÎÍ‡Ú‡ Â ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌ‡ Ì‡ ‚˙ı‡ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ë Â ËÌÚÂ„-

март 2007

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2007

133

Œ¬
Ë‡Ì‡ ‚ ÌÂ„Ó. ¬˙Á‰Ûı˙Ú Á‡ „ÓÂÌÂ
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ÚÓ, ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ‰ËÂÍÚÌÓ
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ÍÓÚÂÎ‡, Í˙‰ÂÚÓ ÒÂ ÔÓ‰„ˇ‚‡ Ë ÒÎÛÊË Á‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. —ÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ‚˙Á‰Ûı˙Ú
ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚ „ÓÂÎÍ‡Ú‡. ÷ˇÎ‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡
Â ÂÎÂÍÚÓÌÌ‡, ÚËÔ Certussmat, Ë
ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‡„Â„‡Ú‡. ŒÔˆËÓÌ‡ÎÌÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ. √ÓË‚Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â ‚ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ - ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂÌ
Ë ÌËÒÍÓÂÏËÒËÓÌÂÌ.
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ CERTUSS
Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Á‡ ·˙ÁÓ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ô‡‡ (‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚
ÂÊËÏ ÓÚ 3 ‰Ó 5 min) Ë ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡.

Парогенератори
на FERROLI
Õ‡ Ô‡Á‡‡ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡ Ë „‡Ï‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË
Vapoprex Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ FERROLI, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Vapoprex LVP, Vapoprex HVP
Ë Vapoprex 3 G. ÃÓ‰ÂÎ˙Ú Vapoprex
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LVP Â Á‡ ÌËÒÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (0.98 bar)Ë
ÔÓÍË‚‡ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÓÚ 105 ‰Ó 2086
kW ÔË Ô‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚ 150
‰Ó 2990 kg/h. ÃÓ‰ÂÎ˙Ú Vapoprex
HVP Â Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 12-15 bar Ë Ó·ı‚‡˘‡ ÚËÔÓ‡ÁÏÂË Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ÓÚ 105 ‰Ó 3482 kW Ë Ô‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚ 150 ‰Ó 4990 kg/h. “ÂÚËˇÚ ÏÓ‰ÂÎ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡
FERROLI - Vapoprex 3 G ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÓÚ 1454 ‰Ó
13956 kW Ë Ô‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚ
2,15 ‰Ó 20 t/h.
Vapoprex Â „ÂÌÂ‡ÚÓ Á‡ ÔÂ„ˇÚ‡ Ô‡‡, ÏÓÌÓ·ÎÓÍ Ò 3 ‰ËÏÌË Í˙„‡
Ì‡ „ÓÂÌÂ ‚ ıÂÏÂÚËÁË‡Ì‡ ÔÂ˘,
‡·ÓÚÂ˘ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓ „ÓË‚Ó ËÎË „‡Á.
’‡‡ÍÚÂËÁË‡ ÒÂ Ò ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë Á‰‡‚ËÌ‡ Ë ¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ. ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Â
ËÁˆˇÎÓ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡. √ÓË‚Ì‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡ Â Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌ‡ ÔÎÓ˘. »Ì‚ÂÚÓÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Â ËÁˆˇÎÓ Ó‚Î‡ÊÌÂÌ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ÒË˜ÍË ÓÒÚ‡Ì‡ÎË
˜‡ÒÚË, ËÏ‡˘Ë ‰ÓÔË Ò ÔÎ‡Ï˙Í‡.
ƒËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë Ò‡ ‡Á‚‡ÎˆÓ‚‡ÌË, ÍÓÂÚÓ „‡‡ÌÚË‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ó ÔËÎÂÔ‚‡ÌÂ Ì‡ Ò‡ÏËÚÂ Ú˙·Ë
Í˙Ï ÔÎÓ˜ËÚÂ.

“ËÚÂ ìıÓ‰‡ î Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â (Ô˙‚Ó ÔÂÁ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡,
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ‚ ‰ËÏÓ„‡ÌËÚÂ Ú˙·Ë),
„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ó·ÏÂÌÌ‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡‚ËıËÚÂÎË ‚
Ú˙·ËÚÂ ‚˙‚ ‚ÚÓËˇ ıÓ‰ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Á‡‚ËıËÚÂÎË ‚ Ú˙·ËÚÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡, ÍÓÂÚÓ
ÒÔÓÏ‡„‡ Á‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛ·ÛÎÂÌÚÌÓÒÚ Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÎ‡„‡ÌËˇ ‚ ‰ËÏÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, ÍÓÂÚÓ Â ˜ÂÒÚ‡ ÔË˜ËÌ‡ Á‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ ÓÚ ÏËÌÂ‡ÎÌ‡ ‚‡Ú‡, ÚÓÔÎËÌËÚÂ Á‡„Û·Ë Ò‡ Ò‚Â‰ÂÌË ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ.
¬ ÔÂ‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÚÂÎ‡ Ò‡
‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‰‚Â ‚‡ÚË, ÍÓÂÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó „ÓË‚Ì‡Ú‡
Í‡ÏÂ‡ Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡ Ë Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌÂ.

Парогенератори
на GARIONI NAVAL
¬ ¡˙Î„‡Ëˇ ÒÂ ‚Ì‡ÒˇÚ Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ì‡ ËÚ‡ÎË‡ÌÒÍ‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ GARIONI NAVAL.
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“Â Ò‡ ÚËÔ GMT, Ó·ı‚‡˘‡Ú 18 ÚËÔÓ‡ÁÏÂ‡ Ë ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò Ô‡ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÚ 120 ‰Ó 8000 Í„/˜
Ì‡ÒËÚÂÌ‡ Ô‡‡ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËˇ Ó·ı‚‡Ú ‰Ó
12 bar. ¬ Ô‡‚ËÎÌÓÚÓ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ë ‡ÁÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ
Ì‡ ‡‰Ë‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Ë ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ì‡„Â‚ÌË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡Ú‡ Â Á‡ÎÓÊÂÌ ÓÔËÚ˙Ú Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ Ë ‚ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÍËˇÚ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍËÚÂ Á‡ ‰Ó·ËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ
GARIONI NAVAL.
—Â‰ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒÔÂˆËÙËÍË Ì‡ ÚÂÁË ‡„Â„‡ÚË Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â Â¯ÂÌ‡ Ì‡„Â‚Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ „‡‡ÌÚË‡ ‚ËÒÓÍ œƒ Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ Ë ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ
‰Ó ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‚‡ˇÂÏ‡ ÔÂ‰Ì‡ ˜‡ÒÚ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô
‰Ó Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÂÔÂÌÚËÌ‡, ÓÙÓÏˇ˘‡ „ÓË‚Ì‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡.
¬ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓË Ò ·ÂÁÒÚÂÔÂÌÌÓ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ ÚÓ‚‡‡, ÍÓÂÚÓ Â ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ÔÓ-¯ËÓÍ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ Ì‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ÔË ÔÓÏÂÌÎË‚Ë
ÚÓ‚‡Ë Ì‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓ‡. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ GARIONI NAVAL Ò‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌË
ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡˘Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË.

