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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿¬¬ ËÌ‚ÂÒÚË‡ ‚ ÌÓ‚ Á‡‚Ó‰ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Предстои изграждането на нов, трети завод у нас на водещата мултинационална компания АВВ, съобщи Петер Симон, мениджър на АВВ в България, по време на
градинско парти пред софийския офис на компанията. Изграждането на новия завод,
който ще се намира в близост до град Пловдив, ще стартира през октомври, уверяват от АББ България. „Предвижда се предприятието да бъде вътрешен доставчик
на АВВ, в което ще се асемблират компоненти за автоматизация, произведени в
други заводи на концерна. В периода до 2011 г. за производството се планира да
бъдат наети приблизително 500 души“, коментират от АББ България. „Проектът
за новата производствена база е създаден с цел увеличаване на производствените
капацитети на продукти за автоматизация на АВВ. Също така, ще бъде разширена
гамата продукти ниско напрежение на АВВ“, допълват от АББ България. Новата
производствена база на АВВ ще бъде изградена върху обща площ от около 35 000
кв.м. Планира се да бъде пусната в експлоатация до лятото на 2009 г. Инвестицията в проекта възлиза на стойност близо 20 млн. долара“, допълват от компанията.

≈ıÌ‡ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë Â¯ÂÌËˇ Ì‡ Mitsubishi Electric
На 28 май т.г, Ехнатон бе домакин на презентация, представяща продуктите и
системите за автоматизация на Mitsubishi Electric. Събитието се проведе в рамките на международното изложение БУЛКОНТРОЛА (27 - 30 май 2008 г.), в Интер Експо
и Конгресен център в столицата. Специален гост и лектор на събитието бе Джулиен Далери, регионален Търговски Директор в Mitsubishi Electric, Германия. В рамките на презентацията г-н Далери запозна присъстващите гости с възможностите
за гъвкава автоматизация чрез програмируеми логически контролери от F-серията
на Mitsubishi Electric. Представени бяха серво управления с автоматична настройка
в реално време и функция за потискане на вибрациите, както и инвертори с високи
въртящ момент и точност на позициониране. Разгледани бяха и възможностите за
внедряване на висококачествени системи за човеко-машинен интерфейс HMI в производствени процеси, както и контролерите Q-Platform.

‡ÔÂÎÂÌ √ÛÔ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ VISADES
Отскоро фирма Капелен Груп е официален представител за България на австрийската компания VISADES Technologie & Entwicklung, част от групата Ing. Viktor Sachs,
съобщи за сп. Инженеринг ревю Сергей Словачевски, търговски сътрудник в Капелен
Груп. „Новият ни партньор разработва и произвежда UV-камери за обеззаразяване на
питейни и отпадни води с широко приложение. Камерите са подходящи за индивидуално и комунално водоснабдяване, промишлено водоснабдяване, съоръжения за изкуствен сняг, дезинфекция на отпадни води и други специални приложения“, заяви гн Словачевски. „Убедени сме, че UV-камерите, производство на VISADES, имат потенциал за пазарно развитие у нас. Първоначалната ни маркетингова стратегия
включва популяризирането им на различни специализирани технически изложения,
постепенно разширяване на кръга от контакти сред специалисти, работещи в областта, ВиК дружествата, хранително-вкусовата промишленост, хотелите и други“, допълва г-н Словачевски.

¡ÂÎÍÓÏ ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡
БЕЛКОМ, официалният представител на Megger за България, съобщи за пазарния
дебют на нов прибор DELTA 3000. Той предназначен за автоматично изпитване на
състоянието на високоволтови електрически съоръжения: трансформатори,
прекъсвачи, двигатели и др. Приборът се използва за определяне на фактора на
мощността на изолацията, измерване на ток на насищане и индуктивност на
трансформаторни намотки. Клавиатура допълва цветния LCD дисплей с висока
резолюция, където се изобразяват резултатите от изпитанието: напрежение, ток,
мощност (загуби), фактор на мощността и капацитет. Софтуерният пакет PowerDB
генерира таблици, спецификации, съобщения и коментари, поддържа създадени от
потребителя таблици и процедури. Автоматичните функции намаляват времето
на измерване и риска от грешки. Резултатите могат да се съхраняват в XML формат заедно с хронологични данни за оценка на тенденции и експортиране на данните във външен софтуер. DELTA3000 включва автоматична система за подтискане
на високи нива на електростатични и електромагнитни смущения за постигане на
максимално точни резултати в разпределителни станции до 765 kV. За калибриране
на място DELTA3000 може да се допълни с еталонни кондензатори 100 pF и 1000
pF, а за измерване на коефициента на трансформация – с кондензатор 10 nF TTR.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
–Û‚ÂÍÒ ÓÚ·ÂÎˇÁ‡ 15-„Ó‰Ë¯ÂÌ ˛·ËÎÂÈ
На 18 юни т.г. в Дипломатически клуб Горна Баня фирма Рувекс отпразнува
тържествено петнадесетия си рожден ден. Празникът на домакините споделиха
многобройни партньори, строителни предприемачи, проектанти, архитекти, журналисти и приятели на компанията. Под надслова „Приказката продължава“, екипът
на фирмата изрази волята си да продължи и занапред да отстоява и развива Рувекс
като една от най-големите български компании за отопление, вентилация и климатизация. Специално приветствие към екипа на Рувекс и гостите на тържеството
отправи Венцислав Славчев, собственик на компанията, който подчерта, че успехът
се основава на качество, надеждност и коректност. В официалната част на тържеството Христо Михайловски, изпълнителен директор на Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), връчи на Ивайло Викторов, изпълнителен директор на Рувекс, сертификат за Дългосрочен рейтинг ВВВ и краткосрочен А2 с положителна
перспектива. „Оценявайки икономическото състояние на фирма Рувекс на базата на
повече от 100 показателя, експертите на БАКР достигнаха единодушно до извода,
че Рувекс е сред най-стабилните български фирми“, подчерта г-н Михайловски.

≈ÎÏ‡Í ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÚÓ ÒË ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
Елмарк Холдинг разшири производствената си гама с нови серии контактори,
термични релета и термо-магнитни прекъсвачи, съобщават от фирмата. Изделията, производство на завода в Добрич, бяха показани на наскоро завършилия Международен технически панаир в Хановер. „Щандът ни, разположен на площ от 80 кв.м.,
бе посетен от повече от 300 представители на фирми от цял свят. Сериозен
интерес към новата гама продукти и намерения за партньорски отношения проявиха бизнесмени от Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Великобритания,
Холандия, Дания, Финландия, Литва, Латвия, Естония, Русия, Украйна и Беларус. Постоянен бе интересът и от представители на Саудитска Арабия, Обединени Арабски Емирства, Йордания, Мароко, Египет, Индия, Пакистан, Иран, Ирак, САЩ, Канада,
Мексико, Австралия, Нова Зеландия и други“, коментират от Елмарк Холдинг. „Екипът
на компанията вече е в контакт с новите ни потенциални партньори за уточняване
на изисквания и последващи преговори“, допълват от Елмарк Холдинг.

Yokogawa ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë CENTRUM VP Û Ì‡Ò
На 30 май официално бе представена и в България новата система за управление
CENTRUM VP на водещата японска компания Yokogawa. Събитието се проведе в
Международния изложбен център в столицата. Презентацията бе открита от инж.
Явор Червенков, ръководител на клона на Yokogawa в България, който приветства
присъстващите гости и за пореден път заяви сериозните намерения на компанията
да присъства активно на българския пазар. „С техническите възможности на
Yokogawa, иновативните решения и продукти на компанията и натрупания с годините опит от присъствието ни в България сме в състояние да предложим решение
на различни като мащаби и сложност технически проблеми и задачи“, коментира гн Червенков. „Като възможности и структура, новата система на Yokogawa CENTRUM VP, съответства на най-съвременните разбирания в света на индустриалната автоматизация. Разработването й е направено с цел интегриране на цялата налична информация в обща база данни, правейки я достъпна за всички производствени и управленски нива“, допълва г-н Червенков.

—ÂÏËÌ‡ Ì‡ Xerox Ë »ÌÚÂÎËÌÂÚ ¡˙Î„‡Ëˇ
На 30 май т. г. Xerox България, съвместно с премиум партньора си Интелинет
България, представиха пред клиенти и журналисти най-новите тенденции в областта
на широкоформатния печат. Събитието се проведе в хотел „Грийнвил“ в рамките на
семинара „Разширете възможностите на Вашия бизнес“, организиран от Xerox. Двете компании демонстрираха възможностите на цифровата широкоформатна инженерна система за печат, сканиране и копиране Xerox 6204. „Системата е сред найбързите в своя клас, предназначена за производство на инженерни планове, топографски и въздушни карти, машинни и архитектурни чертежи. Подходяща е за потребители, които се пренасочват от аналогов към цифров печат, както и за тези, които
за първи път навлизат в областта на широкоформатния печат. Системата Xerox
6204 се предлага в три разновидности: – принтер, принтер-копир и принтер-копирмрежов скенер. Предимството й пред конкурентни продукти е, че позволява лесно
сканиране в мрежа, както и опция за цветно сканиране, което предоставя допълнително удобство при архивиране на цветни чертежи“, заявиха организаторите.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œ˙‚‡ Â„ËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒÂ˘‡ Ì‡ ‰ËÒÚË·ÛÚÓËÚÂ Ì‡ Microchip
На 5 и 6 юни в несебърския хотел Виго се проведе първата годишна среща на
дистрибуторите на Microchip от България, Сърбия и Македония. Организирана от
Владимир Велчев, търговски представител на Microchip за България, Сърбия и Македония, тя събра представители на Комет електроникс - България, Фючър електроникс - България, ВитаЕлко - Сърбия, Комет електроникс - Сърбия. Работната програма на мероприятието включваше пазарен анализ, представен от Вл. Велчев, лекция
на тема "Търсене на информация, подпомагаща работата с клиенти", изнесена от
Карл Хьодел - регионален мениджър продажби за Източна Европа и обучение за работа с последната версия на търговския софтуер MAPS, водено от Гералд Райзенцайн
мениджър дистрибуция за Източна Европа. Накрая между участниците, разделени на
три отбора се разгоря оспорвано състезание, включващо решаване на конкретни
казуси за привличане на потенциални клиенти, осигуряване на компетентна поддръжка и технически решения за приложение на продуктовата гама на Microchip.

ÛÏÂËÓ ÃÂ‰ Ò ÌÓ‚‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Á‡ Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡ÎÛ„Ë˜ÌË „‡ÁÓ‚Â
На 15 май т.г. в медодобивния завод Кумерио Мед, град Пиродоп, официално бе
открита високотехнологична инсталация за очистване на вредните металургични
газове. Инвестицията в проекта възлиза на стойност 25 млн. лева. На събитието
присъстваха Никола Треан, изпълнителен директор на завода, Георги Николов, генерален секретар и представители на Министерството на околната среда и водите.
По време на организираната пресконференция г-н Николов заяви: “Инсталацията за
очистване на металургични газове е най-високотехнологичната в България. Съоръжението драстично намалява емисиите на серен диоксид и други вредни вещества
в атмосферата. След направени експериментални замервания в периода 14 март 14 април т.г. бе установено, че емисиите на серен диоксид, получавани при производството на мед в завода, са намалели с около 55%, а вредните частици прах, които
се изхвърлят в атмосферата - с около 95%“.

‡ÌËÒÍÓ ÓÚÍË Û˜Â·ÌÓ-‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÂÌ ˆÂÌÚ˙
Наскоро фирма Каниско откри нов учебно-демонстрационен център на ул. Сердика в София, съобщи за сп. Инженеринг ревю Красин Павлов, управител на Каниско.
„Центърът е създаден с идеята да подпомага проектантите по-бързо да въведат в
работата си използвания от тях специализиран софтуер за проектиране. Оборудван е с най-съвременна компютърна и мултимедийна техника. Обхватът на предлаганите курсове е голям - AutoCAD - базово проектиране; AutoCAD Civil 3D – инфраструктура; AutoCAD Architecture и Revit Architecture – архитектура; AutoCAD MEP и
Revit MEP - ОВК, ВиК и електроинсталации; AutoCAD Electrical и Electrical Designer –
електротехника и електроенергетика; AutoCAD Mechanical – машинно проектиране;
Autodesk Inventor – машинно проектиране; Hydra&Canalis – ВиК проектиране; Platea –
пътно и жп. проектиране“, заяви г-н Павлов. „В новия демонстрационния център на
Каниско клиентите ни могат да се запознаят безплатно с всеки един от специализираните софтуерни продукти, предлагани от фирмата. На разположение са сертифицирани специалисти, които ще ги консултират и ще им предоставят възможности
да се запознаят с интересуващия ги софтуерен продукт“, допълниха от Каниско.

Autodesk ÔË‰Ó·Ë‚‡ Moldflow
Autodesk е постигнала окончателно споразумение за придобиване на Moldflow
Corporation, се твърди в официално прессъобщение на компанията. „Moldflow е водещ
доставчик на софтуерни продукти, които позволяват на конструкторите да оптимизират визуализацията на пластмасови компоненти на всеки етап от процеса на
разработването и производството им. Сделката ще разшири решенията на Autodesk
за създаване на дигитални прототипи на пластмасови детайли“, заявяват от
Autodesk. „Споразумението показва ангажимента на Autodesk да предоставя всеобхватно решение за създаване на дигитални прототипи за различните по размер
производства. Това ще им даде възможност да оптимизират, проверяват и подобряват своите конструкторски и дизайнерски решения още в процеса на създаването им. Благодарение на сделката, производителите, които използват решението
на Autodesk за създаване на дигитални прототипи, ще могат да се възползват и от
опциите за анализ на процеса на производство на пластмасови части и детайли“,
коментират от Autodesk. „След като сделката бъде финализирана, Autodesk се ангажира да осигурява поддръжка на клиентите на Moldflow и да ги интегрира в общността от производители на Autodesk“, уточняват от компанията.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ‚Â‰Â ÒÂ „Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ Rockwell Automation
Традиционният годишен семинар на фирма Ротек, посветен на най-новите разработки в областта на индустриалната автоматизация на водещата американска
компания Rockwell Automation, се проведе в парк-хотел Пирин в град Сандански. От
11 до 13 юни домакините посрещнаха специалисти по КИП и А от различни промишлени предприятия в страната. В съответствие с установената традиция, паралелно с презентационната част домакините представиха работещи макети на продукти и възли, производство на Rockwell Automation.
Сред акцентите в семинарната програма бяха презентациите, посветени на
универсалната платформа логически контролери ControlLogix, позволяващи изграждане и съвместяване на системи за управление от типа „process“, „safety“, „motion“,
„batch“, „drives control“ и „condition monitoring“. Представени бяха новите операторски
терминали и индустриални комутатори, производство на Rockwell Automation, разширените възможности на контролерите от серията CompactLogix и MicroLogix 1400,
както и версия 17 на софтуерния пакет за програмиране RSLogix 5000.

¬‡ÎƒÂ—Ú‡ ÔÂ‰Î‡„‡ Michael Riedel Û Ì‡Ò
Отскоро фирма ВалДеСта е официален представител на немския производител
на трансформатори Michael Riedel Transformatorenbau, съобщи за списание Инженеринг ревю Валентина Вълева, управител на фирма ВалДеСта.
„Немската компания е с повече от 35-годишна история и в момента е един от
най-големите производители на висококачествени трансформатори в света. Освен
с производство, компанията се занимава активно и с разработването и финансирането на научни проекти. Произвежданите в три завода в Германия индуктивни
градивни елементи и eлектрозахранващи системи за индустрията и електрониката се доставят в повече от 50 държави в света. Качеството на продуктите на
Ридел отговаря на най-високите изисквания на съвременните технологични процеси.
Клиенти на компанията са немските железници Deutsche Bahn, Мерцедес Бенц, Фолксваген, Deutsche Telekom, Луфтханза и други“, заяви г-жа Вълева.
На българския пазар фирма ВалДеСта ще предлага широка гама продукти на немския производител - всички видове еднофазни и трифазни трансформатори, компактни еднофазни и трифазни захранващи блокове, транформатори за медицински
помещения и други.