Парогенератори за стерилна пара
Spirax Sarco
—ÂËˇÚ‡ CSG10 Ì‡ Spirax Sarco ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ Ô‡‡ ÓÚ Ô‡Ó‚‡ ˆÂÌÚ‡Î‡ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ, Á‡ ‰‡ ÔÓ‰„ˇ‚‡ ‰ÂÏËÌÂ‡ÎËÁË‡Ì‡ ‚Ó‰‡ Ò
ˆÂÎ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ Ô‡‡. “‡ÁË ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡ (ÒÚÂËÎÌ‡) Ô‡‡ Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ Á‡
Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ
Ì‡ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÂÌË ÔÓ‰ÛÍÚË, ‡ ‚ ·ÓÎÌËˆË Ë ÔÓÎËÍÎËÌËÍË - Á‡ ÒÚÂËÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚË Ë ‰Û„Ë ÌÛÊ‰Ë.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ CSG10 ‚ÍÎ˛˜‚‡ Ô˙ÎÂÌ Ì‡·Ó ÓÚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ó ÒÂ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÔÌÂ‚Ï‡ÚË˜ÌË ‚ÂÌÚËÎË
Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡, ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ ÌË‚Ó,
Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ Á‡ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ô‡‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ
Ë ÒËÒÚÂÏË Á‡ ÔÓ‰Ûı‚‡ÌÂ Ë Ì‡·Î˛‰ÂÌËÂ. œÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ „ÂÌÂ‡ÚÓË Â ÓÚ 50 ‰Ó 2500 kg/
h ˜ËÒÚ‡ Ô‡‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 3 bar.
œË ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ò˙˘Ó ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ.
Õ‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ë „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ
Á‡ ˜ËÒÚ‡ Ô‡‡ Ì‡ Spirax Sarco, ÒÂËˇ CSM-C, ÍÓËÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÔÓ-ÍÓÏÔ‡ÍÚÂÌ ‚‡Ë‡ÌÚ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ
„ÂÌÂ‡ÚÓË Á‡ ˜ËÒÚ‡ Ô‡‡, ÒÂËˇ CSG10. œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ CSM - C ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú Ô‡‡ Ò˙Ò ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ ÒÚÂËÎÌÓÒÚ, ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ Á‡ ı‡ÌËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ë Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ Ó·‡·ÓÚÂÌ‡ ‚Ó‰‡ Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ Ô‡‡ Í‡ÚÓ ÓÚÓÔÎËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. —ÂËˇÚ‡ CSM - C Â Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ÓÚ 180 kg/h ‰Ó 620 kg/h Ô‡‡ ÔË Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ 3
bar. œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˙Ú Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì Ë
ÏÓÊÂ ‰‡ Á‡ÔÓ˜ÌÂ ‰‡ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡ ÒÚÂËÎÌ‡ Ô‡‡ ‚Â‰Ì‡„‡ ÒÎÂ‰ ÏÓÌÚË‡ÌÂÚÓ ÏÛ.
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√‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë
Видове тръби, технологии за полагане, контрол и изпитване на
газопроводи

»

Á‚ÂÒÚÂÌ ÓÚ‰‡‚Ì‡ Ë ÓˆÂÌÂÌ
ÔÓ ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚Ó ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ
50 „Ó‰ËÌË, ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ‰ÌÂÒ Â
Â‰ËÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÌÂ„ËÈÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË, Ì‡ÏË‡˘ ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍÓ
ÔËÎÓÊÂÌËÂ, Í‡ÍÚÓ ‚ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, Ú‡Í‡ Ë ‚ ·ËÚ‡. —Â‰ ·ÂÁÒÔÓÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Ò‡ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÏÛ ÒÔÂˆËÙË˜Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ì‡ ËÁ„‡ˇÌÂ, ‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ „ÓË‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ ÔË
ÌËÒÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Ó‰ÌË Ô‡Ë ‚ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍ‡Ú‡
ÒÚÂÔÂÌ Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‰Û„Ë „ÓË‚‡. » ‚˙ÔÂÍË Ï‡˜ÌËÚÂ ÔÓ„ÌÓÁË
Ì‡ ÌˇÍÓË ÂÍÒÔÂÚË, ÒÔÓÂ‰ ÍÓËÚÓ
ÌˇÏ‡ ‰‡ ÏËÌ‡Ú ÏÌÓ„Ó „Ó‰ËÌË, ÔÂ‰Ë ÒËÌ¸ÓÚÓ „ÓË‚Ó ‰‡ ·˙‰Â ËÁ˜ÂÔ‡ÌÓ, „‡ÁÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡
Í‡ÍÚÓ ‚ Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ Ï‡˘‡·, Ú‡Í‡ Ë
Ì‡ ÏÂÒÚÌ‡ ÔÓ˜‚‡.
—‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚ËÚÂ Ì‡ıÓ‰Ë˘‡ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÓ˜ÍË Ì‡ «ÂÏˇÚ‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á ‰Ó ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓËÚÂ, ÒÂ
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ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ

сложни газопреносни
мрежи
‚ÍÎ˛˜‚‡˘Ë ÍÓÏÔÂÒÓÌË ÒÚ‡ÌˆËË, „‡ÁÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË,
„‡ÁÓı‡ÌËÎË˘‡ Ë „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë. ’ËÎˇ‰ËÚÂ ÍËÎÓÏÂÚË ‚Â˜Â ËÁ„‡‰ÂÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÏËÌ‡‚‡Ú ÔÓ ÒÛ¯‡, ÔÂÒË˜‡Ú ‚Ó‰ÌË ·‡ÒÂÈÌË Ë ÔÛÒÚËÌË. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË „‡ÁÓÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚
¡˙Î„‡Ëˇ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡, ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÈÍË ÌÓ‚Ë „‡‰ÒÍË Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË „‡ÁÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË ÒËÒÚÂÏË. œÂÁ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú Ë Ú‡ÌÁËÚÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌË.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò‡
Á‡ ÌËÒÍÓ (pÌ.Ì < 5 kPa), ÒÂ‰ÌÓ (0,005
= pÒ.Ì < 0,3 MPa) Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
(0,3 = p‚.Ì < 1,2 MPa). Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ
ÊËÎË˘ÌË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË Ò„‡‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ò Ï‡ÎÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ (50-150 m3/h), ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Í˙Ï
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡ ÌËÒÍÓ ËÎË ÒÂ‰ÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. √ÓÎÂÏËÚÂ ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË
Í‡ÚÓ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ë
ÚÓÔÎÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú

Í˙Ï Ï‡„ËÒÚ‡ÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ËÎË
‰ËÂÍÚÌÓ Í˙Ï „‡ÁÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË
ÒÚ‡ÌˆËË.