—Ú‡ÚË‡ Âı‡·ËÎËÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ ‚ –ÛÒÂ
На 5 юни т. г. в присъствието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски официално бе направена първата копка по проекта „Подмяна на магистрален водопровод DN 1200, Сливо поле – Русе“,
съобщиха за списание Инженеринг ревю от фирма ПроСтрийм Груп, която е доставчик на тръбопроводната арматура по проекта. Мащабната инвестиция е на обща
стойност 46.8 млн.евро и се финансира по програма ИСПА, мярка Интегриран воден
проект за град Русе.
Целта на проекта е подмяна на старите амортизирани и корозирали водопроводни тръби 546 мм – етернит и 1200 мм – предварително напрегнат стоманобетон
с нови стъклопластови тръби 1200 мм. Основен изпълнител на строителните
работи е немската компания Meyer&John. Райкомерс Конструкшън България е подизпълнител, а тръбите се доставят от Хобас България.
ПроСтрийм Груп доставя тръбопроводната арматура от сферографитен чугун,
производство на германската компания VAG Armaturen, и в частност – двойноексцентрични бътерфлай клапи DN 1200, възвратни клапи с демпфери, демонтажни
връзки, еднокамерни въздушници, въздушници с удароубивател и др.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
– Ë Ã ¡˙Î„‡Ëˇ Ó·ÌÓ‚Ë Î‡·Ó‡ÚÓËˇ ‚ “”-—ÓÙËˇ
На 22 май т.г. официално бе открита напълно обновената учебна лаборатория по
кабелни системи в катедра Комуникационни мрежи на факултета по Телекомуникации към ТУ–София. Лабораторията е модернизирана с подкрепата на Р и М България.
Сред гостите на откриването бяха Александър Петров, управляващ директор на Р
и М България, Валентин Димитров, главен секретар на Техническия университет,
Феличе Гуарна, главен инструктор в R&M, доц. д-р инж. Владимир Пулков, декан на
Факултета по телекомуникации, и доц. д-р инж. Мирчев, ръководител на катедра
Комуникационни мрежи.
Модернизирането на учебната лаборатория по структурно окабеляване е първата стъпка от обявените от ръководството на R&M мащабни инвестиционни планове в България и региона. Плановете на компанията включват инвестициите да
достигнат 3.5 млн. евро през следващите няколко години.
Обновяването на новата лаборатория включва цялостно ремонтиране и обзавеждане на старата зала, както и замяна на оборудването с ново окабеляване, комуникационна техника, рак и мултимедия. Освен това, като част от партньорството, двама преподаватели от ТУ-София са преминали безплатно обучение в R&M.

”ÌËÍÓÏ ÃËÍÓÒËÒÚÂÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë i.LON SmartServer
На 19 юни т.г. фирма Уником Микросистеми бе домакин на семинар, посветен
на платформата за управление и енергиен мениджмънт LonWorks. На презентацията, състояла се в Интерпред - София, присъстваха специалисти от областта на
сградната автоматизация, ОВК проектанти, светлотехници, университетски преподаватели, архитекти, строително-инвестиционни компании и консултантски
фирми.
Семинарът представи същността, възможностите за приложение и широкия
диапазон от технически средства на технологията за управление LonWorks. Домакините посочиха примери за реализация на технологията, включително управление
на осветлението в пътни тунели, системи за сигнализация, сградна автоматизация и постигнатите икономии на енергия. Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят и с най-новия член на семейството на i.LON Интернет сървърите на Echelon - i.LON SmartServer.
„Това са първите програмируми IP сървъри и системни контролери в общ корпус, които позволяват изключително лесно проектиране и изграждане на енергийноефективни решения за управление на сгради, улично осветление, отдалечен
мониторинг и контрол на оборудването от всяка точка на света“, поясни инж.
Орлин Кишкилов, управител на Уником Микросистеми.

CADdy++/SEE Electrical Ò ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË Ì‡ ¿¬¬
Като резултат на успешното сътрудничество между ABB България и Иже+Ксао
Балкан отскоро на българския пазар се предлага най-новата версия на професионалния CAD софтуер за електротехническо проектиране CADdy++/SEE Electrical, съобщи за списанието Димитър Кръстев, управител на Иже+Ксао Балкан.
„В програмата е включена база данни на ABB на български език, която е изключително удобна, оптимизира процеса на проектиране и пести от ценното време
на потребителя. Софтуерният продукт е предназначен за лесно създаване на схеми, чертежи и диаграми в областите на електротехниката, електрониката, хидравликата и пневматиката, хладилната техника и строителството. Продуктът
включва бази данни с каталози на всички водещи производители на електротехническо оборудване и е изцяло на български език“, допълва г-н Кръстев.
CAD програмата CADdy++/SEE Electrical е подходяща за предприятия, които се
занимават с проектиране на ел.табла ниско напрежение, изработване, монтаж и
пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

œÓÎÛ˜ËıÚÂ ÎË
ÌÓ‚Ëˇ ·ÓÈ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ
»ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛?
Всеки е гледал филми от
началото на двадесети век,
в които вестникарчета тичат, викайки горещите новини от новия брой. Столетия
след изобретението на
Гутенберг, Интернет отново промени из основи представите ни за писмена комуникация. И макар че носителят е електронен и все подостъпен, все повече и форматът, и съдържанието остават важни. Защото отстоянието от над 2000 години не е променило актуалността на думите на Сократ: „Аз знам, че нищо не знам, но
има и такива, които и това не знаят“. Отнасят се за
всеки и за всички. С още по-огромна сила за нашата –
инженерната общност. А и как иначе, когато макар и
фундаменталните открития да не са ежедневие, техниката се развива с трудни за наваксване темпове. И колкото и "тесен" да е един специалист, за да е наистина
знаещ и можещ, трябва непрекъснато да следи новостите. Това означава да се обучава, да се рови, да чете и
т.н., т.е. непрекъснато да се състезава с времето.
Вярвам, ще се съгласите, че в нашето време информацията е най-желаната и най-полезната стока, което я
превръща и в най-скъпата. Информираността за техническите и пазарните новости в бранша е сред директните пътища към по-висока конкурентноспособност. А
който, наред с инженерните, се е занимавал и с икономически науки, няма как да не е чувал, че най-сигурната и
неоспоримата власт е експертната. Или както се казва, „единственото нещо, което не биха могли да ти
отнемат, е в главата“. Пък и през последните години и
у нас се наблюдава радостната правопропорционална
зависимост между качеството и количеството на труда и цената му. А какво по-логично от това експертната власт да е подплатена финансово.
Именно за да черпите от сигурен, надежден и лоялен
информационен извор, какъвто е списание Инженеринг
ревю, вече не е нужно да сте само абонат на книжния му
вариант, да теглите и разглеждате списанието като
pdf, нито да се запознавате със съдържанието на новия
брой от сайта ни. Бихте могли разлистите и прочетете списанието на българската индустрия - страница по
страница, да видите не само редакционното съдържание, но и рекламите в целия им блясък, както и да ползвате функционалните възможности на новото електронното издание. Без ограничения в тиража, вашият брой
на електронното Инженеринг ревю ви очаква. За да го
имате, е необходимо, просто да попълните талона от
сайта ни: www.tlllmedia.bg

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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Ò˙·ËÚËˇ

œ Ë Ã ÓÌÒÛÎÚËÌ„ ˜ÂÒÚ‚‡ "Ô˙ÎÌÓÎÂÚËÂ"
Тържествено бе отбелязано и откриването на новия офис на фирмата

Õ

а 11 юни с изискано парти и с
активната подкрепа на партньори и
приятели от топлофикационния и
ВиК секторите у нас, екипът на П и
М Консултинг отбеляза 18-годишнината от основаването на фирмата.
Поводът за празнуване на домакините бе двоен, тъй като съвместно с
годишнината на фирмата официално бе открит и новият им офис на
улица Босилек, в непосредствена близост до Симеоновско шосе, в столицата. Вечерното парти бе открито
от инж. Владимир Петков, управител
на фирмата, който благодари на екипа на П и М Консултинг и присъстващите гости за успешното сътрудничество и всеотдайността през
изминалите години. „Има хора, които търсят причини, за да не работят. Има и други хора, които независимо от собствеността на фирмата, за която работят - държавна
или частна, намират сили, време и
не пестят усилията си, за да въвеждат нови технически решения. Имен-
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но представители на втората
група сте всички
вие, които уважихте и споделяте нашия празник.
Дълги години мечтаехме за офис, в
който ще можем
да работим спокойно, достатъчно далече от задръстванията в
центъра. И тъй
като по-голямата
част от времето
си прекарваме в офиса, за нас това е
повече от работно място. Това е и
причината на поканите за празника
да напишем „Добре дошли в нашия
нов дом“, заяви г-н Петков.
След него микрофона бе даден на
домакинята на тържеството - икономическия директор на П и М Консултинг - г-жа Донка Илиева. В изключително емоционално и затрогващо
приветствие г-жа Илиева увери

присъстващите гости, че макар и
работата да е тази, която ги е
събрала заедно, отношенията отдавна са излезли извън деловия тон и са
се превърнали в приятелство. „Преди няколко месеца с изненада разбрах,
че адресът на новия ни офис е на
улица „Босилек“ – Божия сила!. Затова искам да ви пожелая божията сила
да следва вашите стъпки, да закриля
вас и вашите близки“.
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Honeywell Ò˙·‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËˇ ·‡Ì¯
‚ ¿Î·ÂÌ‡
Компанията представи новости в областта на промишлената автоматизация

Ã

ежду 23 и 25 април т.г. в курортния комплекс Албена се проведе
едно от най-дългогодишните и утвърдени събития в бранша на промишлената и сградната автоматизация у нас. Двадесет и четвъртото издание на годишния семинар,
организиран от Ханиуел България,
събра представители от всички направления на индустриалния сектор
- химическа индустрия, нефтохимия,
енергетика, топло- и електроенергетика, пренос на газ и много други.
В рамките на семинарните дни бяха
разгледани развитието на децентрализираните системи за индустриални приложения на Honeywell, системата за защити, газдетекторите,
полевия КИП, програмите на компанията за поддръжка на системите
и др.
Основно място в семинарната
програма бе отделено на

безжичните технологии в
автоматизацията
„Безжичните технологии са следващата революция в областта на
индустриалната автоматизация.
Причината е в огромната гъвкавост
и избягването на всички разходи,
свързани с проектиране, закупуване
и инсталиране на опроводяването“,
коментира специално за списание
Инженеринг ревю инж. Владимир Ангелов, ръководител на местния офис
на Honeywell. „Разбира се, налагането
на безжичните технологии няма да
стане лесно и то не защото необходимата инвестиция не е малка. Основният проблем е в изграждането
на необходимата инфраструктура.
След това, процесът на внедряване,
разширяване и усъвършенстване на
системите би се опростил многократно. За момента водещите компании, сред които е Honeywell, предлагат трансмитери за температура и налягане, но аз съм сигурен, че в
бъдеще оборудването ще се разши-
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ри в посока разходомери и други помалко използвани прибори. Ще бъдат
разработени нови батерии, предлагащи много по-дълъг експлоатационен живот. И не след дълго, безжичните технологии ще навлязат широко в процесната индустрия“, допълва той.
В отговор на въпроса какви са
нагласите у нас към

инвестиране в модерни
системи за
автоматизация
г-н Ангелов е категоричен, че навсякъде по света това е сложен и
рисков процес. „Ефектът от инвестициите в технологично оборудване е много по-лесно доказуем. За разлика от тях, предварително е трудно да се определи каква ефективност
би могла да се постигне, благодарение на внедряването на съвременна
система за автоматизация. За да се
оцени ролята и значението на една
система за автоматизация е необходимо най-малкото добра воля“, коментира ръководителят на българския офис на компанията. „А част от
българските собственици нито познават, нито искат да научат, нито
искат да постигнат ефекта от внедряването им. Най-добрият пример
за това е строителният сектор.
Колко са големите сгради у нас с
внедрена система за управление на
сградните инсталации? В държави
като Германия е невъзможно да бъде

построена офис или административна сграда или развлекателен център
без BMS“, допълва той.
Относно все по-големия интерес
от страна на специалистите по КИП
и А към представяните новости,
който се потвърди и от най-новото
издание на семинара, Владимир Ангелов коментира „За съжаление у нас
няма форум, който да оцени огромните усилия, влагани от специалистите във внедряването на системи
за автоматизация. Въвеждането на
всяка новост е борба“.

Перспективно развиващи
се области от
индустрията
Обърнахме се към г-н Ангелов и с
въпроса: Съдейки от опита си, би ли
могъл да каже кои са най-перспективно развиващите се области от индустрията у нас, от гледна точка на
инвестициите в системи за автоматизация. „В световен мащаб, дори в
петролната индустрия, решенията
за инвестиране в новости в областта на автоматизацията не се вземат от местните ръководства.
Инициативата, обикновено, идва от
високите мениджърски нива. Сред
причините е рискът, за който вече
споменах. Именно по-тази причина у
нас инвестиции в сферата на автоматизацията се правят основно в
заводи, които са част от големи
световни корпорации“, заяви в отговор той.
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O·Û˜ÂÌËÂ Ì‡ —ËÏÂÌÒ
»Ì‰ÛÒÚËˇ ‚ ¡‡ÌÒÍÓ
Tеоретиko-практически курс за програмиране и пуск на
SINUMERIK 802D solution line

Œ

т 19 до 23 май т.г. Сименс България, направление Индустрия, организира обучение за клиентите си от
машиностроителния бранш. Петдневното обучение се проведе в приятната обстановка на хотел Перун
в град Банско. Официален гост-лектор по основната тема на обучението „Програмиране и пуск в експлоатация на SINUMERIK 802D solution
line“ бе инж. Габриел Унгуру, сервизен
специалист в Siemens, Румъния. За
участие в обучението бяха поканени
специалисти, ангажирани с пуск, инсталация и сервиз на цифрово-програмни управления за металорежещи
машини от Машстрой, Троян; ЗММ,
Сливен; РАИС, Пазарджик; Алфа Машинекс, София; Полимета С, София;
Селена, Габрово и русенската фирма
Елтроник, която е сервизен партньор на Сименс България за CNC системи.
В рамките на семинарната програма бяха представени и концепциите
за индустриална автоматизация на
Siemens. Презентация направиха инж.
Констанца Бойкова и инж. Здравко
Александров, Системи за автоматизация, инж. Ангел Костов, Задвижвания, и инж.Светозар Захариев, Нисковолтова апаратура на Сименс.

SINUMERIK 802D solution
line
„Системата за управление на металорежещи машини от среден клас
SINUMERIK 802D sl се отличава с
лесно програмиране, широки възможности за визуализация и комуникация.
Благодарение на новите интелигентни сервозадвижвания SINAMICS
S120, които се характеризират с
разширени диагностични възможности, системата постига висока функционалност и енергийна ефективност при работа“, коментира специално за сп. Инженеринг ревю инж.
Петър Кацаров, мениджър Цифрово-
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програмни управления в Сименс, направление Индустрия. „В отговор на
все по-високия интерес към системите за управление на металорежещи
машини, производство на Siemens, и
увеличаващия се брой на успешно
реализираните проекти в България,
счетохме за важен ангажимент на
Сименс, направление Индустрия, да
запознаем партньорите и клиентите ни с решенията и възможностите на продуктите, които предлагаме в тази област. Инициативата бе
подкрепена и от клиентите ни, които вече използват в работата си
SINUMERIK 802D solution line за управление на стругови, фрезови, шлифовъчни и щанцови машини“, допълва г-н
Кацаров.