Метални тръби
œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙·Ë ËÎË Ú˙·Ë ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬ Â‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÏÂÒËÌ„Ó‚Ë
Ú˙·Ë Ë „ÛÏÂÌÓ-ÚÂÍÒÚËÎÌË Ï‡ÍÛ˜Ë. ŒÔÂ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ Ù‡ÍÚÓË ÔË
ËÁ·Ó‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë Ú˙·Ë Ò‡
ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡, ÔË ÍÓËÚÓ ˘Â ‡·ÓÚˇÚ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ÒÂ‰‡Ú‡ ‚˙ıÛ Úˇı.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ÒÚÓÂÊ‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ Ú˙·Ë, Ú˙È Í‡ÚÓ ˇÍÓÒÚÌËÚÂ
ËÏ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎ-
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ÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ë ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ Ú˙·ËÚÂ
ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂËË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Í‡ÍÚÓ ·ÂÁ¯Â‚ÌË ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË
Ú˙·Ë, Ú‡Í‡ Ë ÂÎÂÍÚÓÁ‡‚‡ÂÌË Ò
Ô‡‚ ËÎË ÒÔË‡ÎÂÌ ¯Â‚. ƒÂ·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ó˜‡Í‚‡Ì‡Ú‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡
„‡Á‡. «‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÂÌ‡Ú‡ ÌÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ Â
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ 3 mm, ‡ Á‡ Ì‡‰ÁÂÏÌË
ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Â 2 mm.
¡ÂÁ¯Â‚ÌËÚÂ Ú˙·Ë - ÒÚÛ‰ÂÌÓËÁÚÂ„ÎÂÌË Ë ÒÚÛ‰ÂÌÓ‚‡ÎˆÛ‚‡ÌË, Í‡ÍÚÓ Ë ÂÎÂÍÚÓÁ‡‚‡ÂÌËÚÂ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËÓÌÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. ÃÂÒËÌ„Ó‚ËÚÂ Ú˙·Ë Ë „ÛÏÂÌÓ-ÚÂÍÒÚËÎÌËÚÂ Ï‡ÍÛ˜Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÂÁ‡ÚÂÎË Ë ÍÓÌÚÓÎÌÓ-ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌË ÛÂ‰Ë. »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡, Ì‡ ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ, Ò˙˘Ó Ò‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁË‡ÌË.
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Тръби от изкуствени
материали
Õ‡È-„ÓÎˇÏÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË
Ï‡ÚÂË‡ÎË Ì‡ÏË‡Ú ÚÂÁË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ Ò ‚ËÒÓÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ (PE-HD) Ë ÔÓÎË‚ËÌËÎıÎÓË‰ (PVC). »ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Í˙Ï
Ú˙·ËÚÂ ÓÚ –≈ Ò ‚ËÒÓÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë, Ò‡ Â„Î‡ÏÂÌÚË‡ÌË Ò˙˘Ó ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÂÌ ÒÚ‡Ì‰‡Ú. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡ Ì‡
ÒÚÂÌ‡Ú‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ „‡Á‡ Ë ‚˙Ì¯ÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ Ú˙·‡Ú‡. –‡·ÓÚÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ –≈ Ú˙·ËÚÂ Â ‰Ó 0,4
MPa, ‡ Á‡ PVC Ú˙·ËÚÂ - ‰Ó 0,1
MPa. ¬˙ÔÂÍË ˜Â ˇÍÓÒÚÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ
Ú˙·Ë Ò‡ ÔÓ-‰Ó·Ë, Ú˙·ËÚÂ ÓÚ
PE Ë PVC „Ë ÔÂ‚˙ÁıÓÊ‰‡Ú ÔÓ ‰Û„Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡. “Â Ò‡ ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ-

ÌË Í˙Ï ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌË Â‡ÍˆËË,
ËÏ‡Ú ‚ËÒÓÍ‡ ÍÓÓÁËÓÌÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, Ï‡ÎÍÓ ÚÂ„ÎÓ, ÎÂÒÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Í‡Ë˘‡Ú‡ Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
‚˙ÁÍË Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Ú˙·Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ‚ËÒÓÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, ÔÓ-ÌËÒÍË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÚËÂÌÂ, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÂÓÁËˇ ÔÓ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ÌÚËÍÓÓÁËÓÌÌ‡
Á‡˘ËÚ‡ ËÎË ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ.

Свързване на
газопроводи
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË
Ú˙·Ë, ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡
ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú Ì‡È-‚Â˜Â ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ ËÎË Ò ÙÎ‡ÌˆË. Ó„‡ÚÓ Ú˙·ËÚÂ Ò‡ ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò
‚˙Ì¯ÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ D‚Ì < 60 mm,
‡Á„ÎÓ·ˇÂÏËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ë
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‚˙ÁÍËÚÂ Í˙Ï ‡Ï‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡Ú ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÙÎ‡ÌˆË ËÎË ıÓÎÂÌ‰Ë. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ
Ò‡ ÓÚ Â‰ÌÓÓ‰ÂÌ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ‰‚‡
ÏÂÚÓ‰‡ Á‡ ¯ËÓÍÓÔÎÓ˘ÌÓ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. » ÔË ‰‚‡Ú‡
ÏÂÚÓ‰‡ ÒÂ ‡ÁÚÓÔˇ‚‡ Â‰Ì‡ ÓÚ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË, Í‡ÚÓ ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î.
–‡ÁÎËÍ‡Ú‡ Â ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ÏÛÙËÚÂ. œË Â‰ËÌËˇ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÏÛÙ‡ Ò ‚„‡‰ÂÌ Ò˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÂÌ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ. œÓ‰‡‚‡ ÒÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ˙Ú
‡ÁÚÓÔˇ‚‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÔÓ‚˙ıÌËÌ‡ Ì‡ ÏÛÙ‡Ú‡. œË
‚ÚÓËˇ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌ‡ ÏÛÙ‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
Á‡„ˇ‚‡ Ò ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ. ‘ÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎˇ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡ Ì‡ ÙÓÏ‡Ú‡ Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘ËÚÂ ÒÂ Ú˙·‡ Ë ÏÛÙ‡.
¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË Ì‡
‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËˇ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ ‰‡ Ò‡ ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÂıÓ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ù‡ÒÓÌÌË ÂÎÂÏÂÌÚË,
Ò‚˙Á‡ÌË ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ ËÎË ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚˙ÁÍ‡, ÍÓËÚÓ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ Ò˙˘ËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Í‡ÍÚÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ú˙·Ë.