Акцентът - върху
практическата
насоченост
„Основната цел на обучението бе
клиентите ни да придобият професионални знания за конфигурирането
на SINUMERIK 802D sl, както и за
настройване, тестване и пуск на
типови конфигурации за управление
на металорежещи машини. Участниците имаха възможност да се запознаят с комплексната работа на сис-

темата за управление SINUMERIK
802D sl и сервозадвижванията
SINAMICS S120. Поставихме акцент
и върху използването на различните
функции на SINUMERIK 802D sl с цел
постигане на максимален производствен капацитет на управляваната
с ЦПУ машина, откриване и отстраняване на грешки и други“, заяви г-н
Кацаров.
Сред застъпените теми в обучението бяха: SINUMERIK 802D solution
line хардуер и компоненти; въвеждане в системната архитектура; преглед на функциите на ЦПУ
SINUMERIK 802D solution line; машинни данни/параметри за конфигуриране на ЦПУ и задвижванията; пуск
в експлоатацията на системата;
пуск на серийни машини; анализ на
грешките и диагностика; използване на софтуера за оптимизиране и
програмиране на задвижванията –
STARTER. Разгледани бяха структурата на NC/PLC интерфейса, използването на „SINUMERIK 802D sl PLC
programming tool“ и ъпгрейда на системния софтуер. Участниците в
курса преминаха и практическо обучение за програмиране и сервиз на
тренировъчни модели със задвижвания и сервомотори.
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»ÁÎÓÊ·‡ Ì‡ Emerson Process Management
Пътуваща изложба демонстрира най-съвременни технологии и средства за автоматизация

Œт 16 до 23 май екипът на Emerson
Process Management у нас бе домакин
на пътуваща изложба в индустриални центрове на страната. Събитията бяха част от мащабна маркетингова инициатива на компанията, обхващаща държави от Европа. Пътуващата изложба на тема „Explore
PlantWeb“ бе посветена на възможностите за постигане на реални
резултати, които предоставят найсъвременните технологии за автоматизация и управление на основни
средства. Акцент в оборудването, с
което специалистите имаха възможност да се запознаят, бяха безжичните технологии за полева комуникация. Спирки на пътуващото изложение в страната бяха Свилоза в
град Свищов, Агрополихим, Полимери, Солвей Соди и ТЕЦ Девня в едноименния град, Биовет, ИНСА, топлоелектрическите централи и Неохим
в град Пловдив, както и Лукойл Нефтохим в Бургас. На 21 май камионът на Emerson Process Management
бе в столицата, където участници в
събитието бяха представители на
Лукойл България, Стомана Индъстри,
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Булгаргаз, Булгартрансгаз и
на сп. Инженеринг ревю.
„От съвременните средства за автоматизация се
очаква не само да управляват
технологичните процеси, да
повишават сигурността на
работа на оборудването и да
улеснят операторите, но и да
допринесат за увеличаване на
производителността, т.е. за
повишаване на икономическата ефективност на производството. Навлизането на
безжичните комуникационни технологии промени традиционните представи в света на автоматизацията.
Emerson Process Management е сред
компаниите, които вложиха много
усилия и средства в развитието им
през последните години и днес, смело мога да твърдя, сме сред водещите доставчици на безжични решения
в световен мащаб“, коментира за
Инженеринг ревю инж. Борислав Младенов, управител на българския офис
на Emerson Process Management.
Всеки от посетителите на изложбата имаше възможност да се запознае с възможностите на PlantWeb

архитектурата, демонстрирани от
три DeltaV системи, включващи системата за защити и блокировки
DeltaV SIS, полево оборудване за измерване на температура, налягане,
pH, разход и регулиращи клапани.
Част от полевото оборудване бе
свързано в интелигентна безжична
мрежа. Показаните системи предлагаха широки възможности за симулации на реални производствени процеси в областта на химическата и
нефтохимическата индустрии, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишлености, както и
транспорта на природен газ.
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ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ
Ó·ÓÛ‰‚‡ Î‡·Ó‡ÚÓËË ‚ “”-—ÓÙËˇ
Лаборатории „Енергийна ефективност“ и „Сградна автоматизация“ са инвестиция в образованието

Õ

а 20 май т.г. официално бяха открити две нови лаборатории в ТУСофия, оборудвани с техника, предоставена безвъзмездно от Шнайдер
Електрик България. Лабораториите
"Сградна автоматизация" и "Енергийна ефективност" са част от дългосрочен проект на компанията за оборудване на лаборатории в техническите висши учебни заведения в страната. "Новооткритите изследователски центрове имат за цел да подпомогнат студентите в тяхното
обучение чрез високотехнологичното
оборудване, което предоставяме на
университета. От 10 години инвестираме в България и ще продължим
да го правим, защото страната разполага с изключително добри специалисти и потенциал за развитие. Горди сме, че можем да съдействаме за
развитието на младите специалисти и ще продължим да го правим и в
бъдеще", заяви Тед Кембъл, президент
на Шнайдер Електрик за Централна
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и Източна Европа.
"До момента в страната
никое от техническите висши учебни заведения не разполага със специализирана лаборатория, посветена на
енергийната ефективност.
От своя страна, новата лаборатория "Сградна автоматизация" е първата подобна
лаборатория на Балканите",
уточниха от Шнайдер Електрик България. С откриването на лаборатория "Сградна автоматизация",
която Шнайдер Електрик оборудва
съвместно с партньорите си от
ТелеЛинк, се въвежда и нова дисциплина в учебната програма на ТУ-София. "Предметът Сградна автоматизация ще има за цел да подготвя високо квалифицирани кадри за проектиране и изпълнение на електрическите уредби със съвременни средства за автоматизация. Шнайдер
Електрик България има утвърдени
традиции в сътрудничеството с

университети от цялата страна.
Към момента има изградени учебни
центрове в Университета по хранителни технологии в Пловдив и Русенския университет "Ангел Кънчев", а с
откриването на лабораториите в
ТУ-София компанията затвърди поетия дългосрочен ангажимент за
сътрудничество. До края на годината се очаква откриването на лаборатории в техническите университети в Пловдив, Варна и Русе", коментират от Шнайдер Електрик
България.
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œ˙ÚÛ‚‡˘‡ ËÁÎÓÊ·‡ Ì‡ Festo
‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡
Демонстрационно шоу показа иновативни решения в автоматизацията и пневматиката

Œ

т 7 до 10 май Фесто България
бе домакин на пътуваща изложба в
различни градове на страната. Събитието бе част от мащабно мероприятие на водещата немска компания, включващо обиколка и в Сърбия
и Словения. Специализираният изложбен автобус, наречен Expotainer, посети четири града у нас, предоставяйки възможност на специалисти в
областта на автоматизацията, преподаватели и студенти от висши
технически учебни заведения да се
запознаят с нови продукти и комплексни решения на Festo.
Първият град от пътуващата
изложба бе Русе, където пред ТУ-Ангел Кънчев на 7 май стартира поредицата от събития в страната. На
8 май експотейнерът посети ТУ във
Варна, на 9 май – ТУ-Пловдив. Последната спирка на Expotainer бе в сто-

лицата, където специалисти от София и региона се запознаха с демонстрационните дисплеи в паркирания пред
офиса на Фесто България изложбен автобус.
Представени бяха
нови продукти на Festo
и системни решения, чрез които бяха
симулирани реални производствени
процеси от различни области на промишлеността.
Сред показаните продукти бяха
компактни вентили серия МН1 и
МН2, вентилни острови тип CPX,
позициониращи линейни модули
HME/HMP-B, компактни цилиндри
от серията AND/AEN, хващачи тип
HGPT, HGPL, HGDS, Festo-продукти,
предназначени и отговарящи на
изискванията за хранително-вкусова
промишленост. Гостите имаха

възможност да се запознаят с новите серии контролери CMMS-ST,
CMMS-AS, CMMP-AS, с аналоговите,
индуктивните и сензорите за цвят
от сериите SMAT-8E, SOEC, SOE, SIE,
както и с новите продукти на Festo
от въздухоподготовката, вентилите, вентилните острови, пневматичните цилиндри и задвижвания.
Бяха представени готови за монтаж решения на Festo, с които се
цели съкращаване на времето на
клиента при конструиране, вграждане и поръчка.

œÓÏÂÍÒ Ò ‡Ï·ËˆËË Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ô‡Á‡ÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
Работим активно, за да наложим таблата Sepleex Industrie в България

‘

ирма Промекс, която отскоро
представлява белгийския производител на ел. табла Sepleex Industrie у нас,
обяви сериозни амбиции за
присъствие на българския пазар. В
тазгодишната маркетингова стратегия на представителството са
заложени планове за активно налагане на таблата НН с марката Sepleex
на нашия пазар. „Желанието ни е да
покажем на потенциалните си клиенти, че продуктът, който предлагаме,
се отличава с високо качество, интересни допълнителни характеристики
и атрактивни цени. Основната ни цел
е да наложим таблата НН на Sepleex
Industrie в България и близките държави“, коментира за списанието Емил
Ферон, управител на Промекс.
В отговор въпроса: „Какви от
техническа гледна точка са съвременните табла НН?“, г-н Ферон заяви: „Таблата, предназначени за отго-
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ворни приложения, следва да отговарят на европейските норми и технически характеристики, включително и по отношение на допустим ток
и допустим краткотраен ток. В
този аспект таблата, които предлагаме, са сред най-добрите на пазара. Опростеното им сглобяване, с
ограничен брой основни модулни елементи и инструменти гарантира
конкурентноспособна цена на готовия продукт. Модулната конструкция, също така, улеснява възможността за адаптиране и разширение,
без да е необходимо прекъсване на
захранването“. В допълнение Емил
Ферон заявява: „Изделията ни успешно са издържали и многобройни допълнителни тестове, като устойчивост на електрическа дъга, вибротест, ударна и противоземетръсна
устойчивост и други“.
„Благодарение на качествата си,
предлаганите табла са се наложили

на пазара в много държави по света.
Надявам се, че изискването за добро
качество в съчетание с добра цена
ще се превърне в правило и за България. Убедени сме, че търсенето на
този тип табла ще се увеличава и
предвиждаме в скоро време да започнем производството им в България,
с цел задоволяване на местния пазар
и износ в други държави“, коментира
перспективите за развитие на бизнеса у нас г-н Ферон.

юни-юли 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ò˙·ËÚËˇ

ÃÓÂÎÎÂ ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ
‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Ë
Компанията представи традиционни и нови продукти от гамата си
с индустриално приложение

Õ

‡ 29 Ï‡È Ú.„. ÃÓÂÎÎÂ ≈ÎÂÍÚËÍ
¡˙Î„‡Ëˇ, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‡Ï‡‡Ú‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂËÚÂ ÔÓ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, Ó„‡ÌËÁË‡ Â‰ÌÓ‰ÌÂ‚ÂÌ ÒÂÏËÌ‡ ‚ ÒÚÓÎË˜ÌËˇ ıÓÚÂÎ
œ‡Í-ıÓÚÂÎ –Ó‰ËÌ‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡ ˜‡ÒÚ
ÓÚ ÎÂÍˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ ·Â ÔÓÒ‚ÂÚÂÌ‡ Ì‡ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ „‡Ï‡ Ì‡ Moeller Electric ‚ Ó·Î‡ÒÚËÚÂ —„‡‰Ì‡ Ë »Ì‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÔÓ„‡ÏËÚÂ Á‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò˙Ò ÒÓÙÚÛÂ Ì‡
‚Ó‰Â˘‡Ú‡ ÌÂÏÒÍ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ. —˙·ËÚËÂÚÓ ·Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË, Ó„‡ÌËÁË‡ÌË ÓÚ ÃÓÂÎÎÂ ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ ÒÚ‡Ì‡Ú‡. ì—ÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÓÚ ·‡Ì¯‡
ÔÓˇ‚Ëı‡ „ÓÎˇÏ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï Ó„‡ÌËÁË‡ÌËÚÂ ÓÚ Ì‡Ò ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË.
”ÒÔˇıÏÂ ‰‡ ÔÓ‚ÓÍË‡ÏÂ ‰ËÒÍÛÒËË
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ÔÓ·ÎÂÏË, Ì‡ ÍÓËÚÓ
Moeller ËÏ‡ ÓË„ËÌ‡ÎÌË Â¯ÂÌËˇ.
œÓÒÓÍ‡Ú‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÏÂ ÔÓÂÎË Ò Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Ò˙·ËÚËˇ,
Â ‚ˇÌ‡, Ú‡Í‡ ˜Â ÔÓ‰˙ÎÊ‡‚‡ÏÂ
Ì‡ÔÂ‰ Ò Ó˘Â ÔÓ‚Â˜Â ‡Ï·ËˆËˇ, ÂÌÚÛÒË‡Á˙Ï Ë ÂÌÂ„Ëˇî, ÍÓÏÂÌÚË‡
ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛
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ËÌÊ. ÃËÎÂÌ —ÚÂÙ‡ÌÓ‚, Ú˙„Ó‚ÒÍË
‰ËÂÍÚÓ ‚ ÃÓÂÎÎÂ ≈ÎÂÍÚËÍ
¡˙Î„‡Ëˇ.
»ÌÚÂÂÒ ÓÚ ÒÚ‡Ì‡ Ì‡
ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ·Â
ÔÓˇ‚ÂÌ Í˙Ï „‡Ï‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
œÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ·ˇı‡ ‰Ó·Â ÔÓÁÌ‡ÚËÚÂ Û Ì‡Ò ÍÓÌÚ‡ÍÚÓË, ÏÓÚÓÌË
Á‡˘ËÚË, ÏÓÚÓÌË ÒÚ‡ÚÂË, ÍÓÌÚ‡ÍÚÓË Á‡ „ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ë
˜ÂÒÚÓÚÌË ËÌ‚ÂÚÓË Ì‡ Moeller
Electric. ƒÓÏ‡ÍËÌËÚÂ Ì‡ Ò˙·ËÚËÂÚÓ Á‡ÔÓÁÌ‡ı‡ „ÓÒÚËÚÂ Ë Ò ÔÓ„‡ÏËÛÂÏËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ÓÚ Ù‡ÏËÎËˇÚ‡
EASY, Ó·ı‚‡˘‡˘Ë ÏÓ‰ÛÎË ÓÚ ·‡ÁÓ‚Ëˇ ÏÓ‰ÂÎ EASY 500 Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ

Ì‡ Ï‡ÎÍË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò Ï‡ÍÒËÏÛÏ
12 I/O ‰Ó ÏÓ‰ÂÎ‡ EASY 800 Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ò ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 300 I/Œ. ¿ÍˆÂÌÚ ‚ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ·Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ Ë
‚˙ıÛ ÔË·ÓËÚÂ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ RMQ-Titan. —ÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·Â ÓÚ‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚‡Ú‡ ÒÂËˇ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ú‡·Î‡ Á‡
ÒÚÂÌÂÌ ÏÓÌÚ‡Ê CS Ò ‚„‡‰ÂÌ‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡ ÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÔÎÓ˜‡, ˜ËˇÚÓ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ Â Á‡˘ËÚÂÌ‡ ÓÚ ÍÓÓÁËˇ, ·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÍË‚ÂÌ ÒÎÓÈ
Ò ‚ËÒÓÍ‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚ. —ÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ú‡·Î‡Ú‡ Â ÓÚ IP 55 ‰Ó
IP 65, ‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ
Û‚ÂÊ‰‡ÌÂ - IK 10.
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¡ÛÎÍÓÌÚÓÎ‡, ≈ —œŒ ≈ÌÂ„ÂÚËÍ‡,
¬Œƒ¿ —ÓÙËˇ - ÔÂÁ 2008 „
Най-мащабният специализиран форум в индустрията у нас показа традиции
в участието и посещението

Œ

т 27 до 30 май т.г. в Интер Експо Център в столицата се проведе
най-новото издание на специализираните технически изложби Булконтрола, ЕСКПО Енергетика, ВОДА София…. Тазгодишният форум, стартирал историята си преди 39 години
като изложение на средства и системи за автоматизация и измервателна техника, показа амбициите
на организаторите не само да разширяват тематиката на изложенията, но и мащабността на
съпътстващата програма. Фактите, стоящи зад Булконтрола, ЕСКПО Енергетика, ВОДА София…. 2008
г. по данни на организаторите, са
939 изложители от 34 държави,
представили продукти и услуги на
изложбена площ от 9 500 кв.м. Традиционно познатите на бранша
тематични направления Бултерм/
Клима, Енергетика, ЕЛТЕХ, Нефт и
Газ тази година бяха обединени в изложбата ЕКСПО Енергетика. В рамките на тазгодишния форум Интер
Експо Център бе домакин и на две
международни конференции. Първата - на тема „Съвременните енергийни технологии срещу изменението на климата“, се проведе на 27 и
28 май. Втората, организирана на
28 и 29 май, бе на тема „Водният
сектор в България - състояние и перспективи“.

Участниците - предимно
дългогодишни
Извън сухата фактология, обаче,
във форума се включиха предимно
специалисти и фирми с дългогодишно участие и посещение на изложбите и семинарните прояви. В качеството си на традиционен участник във форума през последните
десет години, сп. Инженеринг ревю
откри твърде малко нови за бранша лица и фирми. Напълно логично,
основният дял от новите участници се формираше от чуждестранни
компании, търсещи партньори у нас,
български фирми, започнали да развиват ново направление от дейността си, както и производствени и
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инженерингови
фирми извън София с национален
бизнес. Не можем
да не отбележим, че сред участниците отсъстваха водещи
имена в бранша и български, и
чуждестранни.
Пъстротата на
картината се
допълваше и от обстоятелството,
че компании, отказали се от участие във форума преди години, отново показаха присъствие.