Полагане на газопроводи
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÚÂÂÌ‡, „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú Á‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ ËÎË Ì‡‰ÁÂÏÌÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ. œÓ‰ÁÂÏÌËÚÂ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË, PE ËÎË PVC Ú˙·Ë. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ‰ ÛÎË˜ÌË Ì‡ÒÚËÎÍË, ÚÓÚÓ‡Ë, ÁÂÎÂÌË ÔÎÓ˘Ë

Ë ÁÂÏÂ‰ÂÎÒÍË ÁÂÏË. œË ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë, Á‡ÍÓÌÓ‚Ó Ò‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÏËÌËÏ‡ÎÌË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ,
ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÒÔ‡ÁÂÌË. ÃËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Â 0,8-1 m, ‡ ÏËÌËÏ‡ÎÌËÚÂ ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ ÓÚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ‰Ó ‰Û„Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ò‡
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ - ‰Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚË Ì‡ Ò„‡‰Ë - 1 m; ‰Ó ‚˙Ì¯ÌË
ÒÚÂÌË Ì‡ ¯‡ıÚË Ë Í‡ÏÂË - 0,3 m; ‰Ó ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ ÊÔ ÂÎÒË - 5 m, ÔÂÒË˜‡ÌÂ Ì‡ Í‡·ÂÎË Ë Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë - 0,2 m; ÛÒÔÓÂ‰ÌÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ò Í‡·ÂÎË Ë Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰Ë - 0,4 m. ¬ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ
ÒÔ‡ÁˇÚ ÚÂÁË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔˇÍ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌËˇ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ Ò ‰Û„Ë ÔÓ‰ÁÂÏÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Í‡ÚÓ ÍÓÊÛÒË Ë ËÁÓÎË‡˘Ë ÔÎÓ˜Ë. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ Ì‡
ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ÌÓ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ ‚
Â‰ËÌ ËÁÍÓÔ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Á‡ ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ
„‡Á, ‚Ó‰ÓÓ‰, ÍËÒÎÓÓ‰ Ë ‰.
Ó„‡ÚÓ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰˙Ú ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ‚Ó‰ÌË ÔÂ„‡‰Ë, ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Â 0,5 m ÓÚ
‰˙ÌÓÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ÌËˇ ·‡ÒÂÈÌ. œÓ‰ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚËÚÂ Ì‡ Ò„‡‰Ë ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ÌË ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ Â ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ.

Изкопно полагане на подземни
газопроводи
«‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
‰‚‡ ÏÂÚÓ‰‡ - ‚ ËÁÍÓÔ Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÒÓÌ‰Ë‡ÌÂ. œË
ËÁÍÓÔÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ Ú˙·ËÚÂ ÓÚ ÒÚÓÏ‡Ì‡, PE Ë
PVC ÒÂ ÔÓÎ‡„‡Ú ‚˙ıÛ ÔˇÒ˙˜Ì‡ ÔÓ‰ÎÓÊÍ‡ ‚ ËÁÍÓÔ‡Ì‡
Ú‡Ì¯Âˇ Ò ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ ÓÍÓÎÓ 1 m. Ó„‡ÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ú˙·Ë ÓÚ ÓÎÓ‚Ó ËÎË ÏÂ‰, ÔË Ò˙˘ËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ
ÔÓÎ‡„‡ ÔÂ‰Ô‡ÁÌËˇÚ ÍÓÊÛı. œÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÚÓÁË
ÏÂÚÓ‰ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌ‚ÂÌˆËÓÌ‡ÎÌ‡
ËÁÍÓÔÌ‡ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌ‡ ÚÂıÌËÍ‡. —Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ ÏÛ Ò‡ ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇ ÒÎÓÈ Ì‡
ÛÎËˆË, ÔÎÓ˘‡‰Ë, ÚÓÚÓ‡Ë Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÈÓÌ‡ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ
‡·ÓÚË. œÓ‡‰Ë ÚÂÁË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÍÓ„‡ÚÓ
ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ‚ „‡‰ÒÍË ‡ÈÓÌË, ‚ÏÂÒÚÓ
ËÁÍÓÔÌ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ ÒÓÌ‰Ë‡ÌÂ. —ÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ Í‡ÚÓ
ÂÙÂÍÚË‚Ì‡, ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡˘‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë, ·ÂÁ ‰‡ ÒÂ ‡ÁÛ¯‡‚‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌËˇÚ ÒÎÓÈ.
»ÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÒÂ Ì‡ ‰‚‡ ÂÚ‡Ô‡. œ˙‚ËˇÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‚Ó, ‡ ‚ÚÓËˇÚ - ËÁÚÂ„ÎˇÌÂ Ì‡ Ú˙·ËÚÂ.
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ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
œ˙‚ËˇÚ ÂÚ‡Ô ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ ıË‰ÓÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÒÓÌ‰Ë‡ÌÂ Ò „Î‡‚‡ Ò ‰˛ÁË, ÔÂÁ ÍÓËÚÓ ËÁÚË˜‡ ‚Ó‰ÌÓ-·ÂÌÚÓÌËÚÌ‡ ÒÛÒÔÂÌÁËˇ Ò Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ 1 ‰Ó 35 MPa. œË‰‚ËÊ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „Î‡‚‡Ú‡ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë Ò
ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË
‚˙ÎÌË, ËÁÎ˙˜‚‡ÌË ÓÚ ‚„‡‰ÂÌËˇ ‚
„Î‡‚‡Ú‡ ‰‡Ú˜ËÍ. ”Ô‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÂ
Í‡ÍÚÓ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡, Ú‡Í‡ Ë ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÓÌ‰Ë‡ÌÂ, ‡ Ú˙·‡Ú‡ ÒÂ
ËÁÚÂ„Îˇ ‚ Ó·‡ÚÌ‡ Ì‡ ÔÓ·Ë‚‡ÌÂÚÓ ÔÓÒÓÍ‡. œË ÏÂÚÓ‰‡

‚‡ ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‚˙ÁÒÚ‡ÌÓ‚ˇ‚‡ÌÂ Ë ÂÍÛÎÚË‚Ë‡ÌÂ. œÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡ Â, ˜Â ÏÓÌÚ‡Ê˙Ú Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ Á‡‚ËÒË ‚
ÏÌÓ„Ó ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ. —Â‰ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓÚÓ
ÒÓÌ‰Ë‡ÌÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌË Ë
ÒÍ˙ÔÓÒÚÛ‚‡˘Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. —ËÎÌ‡Ú‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡
ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ò˙˘Ó Â ÒÂ‰ ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ
Ì‡ ÏÂÚÓ‰‡.

хоризонтално сондиране
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Â ‰Ó 10 m
ÓÚ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË Ú˙ÌÍÓÒÚÂÌÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ
‰Ë‡ÏÂÚ˙ 160 Ë PE-HD „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ 190 mm.
’ÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓÚÓ ÒÓÌ‰Ë‡ÌÂ ÒÂ
ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡.
œË ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ ÌÂ ÒÂ ‡ÁÛ¯‡‚‡
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÂÌ‡ Ë ‚Â˜Â
ËÁ„‡‰ÂÌËÚÂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌË
ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËË, ÌÂ ÒÂ ÔÂÍ˙Ò‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÂÂÌ‡, ËÁ·ˇ„-
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Надземни газопроводи
Õ‡‰ÁÂÏÌËÚÂ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÓÚ ÏÂÚ‡ÎÌË
Ú˙·Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ‚˙ıÛ
ÌÂ„ÓËÏË ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÒÚÓˇ˘Ë ÍÓÎÓÌË,
ÓÔÓË, ÂÒÚ‡Í‡‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓ Ï‡ÒË‚ÌË ÒÚÂÌË Ì‡ Ò„‡‰Ë. ƒÓÔÛÒÍ‡ ÒÂ
Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓÚÓ ÔÓÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò ‰Û„Ë ËÌÊÂÌÂÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë Í‡·ÂÎË ‚˙ıÛ ÍÓÎÓÌË Ë ÂÒÚ‡Í‡‰Ë Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ 0,4 m ÓÚ ·ÎËÁÍÓÒÚÓˇ˘Ëˇ ÔÓ‚Ó‰. Õ‡‰ÁÂÏÌËÚÂ
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú Ì‡ ÓÔÓ-

Ë Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ 0,35
m ÓÚ ÚÂÂÌ‡ ‰Ó ‰ÓÎÌËˇ ˙· Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ‚ ÚÂËÚÓËË, ÍÓËÚÓ ÌÂ
Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
ıÓ‡. ÕÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡
Ú‡ÌÁËÚÌÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ë „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÔÓ:
l ÒÚÂÌË Ì‡ ‰ÂÚÒÍË Ë Û˜Â·ÌË Á‡‚Â‰ÂÌËˇ, Á‰‡‚ÌË Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Ë Á‡‚Â‰ÂÌËˇ Á‡ ÒÓˆË‡ÎÌË „ËÊË, ÒÔÓÚÌË
Ò„‡‰Ë, ÍËÌ‡, ÚÂ‡ÚË Ë ‰Û„Ë, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Ï‡ÒÓ‚Ó Ò˙·Ë‡ÌÂ Ì‡ ıÓ‡;
l ÒÚÂÌË Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌË, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌË Ë ÊËÎË˘ÌË Ò„‡‰Ë, ÍÓ„‡ÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔËÓ‰ÌËˇ „‡Á Â
ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÓÚ 0,01 Ã–‡, ·ÂÁ ÔËÒÏÂÌÓÚÓ Ò˙„Î‡ÒËÂ Ì‡ ÚÂıÌËÚÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆË;
l „ÓËÏË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË, Ô‡ÌÂÎË Ò
ÔÓÎËÏÂÌË Ô˙ÎÌËÚÂÎË Ë ‰.

Причини за възникване на
корозия
—Â‰ Ì‡È-ÒÂËÓÁÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË,
Ò ÍÓËÚÓ Â Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡Ì‡ ÔÓ‰‰˙ÊÍ‡Ú‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ, Â ÍÓ-
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ÓÁËˇÚ‡. “ˇ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ ÒÂËÓÁÂÌ ÔÓ·ÎÂÏ, Í‡ÍÚÓ Á‡ ‚˙Ì¯ÌËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë
Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡. œË˜ËÌ‡ Á‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ Â Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÍËÒÎÓÓ‰, ‚Ó‰ÌË Ô‡Ë, ÒÂÓ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë ‰Û„Ë ‡„ÂÒË‚ÌË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ‚ „‡Á‡.
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ì‡È-ÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ
ÏÂÚÓ‰ Á‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÓÁËˇÚ‡ Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡Á‡ ‚ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËËÚÂ Á‡ Ô˙‚Ë˜Ì‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ó˘Â
ÔË „‡ÁÓ‚ÓÚÓ Ì‡ıÓ‰Ë˘Â.
¬˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡
‡ÚÏÓÒÙÂÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔË Ú˙·Ë,
ÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡‰ ÁÂÏˇÚ‡, Ë Ì‡ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡ ÔÓ˜‚‡Ú‡ ÔË Ú˙·Ë, ÔÓÎÓÊÂÌË ‚ ÁÂÏˇÚ‡. ¬˙Ì¯ÌËÚÂ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚË Ì‡ Ú˙·Ë, ÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡‰ ÁÂÏˇÚ‡ Ë ËÁÎÓÊÂÌË Ì‡ ‚Î‡„‡, ‰˙Ê‰,
ÒÎ˙Ì˜Â‚‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ Ë „‡ÁÓ‚Â, ÒÂ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ú Ò ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ ÍÓÓÁËÓÌÌÓ ÔÓÍËÚËÂ ËÎË ÒÂ
·Óˇ‰ËÒ‚‡Ú Ò ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ·ÓË Ë Î‡ÍÓ‚Â. œÓÍËÚËˇÚ‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú
‚ Ò‚ÂÚÎË ÚÓÌÓ‚Â, Ú.Â. Ò ÌËÒ˙Í ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ‡·ÒÓ·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÒÎ˙Ì˜Â‚ËÚÂ Î˙˜Ë. ¬˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ Ì‡
ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ Ú˙·Ë, ÔÓÎÓÊÂÌË ‚
ÁÂÏˇÚ‡, Â

химична, електрическа и
електрохимична
’ËÏË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ ÒÂ ‰˙ÎÊË
Ì‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡
ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡ Ò ıËÏË˜ÌËÚÂ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ ÓÚ ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ë Â ‡‚ÌÓÏÂÌ‡ ÔÓ ˆˇÎ‡Ú‡ È ÔÎÓ˘. ≈ÎÂÍÚË˜Ì‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ ÒÂ ‰˙ÎÊË Ì‡ ·ÎÛÊ‰‡Â˘ËÚÂ ÚÓÍÓ‚Â, ÔÓÎÛ˜‡‚‡˘Ë ÒÂ
‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÂ˜Ó‚Â ÓÚ ÂÎÒËÚÂ
Ì‡ ÂÎÂÍÚËÙËˆË‡ÌËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌËˇÚ ÚËÔ ÍÓÓÁËˇ Â ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜Ì‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
Ì‡Ë˜‡ Ó˘Â „‡Î‚‡ÌË˜Ì‡, Ú˙È Í‡ÚÓ
ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ‚ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÌ‡Ú‡ Ú˙·‡
(ÂÎÂÍÚÓ‰) Ò ‡„ÂÒË‚ÌËÚÂ ‡ÁÚ‚ÓË ‚ ÔÓ˜‚‡Ú‡ (ÂÎÂÍÚÓÎËÚ). œË
ÔÂÏËÌ‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡
ÔÂÁ Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ò ‡ÁÎË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡
Ì‡ ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ò˙˘Ó ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú „‡Î‚‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. ¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÍÓÂÚÓ Ì‡ ÚÂÁË ÏÂÒÚ‡ ÒÂ
Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ˇÁ‚Ë Ò Ì‡‡ÒÚ‚‡˘‡
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡. “‡ÁË ÍÓÓÁËˇ Â ÏÂÒÚÌ‡
Ë Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÓÔ‡ÒÌ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‡‚ÌÓÏÂÌ‡Ú‡. —ÚÛÍÚÛÌËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚, ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡, ‚˙Á‰ÛıÓ-
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ÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚÚ‡, ÍËÒÂÎËÌÌËˇÚ
Ò˙ÒÚ‡‚ Ë ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡
Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ù‡ÍÚÓË, ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ‡„ÂÒË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓ˜‚‡Ú‡.
œÓ˜‚ËÚÂ ‚ „‡‰Ó‚ÂÚÂ, ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË
Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ ÓÚ ‚˙ÚÂ¯ÌËˇ
Ú‡ÌÒÔÓÚ Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚÚ‡, Ò‡
ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÚË‚ÌË.