Посетителите традиционни и целеви
Посетителите на изложбите в
преобладаващата си част също бяха
традиционни. За това свидетелства и фактът, че сред специалистите, посетили щанда ни, успяхме
да открием едва няколко нови за списанието целеви абонати. Въпреки
значително по-масовата реклама на
форума от страна на организаторите, посещаемостта не изпреварваше миналогодишната. Специалистите, посетили изложенията, бяха основно от традиционно силни за икономиката ни сектори, като енергетика, химия и нефтохимия, както и
от ВиК сектора. Нови направления
от индустрията, в които през последните години бяха инвестирани
значителни средства - като хранително-вкусова индустрия, производство на биогорива, дървопреработвателна промишленост и т.н., бяха
слабо представени.
В голямата си част гостите на
форума - дългогодишни читатели и
приятели на екипа ни, изразяваха
мнението, че работната им програма става все по-натоварена и времето за посещение на подобни,
несъмнено полезни форуми е все потрудно за намиране.
Участниците във форума категорично не показаха единност в оценката си за посещаемостта. Мненията варираха от „много сме довол-

ни, посетителите не бяха много, но
до един целеви“, през „очаквахме повече, но и тази посещаемост е добра“, до „ще преосмислим маркетинговата си политика по отношение
на изложението“.

Проекти в областта на
енергетиката и ВиК
Откриването на двете конференции, провели се в дните на Булконтрола, ЕКСПО Енергетика и ВОДА София, премина при пълни зали и активен интерес от страна на участниците. В приветствието си към гостите на конференцията „Съвременни енергийни технологии срещу изменението на климата“, Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров подчерта
значимостта на проекта за изграждане на АЕЦ Белене за България. „Ще
продължим да развиваме и конвенционалната енергетика. Търсим инвестиции за изграждане на нова мощност в района на Мини Марица Изток 2. Специално е вниманието, което обръщаме на проекта Горна Арда,
както и на двата проекта, които ще
реализираме съвместно с Румъния на
река Дунав“.
Повече информация за мащабните проекти, които предстоят в областта на ВиК сектора в страната, представени по време на конференцията „ Водният сектор в България - състояние и перспективи“ бихте могли да намерите в бр. 4/2008
г. на списание Инженеринг ревю, в
който ни гостува инж. Пламен Никифоров, Директор на Дирекция ВиК
в МРРБ.
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¬ÓÍÛ-”ÌËÒÚ˙
Ò ÔÎ‡ÌÓ‚Â Á‡
Â„ËÓÌ‡ÎÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂ
Компанията възнамерява да разшири
производствената си програма

≈

дна година след основаването си, джойнт-венчърното дружество между
българската търговска фирма Унистър и германската
компания WOKU–Filtermedien
- Воку-Унистър, планира да
разшири регионалното си
пазарно присъствие, съобщи
за сп. Инженеринг ревю инж.
Александър Йорданов, управител на Воку-Унистър. Освен директното навлизане
на нови пазари, компанията
предвижда да въведе в производство и нови продукти.
„Досега 90% от продукцията ни бе предназначена за Европейския съюз и Близкия Изток. Значителна част от
произвежданите от нас изделия се реализират на тези
пазари от партньорската ни компания WOKU–
Filtermedien. Занапред смятаме да концентрираме усилията си в изграждане на търговски, маркетингови и логистични канали, през които да реализираме изделията от
производствената ни гама в региона на Югоизточна
Европа директно“, коментира г-н Йорданов. „Партньорството ни с WOKU – Filtermedien обедини опита и технологиите на германския производител с нашите познания и откри нови пътища за развитие на фирмата ни на
общоевропейския пазар“, допълва Александър Йорданов.
Основната продуктова гама на предприятието обхваща над 10 000 вида ръкавни филтри от различни текстилни влакна, предназначени за циментовата, хранително-вкусовата и химическата промишлености, дървопреработването, асфалтовите бази, преработката на пластмаси, както и филтри за сушилни с кипящ слой за фармацевтиката, инсталациите за изгаряне на отпадъци,
металообработката, прахоулавянето в топлоелектрически централи, платна за филтри и други. „Воку-Унистър
произвежда още джобни филтри, опорни кошници,
филтър-преси за леярни и керамични производства, третиране на отпадни води и голямо разнообразие от филтърни принадлежности (поцинковани стягащи вериги или
ленти, червячни стягащи скоби от неръждаема стомана, изолиращи материали, соленоидни клапани, елементи
за вибриращи рамки). Предимство за клиентите ни е използването на филтриращи материи от най-високо качество на атрактивни цени“, допълва г-н Йорданов.

38

юни-юли 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ
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ƒ‡ ÔÓ‰ÔÓÏ‡„‡ÏÂ Ó‰ÌËÚÂ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ‰‡ ËÁÎˇÁ‡Ú
Ì‡ ‚˙Ì¯ÌË Ô‡Á‡Ë
инж. Георги Генчев, президент на Гемамекс
пред списание Инженеринг ревю
Господин Генчев, достигна ли
браншът състояние на зрелост или все още е в „тийнейджърския“ си период?
Трудно е да се обобщи състоянието на всички фирми, работещи в
областта на промишлената автоматизация, поради факта, че тя е много широкообхватна. Има фирми с
ярка търговска насоченост, има и
такива с предимно инженерингова
ориентация на дейността, както и
извършващи смесена дейност. Измежду тях някои са „по-зрели“, други
„по-тийнейджърски“. Все пак, тясната специализация на някои фирми
говори за повече зрялост. Лично аз
имам афинитет към зрелите фирми,
които са запазили тийнейджърския
си дух за преодоляване на пазарните
предизвикателства.
През изминалите години се
появиха и изчезнаха или наймалкото се нароиха доста
фирми от бранша. Настъпи
ли моментът за обратния
процес - окрупняването?
Нарояването на фирмите означава, че съществуват много пазарни
ниши за запълване. Появата на конкуренция е здравословна както за
клиентите, така и за фирмите, защото тя е един от двигателите на
пазарното стопанство. Окрупняването е най-вече следствие на развитието и увеличаването на реализираните обеми. По-мащабните проекти изискват по-голям потенциал в
хора, ноу-хау, материална база, вериги от подизпълнители и поддоставчици. Фирмите, които успеят да
изградят успешни структури, естествено вървят в посока на окрупняване. Имайки превид, обаче, ярката
индивидуалност на българите като
творци, изпълнители или ръководители, като че ли е рано да търсим
някаква по-висока степен на подреденост в бранша. Според мен, по
отношение на окрупняването пове-
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чето фирми все още определено са в
„тийнейджърска“ фаза.
Пречи или помага на фирми
като Гемамекс членството
на България в Европейския
съюз?
Гемамекс е фирма, която търгува
основно с японска техника, прави
инженеринг в България и е съизпълнител в проекти извън Европейския
съюз. Определено, обаче, членството
на България е положително за нас.
Изискванията и нормите, действащи в ЕС, принуждават нашите клиенти и партньори да използват
техника, съответстваща на международните стандарти. Гемамекс е
доставчик именно на техника от
класни производители. Отварянето
на България към европейския пазар
поставя пред местните фирми високи критерии за конкурентност. Те
трябва да произвеждат надеждни и
конкурентни изделия, което пък прави ГЕМАМЕКС предпочитан доставчик и инженерингов партньор.
Казвате, че сте съизпълнители на проекти извън България.
Това ли e пътят, по който
водите фирмата?
Определено Гемамекс предпочита
да работи на българския пазар. Независимо че имаме проекти в чужбина,
те са в партньорство с български
фирми. Виждаме ролята си в подпомагане на българските фирми да излязат на външни пазари, а не ние да
се реализираме там.
Вярвате ли, че български производител на КИП и А би имал
инженерния, финансовия и
човешкия потенциал да създава иновативни изделия от
световна класа?
Вярвам в творческия потенциал
на българските специалисти, но за
момента не виждам финансовия и
организационния ресурс за това. Коя
българска фирма би могла да ангажира 7000 инженери в развойната си