Защита от корозия на
метални тръби
œËÎ‡„‡Ú ÒÂ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡
Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ - Ô‡ÒË‚ÌË Ë
‡ÍÚË‚ÌË. œË Ô‡ÒË‚ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë
Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË
ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ·ËÚÛÏÌ‡ ÓÒÌÓ‚‡ ËÎË
ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Í‡ÚÓ PE,
PP, PVC, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡Ì‡ÒˇÚ Ó˘Â
ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ. ¬˙Ì¯Ì‡Ú‡
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ÒÂ ÔÓÍË‚‡
Ò˙Ò ÒÎÓÈ, ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÒÚ Ì‡ ÔÓÍËÚËÂÚÓ,
‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚ, ‰Ó·Ó ÒˆÂÔÎÂÌËÂ Ò ÏÂÚ‡Î‡, ıËÏË˜Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË ËÁÏÂÌÂÌËˇ, ‰ËÂÎÂÍÚË˜ÌÓÒÚ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ë ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÍËÚËÂÚÓ ËÏ‡ÏÂ
ÌÓÏ‡ÎÌ‡, ÛÒËÎÂÌ‡ ËÎË ÏÌÓ„Ó ÛÒËÎÂÌ‡ Á‡˘ËÚ‡.
˙Ï ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë ÒÔ‡‰‡Ú
Í‡ÚÓ‰Ì‡Ú‡ Ë ÔÓÚÂÍÚÓÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ ‰ÂÌ‡Ê.
‡ÚÓ‰Ì‡ Á‡˘ËÚ‡. “Ó‚‡ Â Ì‡ÈÂÙÂÍÚË‚ÌËˇÚ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ˘Û ÔÓ˜‚ÂÌ‡Ú‡ ÍÓÓÁËˇ. œË ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰
Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇÚ Û˜‡ÒÚ˙Í ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ Í‡ÚÓ‰Ì‡ ÁÓÌ‡. ¿ÌÓ‰Ë ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË, ÔÓÒÚ‡‚ˇÌË ‚ ÁÂÏˇÚ‡ ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡. “Ó‚‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
˜Û„ÛÌ, ÎÂ„Ë‡Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÓÚ ˜ÂÌË ÏÂÚ‡ÎË. ŒÚ ‚˙Ì¯ÂÌ
ËÁÚÓ˜ÌËÍ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ
ÚÓÍ, ÍÓÈÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Á‡Ú‚ÓÂÌ
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚÛ. — „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌËˇÚ ÔÓÎ˛Ò.
≈ÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ‰ÂÌ‡Ê. œË ÚÓÁË
ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÁÓÎË‡Ì ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ, ÍÓÈÚÓ Ò‚˙Á‚‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ Ò
ÂÎÒÓ‚Ëˇ Ô˙Ú ËÎË ÏËÌÛÒÓ‚‡Ú‡
¯ËÌ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡. œÓ-ÂÙÂÍÚË‚ÂÌ Â ÔÓÎˇËÁË‡ÌËˇÚ ‰ÂÌ‡Ê Ò
Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚ. ≈‰ËÌ
‰ÂÌ‡Ê Á‡˘ËÚ‡‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÍËÎÓÏÂÚ‡ ÓÚ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡.

март 2007

145

ÏÂı‡ÌË˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
Разходомери за газ и изисквания за монтажа им
За измерване разхода на газ широко приложение намират разходомерите, използващи обемен или ултразвуков
метод за измерване. Обемните разходомери са основно
два вида - камерни и ротационни, а условно се разделят
в категориите мокри и сухи разходомери. Мокрите разходомери се характеризират с висока точност и сложна конструкция, поради което намират ограничено приложение. Използват се предимно в експериментални инсталации. Сухите разходомери са най-разпространени в
практиката. От тях при измерване на газ основно се
използват камерни, турбинни и ултразвукови разходомери. Камерните разходомери са най-често приложимите в жилищни сгради. Максималният дебит на измервания газ е 500 m3/h, а точността им е приблизително 1%
при загуба на налягане в разходомера в диапазона от 80100 Pa. Турбинните разходомери се монтират предимно в газорегулаторни пунктове и газорегулаторни възли.
Точността им зависи от работното налягане, но грешката е под 1%. За измерване на големи дебити се използват ултразвукови разходомери. При тях хидравличните загуби на налягане са много малки.
При избора на разходомер трябва да се вземат предвид максималният и минималният дебит на газа (m3/
h), температурният интервал (oC), продължителността на потребление във върхов режим (h/ден), изчислителното налягане на газа (kPa), неговият състав и осÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡. — ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓÓÏÂÌ ‚ÓÎÚÏÂÚ˙
ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÍÓÌÚÓÎ Ì‡
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰‡ ˜ÂÁ
ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËˇ ÏÛ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÒÔˇÏÓ ÔÓ˜‚‡Ú‡. «‡ÒÚ‡¯ÂÌËÚÂ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ò‡
Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÂÌ ÔÓÚÂÌˆË‡Î. »ÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Ô‡‚Ë Ì‡ ‚ÒÂÍË 200-300 m.
«‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ÍÓÌÚÓÎÌË ÔÛÌÍÚÓ‚Â
Ò ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó Ú˙·ËÚÂ ËÎË ‡Ï‡ÚÛ‡Ú‡.
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новните му характеристики, както и допустимото
отклонение на налягането при експлоатационни условия (kPa). По правило разходомерите се монтират на
отклонението за сградата или промишлената площадка, като преди уреда се монтира филтър. Препоръчително е да се монтират разходомери и на газопроводи
към специализирано производство или големи заводски
консуматори. Газомерите се монтират в сухи надземни помещения или в подземни пространства с обем над
3 m3, измазани с негорима мазилка и осигурени с естествена вентилация. Най-близкият консуматор на газ се
проектира на разстояние най-малко 1 m от разходомера. Допуска се намаляване на разстоянието до 0,5 m,
когато разходомерът е защитен с негорима преграда
с граница на огнеустойчивост 60 min. Когато разходомерите се монтират върху външна стена, стълбище
или помещение за общо ползване, те се проектират в
негорима ниша, кабина или шкаф със заключващи се
врати и естествена вентилация. Помещенията или
пространствата, в които се предвижда изграждането
на ниши за разходомерите, се проектират с осигурена
естествена вентилация. Не се допуска монтирането
на разходомери в жилищни и санитарни помещения,
гаражи и помещения с категория на пожарна опасност
А и Б. Пред разходомерите за газ задължително се предвижда спирателна арматура.

Изпитване на
газопроводи
«‡ ÏÂÚ‡ÎÌË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÍÓÌÚÓÎ˙Ú ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. œË
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÓÚ PE Ú˙·Ë ÍÓÌÚÓÎ˙Ú ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÓÚ ÛÔ˙ÎÌÓÏÓ˘ÂÌË ÒÛÔÂ‚‡ÈÁÓË, ÒÎÂ‰ˇ˘Ë
ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
ÙËÏ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
—ÎÂ‰ Á‡‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ‡·ÓÚË Ë ÔÂ‰Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡
ËÁÓÎ‡ˆËËÚÂ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ,

‚ÒË˜ÍË „‡ÁÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡
ËÁÔËÚ‚‡ÌËˇ Á‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ë ˇÍÓÒÚ.
«‡ ËÁÔËÚ‚‡ÌËˇÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ËÌÂÚÂÌ „‡Á, ‡ÁÓÚ, ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ, ÔËÓ‰ÂÌ „‡Á, ‚˙Á‰Ûı ËÎË ‚Ó‰‡,
ÌÓ ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÍËÒÎÓÓ‰. œÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÓÙËˆË‡ÎÌÓÚÓ ËÁÔËÚ‚‡ÌÂ Â Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ 60 ÏËÌ. Ë ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡, ÒÎÂ‰ Í‡ÚÓ
„‡ÁÓÔÓ‚Ó‰˙Ú Â ·ËÎ ÔÓ‰ÎÓÊÂÌ Ì‡
ÛÒÔÂ¯ÌË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌË ËÁÔËÚ‚‡ÌËˇ ÔË Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 0,1 MPa ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 10 ÏËÌ.
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‘‡ÌË
Ë
À˛·ÓÏË
¡ÂÎ˜Â‚Ë
ƒËÏËÚ˙
ÿÂÈÚ‡ÌÓ‚

ÛÔ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ¡ÂÎÍÓÏ
Преди повече от десетилетие, когато се изграждаше днешния икономически модел, много предприемчиви и амбициозни
специалисти поеха риска да създадат собствен бизнес. Някои от тези хора днес са победители в трудното пазарно съревнование и ръководят стабилни и успешни фирми. Между тях са Фани и Любомир Белчеви, създатели на фирма Белком. По
думите им, стартов капитал на фирмата е единствено личният им професионален опит до момента. С много работа и
предприемчивост, заедно с екипа си успяват да преодолеят бариерите, поставени от преструктуриращата се промишленост, от променящите се изисквания към технологиите и квалификацията на заетите в производството и да постигнат
днешното устойчиво развитие на Белком. Най-близките планове на г-жа и г-н Белчеви за развитие на фирмата са свързани
с изграждането на нова фирмена база, включваща учебен център, бизнес хотел, административна сграда и магазинна част.
ŒÔÂ‰ÂÎˇÏÂ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÚÓ

’‡ÏÓÌËˇÚ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇÚ‡ ÏÂÊ‰Û ıÓ‡Ú‡

¿Ã¡»÷»Œ«Õ» ’Œ–¿.

≈ ÷≈À, —–≈ƒ—“¬Œ » Ã≈◊“¿.

¡ËÁÌÂÒ Ô‡ÚÌ¸ÓË Ë Ò˙ÔÛÁË -

ƒ‡ ‚˙‚ËÏ ÒÂ˘Û ÚÂ˜ÂÌËÂÚÓ

‘»–Ã¿“¿ ¬⁄«Õ» Õ¿, ¡À¿√Œƒ¿–≈Õ»≈ Õ¿ ‘¿ “¿, ◊≈ —Ã≈
—⁄œ–”«». —≈√¿, Œ¡¿◊≈, Œ¡»◊¿Ã≈ ƒ¿ ¿«¬¿Ã≈, ◊≈ «¿ —≈Ã≈…—“¬Œ“Œ —» √Œ¬Œ–»Ã —¿ÃŒ ¬ »«¬⁄Õ–¿¡Œ“ÕŒ ¬–≈Ã≈.

«¿ Õ¿— ¡≈ Õ≈Œ¡’Œƒ»ÃŒ—“. “–fl¡¬¿ÿ≈ ƒ¿ Œ÷≈Àfl¬¿Ã≈ ¬
“–”ƒÕ»“≈ √Œƒ»Õ» Õ¿ œ–≈’Œƒ¿ » œ–Œ—“Œ ÕflÃ¿’Ã≈ ƒ–”√
¬¿–»¿Õ“, Œ—¬≈Õ ƒ¿ ”—œ≈≈Ã.

Œ·˘ËˇÚ ÌË ÔÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Ô˙Ú -

œÓÒÂ˘Ì‡ıÏÂ ≈—

¬ œ⁄–¬»“≈ √Œƒ»Õ» Œ“ —⁄«ƒ¿¬¿Õ≈“Œ Õ¿ ¡≈À ŒÃ œ⁄“»Ÿ¿ œ–Œ—“Œ ÕflÃ¿ÿ≈. ¡≈ÿ≈ ÃÕŒ√Œ “–”ƒÕŒ » Õ≈—»√”–ÕŒ
¬–≈Ã≈, ÕŒ «¿ ¬—≈ » Œ“ Õ¿— ¡≈ ”ƒŒ¬ŒÀ—“¬»≈ ƒ¿ »Ã¿ ƒŒ
—≈¡≈ —» ”Ã≈Õ, ≈Õ≈–√»◊≈Õ » Õ¿ƒ≈∆ƒ≈Õ œ¿–“Õ‹Œ–. ¿ ¬Œ œŒ-ƒŒ¡–Œ Œ“ “Œ¬¿ ¡» ÃŒ√⁄À ƒ¿ —» œŒ∆≈À¿≈ ◊Œ¬≈ .

— ≈¬–ŒœŒ«»“»¬»«⁄Ã, –¿«¡»–¿ —≈. œ–»Õ÷»œ»“≈ Õ» Õ¿
–¿¡Œ“¿ Õ≈ —≈ –¿«À»◊¿¬¿“ Œ“ “≈«» ¬ «¿œ¿ƒÕ¿ ≈¬–Œœ¿.
—≈√¿ Œ—“¿¬¿ ƒ¿ œŒ—“»√Õ≈Ã » “≈’Õ»“≈ –»“≈–»» «¿
Œœ¿«¬¿Õ≈ Õ¿ Œ ŒÀÕ¿“¿ —–≈ƒ¿, ”—⁄–ƒ»≈ ¬ –¿¡Œ“¿“¿ »
«¿œÀ¿Ÿ¿Õ≈ Õ¿ “–”ƒ¿.

œÓ·ÎÂÏÌËÚÂ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ ·ËÁÌÂÒ‡

" Ë‚Ó‡Á·‡Ì‡Ú‡ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËˇ"

–≈ÿ¿¬¿Ã≈ ¬—≈ » —œŒ–≈ƒ ’¿–¿ “≈–¿ —», — ¿Ã¡»÷»fl,
”œŒ–—“¬Œ » Õ¿…-¬≈◊≈ √⁄¬ ¿¬Œ.

≈ ◊¿—“ Œ“ ◊Œ¬≈ÿ ¿“¿ »—“Œ–»fl. ¬—≈ » fl ≈À»Ã»Õ»–¿,
¿ “Œ ÃŒ∆≈, —“»√¿ ƒ¿ ≈ ¬ —⁄—“ŒflÕ»≈ ƒ¿ fl –¿«œŒ«Õ¿≈.

ÕÂ‚ËÌ‡„Ë

—‚ÂÚÎËÌ‡Ú‡ ‚ Í‡ˇ Ì‡ ÚÛÌÂÎ‡ -

—Ã≈ Õ¿ ≈ƒÕŒ » —⁄ŸŒ ÃÕ≈Õ»≈. ≈∆≈√ŒƒÕ»fl“ –⁄—“ ¬ –¿«¬»“»≈“Œ Õ¿ ‘»–Ã¿“¿, Œ¡¿◊≈, œŒ ¿«¬¿, ◊≈ Œ¡Ÿ»“≈ Õ»
–≈ÿ≈Õ»fl —¿ œ≈◊≈À»¬ÿ».

√ÓÎÂÏËˇÚ ¯‡ÌÒ Ã»—À»Ã, ◊≈ “≈œ⁄–¬¿ œ–≈ƒ—“Œ». —⁄ƒ¡¿“¿ “¿ ¿ » Õ≈ Õ»
ƒ¿ƒ≈ Õ»ŸŒ Õ¿√Œ“Œ¬Œ ƒŒ “Œ«» ÃŒÃ≈Õ“. ¬—»◊ Œ, Œ≈“Œ
»Ã¿Ã≈ ƒÕ≈—, ≈ œÀŒƒ Õ¿ Õ¿ÿ»fl “–”ƒ, ¿ “Œ » Õ¿ “–”ƒ¿
Õ¿ ŒÀ≈√»“≈, Œ»“Œ –¿¡Œ“fl“ Õ¿…-ƒ⁄À√Œ — Õ¿—!

”ÒÔÂıËÚÂ Œ¡»◊¿Ã≈ √». –¿ƒ¬¿Ã≈ —≈ Õ¿ ¬—≈ » ”ƒ¿◊≈Õ «¿ ¡≈À ŒÃ
ÃŒÃ≈Õ“. œŒ∆≈À¿¬¿Ã≈ ”—œ≈’» » Õ¿ ŒÕ ”–≈Õ“»“≈ —»,
«¿ŸŒ“Œ Õ» —≈ »— ¿ ƒ¿ ”◊¿—“¬¿Ã≈ ¬»Õ¿√» ¬ œ–≈—“»∆Õ» —⁄–≈¬ÕŒ¬¿Õ»fl.

ÓÏÔÓÏËÒËÚÂ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ë ‚ ÊË‚ÓÚ‡
—¿ ≈∆≈ƒÕ≈¬»≈, ÕŒ Õ»≈ »Ã¿Ã≈ ÿ¿Õ—¿ ƒ¿ œ≈◊≈À»Ã ƒ¬¿
œ⁄“» œŒ-◊≈—“Œ - ¬≈ƒÕ⁄∆ ¬—≈ » Œ“ Õ¿— œŒŒ“ƒ≈ÀÕŒ »
¬“Œ–» œ⁄“, ¿ Œ —œ≈◊≈À» Õ¿…-¡À»« »fl“ Õ» ◊Œ¬≈ .

ƒÓ‚ÂËÂÚÓ ÔÓÏÂÊ‰Û ÌË Ë Ò ıÓ‡Ú‡ ÓÍÓÎÓ Ì‡Ò
≈ ÷≈À“¿ » —–≈ƒ—“¬Œ“Œ, — Œ≈“Œ —Ã≈ œŒ—“»√Õ¿À» ¬—»◊Œ. »— ¿Ã≈ ƒ¿ ¡À¿√Œƒ¿–»Ã Õ¿ ¬—»◊ » ŒÀ≈√» Œ“ ‘»–Ã¿“¿ » Õ¿…-¬≈◊≈ Õ¿ “≈’Õ»◊≈— »fl ƒ»–≈ “Œ– Õ¿ ¡≈À ŒÃ
- »Õ∆. –¿ƒŒ—“»Õ √≈Œ–√»≈¬.

÷ÂÎËÏ ÒÂ ‚
ƒ≈—fl“ »“≈.

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

l

март 2007

¬—≈ » “–fl¡¬¿ ƒ¿ fl ÕŒ—» ¬ —≈¡≈ —», «¿ŸŒ“Œ “”Õ≈À»“≈
—À≈ƒ¬¿“ ≈ƒ»Õ —À≈ƒ ƒ–”√.

ÓÌÒÂ‚‡ÚÓË ËÎË ‡‰ËÍ‡ÎË
Õ≈ ≈ ¬⁄œ–Œ—, Œ…“Œ —’≈Ã¿“»◊ÕŒ Œœ–≈ƒ≈Àfl œŒ¬≈ƒ≈Õ»≈“Œ Õ». “–fl¡¬¿ ƒ¿ —≈ ¬⁄–¬» Õ¿œ–≈ƒ, ¡≈« ƒ¿ —≈ «¿¡–¿¬fl
Œ“ ⁄ƒ≈ —Ã≈ “–⁄√Õ¿À».

≈‰ËÌ ÔÂÍ‡ÒÂÌ ‰ÂÌ
Ÿ≈ œŒ—“»√Õ≈Ã ¬—»◊ Œ, «¿ Œ≈“Œ —Ã≈ Ã≈◊“¿À». ÕŒ »
ƒÕ≈ÿÕ»fl“ ƒ≈Õ —⁄ŸŒ “–fl¡¬¿ ƒ¿ ¡⁄ƒ≈ œ–≈ –¿—≈Õ.

ÃÂ˜ÚËÚÂ ÌË
—¿ ÃÕŒ√Œ Œ¡» ÕŒ¬≈Õ». »— ¿Ã≈ ƒ¿ —Ã≈ «¿Œ¡» ŒÀ≈Õ»
Œ“ Ÿ¿—“À»¬» ’Œ–¿ » ƒ¿ ◊”¬—“¬¿Ã≈, ◊≈ » Õ»≈ —Ã≈ ƒ¿À»
Õ≈ŸŒ «¿ “Œ¬¿.

»Á·‡ıÏÂ ¡Û„‡Ò,
«¿ŸŒ“Œ —Ã≈ Œ“ ¡”–√¿—, ¬⁄œ–≈ » ◊≈ –¿¡Œ“ÕŒ“Œ Õ»
Ãfl—“Œ ≈ ÷flÀ¿ ¡⁄À√¿–»fl. «¿¡≈Àfl«¿À» —Ã≈, ◊≈ ’Œ–¿“¿ Œ“
¡”–√¿— “–”ƒÕŒ —“¿¬¿“ ∆»“≈À» Õ¿ ƒ–”√» √–¿ƒŒ¬≈. œ–≈ƒ» ¬–≈Ã≈ √Œ¬Œ–»’Ã≈ — ŒÀ≈√¿, Œ…“Œ Œ“√Œ¬Œ–» Õ¿
¬⁄œ–Œ—¿ Õ» Œ“ ⁄ƒ≈ ≈: ì¿« —⁄Ã Œ“ ¡”–√¿—, ÕŒ Œ“ 43 √Œƒ»Õ» ∆»¬≈fl ¬ —Œ‘»flî.

¡ËıÏÂ ÒË ÔÓÊÂÎ‡ÎË
«ƒ–¿¬≈ » ”—œ≈’, –¿«¡»–¿ —≈. — ¬—»◊ Œ Œ—“¿Õ¿ÀŒ —≈
Õ¿ƒfl¬¿Ã≈ ƒ¿ œ–Œƒ⁄À∆¿¬¿Ã≈ ƒ¿ —≈ —œ–¿¬flÃ≈.
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