дейност и производството на електроника, като OMRON например?
С какви инвеститори предпочитате да работите български и чуждестранни?
Гемамекс предпочита българския
инвеститор по отношение на качество, енергийна ефективност и иновативност, а по отношение на цена
– чуждестранния инвеститор. Разбира се, съществуват и изключения.
Предвид състоянието на инженерния трудов пазар у нас,
ще дойде ли времето да внасяме виетнамски или индийски инженери, например?
У нас определено липсват добри
млади инженери, като причините са
много. Затова фирмите от бранша
следва всячески да помагат на техническите университети с материална база и методологична помощ.
От друга страна, вносът на чуждестранни специалисти не бива да ни
плаши, защото по този начин конкурентният индекс на пазара на квалифицирания труд се повишава. Както
вече казах, здравословната конкуренция е много положителна. Аз твърдо
вярвам, че трябва да направим найдоброто, за да изграждаме добри
български инженерни кадри в самите
фирми от бранша. Убеден съм, че
трябва да следваме поговорката „помогни си сам, за да ти помогне и
Господ“.
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Очаквайте коментари на водещи специалисти от бранша
в следващия брой на сп. Инженеринг ревю

¬

секи, имал шанса да бъде част от
машиностроителния сектор у нас
през последните години, няма как да
е пропуснал съсипването и дори буквално опустошаването на бранша
през деветдесетте години на вече
миналия век. Закриването на цели
заводи или драстичното съкращаване на производствените обеми в
други прекъсна традициите и приемствеността между по-старото поколение инженери и идващите след
тях млади колеги. Не един и два, а
стотици машинни инженери намериха професионална реализация в
съвсем други области.
Но, благодарение на малцината
предприемчиви специалисти, имащи
дързостта да се борят с тогаваш-
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ната пазарна ситуация, част от натрупаното през годините инженерно ноу-хау бе съхранено. Създадени
бяха български фирми, специализирани в

модернизацията и
рехабилитацията на
стари машини
каквито по онова време имаше в
изобилие. И сред инженерната терминология се появи и утвърди думата ретрофит, която обединява всички направления от дейността на
тези фирми, макар и на не се превежда буквално на български език.
Минаха години… и търсенето на
металообработващи машини в
страната се увеличи. Ситуацията в
традиционно запазената за машино-

строителния бранш 13 палата на
Техническия панаир в Пловдив се драстично промени. Част от изложбените площи не само не зееха празни,
както се случваше преди десетина
години, но пространството отесня
и специализираната изложба Машиностроене прехвърли рамките на
една палата.
Усетили вятъра на промяната в
индустриалния сектор, довел до повишено търсене на металообработващи машини, у нас навлязоха чуждестранни производствени компании.
Изделията на част от които бяха
наложени на българския пазар именно от фирми, занимаващи се с ретрофит. Други фирми, стартирали
дейността си първоначално с модернизация на стари машини, постепен-
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но се утвърдиха на пазара като производители на нови.

Ситуацията с ретрофита
днес е сложна
И така, само за няколко години
пазарното предлагане у нас се разви
до степен, в която клиентът би
могъл да закупи скъпа машина от
водещите международни имена в
бранша до модели с непрепоръчително качество и ниска функционалност.
Друг фактор, оказал влияние върху
дейността на фирмите, занимаващи
се с ретрофит, бе приемането на
България за член на Европейския съюз
през 2007 г. Днешната ситуация с
ретрофита на металообработващи
машини у нас е доста сложна и интересна – от една страна, е налице
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предлагане на нови машини от всякакъв клас и цена, има недостиг на
кадри от друга, необходимо е да се
съобразяваме с европейските изисквания, норми и стандарти, от трета, както и да отчитаме факта, че
цената на труда и енергоносителите у нас ще става все по-висока.

Четете за технически и
пазарни тенденции
Затова, заедно с утвърдени фирми, занимаващи се директно или индиректно с ретрофит на машини,
потърсихме отговорите на важните
въпроси, вълнуващи бранша.
В следващия брой на Инженеринг
ревю бихте могли да прочетете
мнението на специалисти със значима роля в създаването и развитие-

то на бранша на фирмите, занимаващи се с ретрофит, за прогнозите
им по отношение бъдещите обеми
на този пазарен сегмент – и като
брой на модернизираните машини, и
като паричен еквивалент. Обръщаме
специално внимание и на пазарните
тенденции в класа на модернизираните машини, европейските практики, степента на влиянието, което е
оказало върху фирмите членството
ни в ЕС. Бихте могли да прочетете
и за техническите тенденции в рехабилитацията на стари машини,
включително би ли могъл ретрофитът да осигури по-висока производителност, как стоят нещата с
надеждността, гаранциите, точността, стабилността, скоростите
на обработка и т.н.
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œ‡Á‡˙Ú Ì‡
ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË Ï‡ÒÎ‡
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Внос/износ на масла с индустриално приложение за периода 2005 - 2007 г.
Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на леки масла
и препарати; средни и тежки масла;
моторни, компресорни и турбинни масла; хидравлични масла; масла за зъбни
предавки; масла за обработка на метали; формовъчни масла и антикорозионни масла, както и електроизолационни
масла в България за периода 2005 – 2007
г. Данните са предоставени на редакцията от Националния статистически
институт (НСИ). Тъй като отсъстват
други задълбочени и широкообхватни
проучвания и анализи за мащабите на
този пазарен сегмент у нас, редакцията приема като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на Европейските общности – ТАРИК.
Проучване на редакцията показва, че
достоверността на данните за мащабите на пазара на масла с индустриално приложение, предоставени от НСИ,
не се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Застъпват се дори
абсолютно противоречиви становища
- някои подкрепят информацията на
НСИ, други считат, че реалните обеми
на пазара се различават с пъти от показаните.
Данни за вноса на средни и тежки
масла; моторни, компресорни и турбинни масла; хидравлични масла; масла за
зъбни предавки; масла за обработка на
метали; формовъчни масла и антикоро-

Фиг. 1. Внос на
леки масла и препарати; средни и
тежки масла; моторни, компресорни и турбинни
масла; хидравлични масла; масла за
зъбни предавки;
масла за обработка на метали; формовъчни масла и
антикорозионни
масла, както и
електроизолационни масла за периода 2005 – 2007 г.

Фиг. 2. Износ на
леки масла и препарати; средни и
тежки масла; моторни, компресорни и турбинни
масла; хидравлични масла; масла за
зъбни предавки;
масла за обработка на метали;
формовъчни масла
и антикорозионни
масла, както и
електроизолационни масла за периода 2005 – 2007 г.

зионни масла, както и електроизолационни масла за 2005 и 2006 г. не са ни
предоставени. От НСИ уверяват, че за

този период няма движение по посочените кодове, поради което липсва статистическа информация.

“ÂıÌË˜ÂÒÍË Ë Ô‡Á‡ÌË
Ô‡Á‡ÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
В следващите редове ще намерите информация за техническите тенденции при смазочните материали с индустриално приложение у нас, както и за днешната ситуация на този
пазарен сегмент в страната и перспективите за развитието му в бъдеще. За да осигурим най-актуалната техническа
и пазарна информация за индустриалните масла, се обърнахме към производителите и вносителите им в страната. До
редакционното затваряне на броя в редакцията бяха пристигнали отговорите на специалисти от Авто Ойл, Балканпроджект, Лубрика, Кавен Орбико, Приста Ойл и ProMobile. Благодарим им за съдействието при списването на материала.
Поради сериозния читателски интерес, ще продължим темата в следващи броеве на списание Инженеринг ревю.
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Авто Ойл:
Основна техническа тенденция в развитието на
индустриалните масла е насочена към преминаване от
минерални към синтетични и биоразграждащи се масла.
Друга насока на развитие е увеличаване на срока на
експлоатация. Водещите компании в областта работят
и в посока подобряване на мазилните качества чрез
фрикционни модификатори, водещи до по- малко износване и по-голяма икономия на енергия.
Техническите тенденции са отражение на пазарните,
които са насочени към намаляване на използването на
минерални масла с ниски експлоатационни показатели, за
сметка на масла, резултат на високотехнологични раз-
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работки. Като резултат от все построгите изисквания се акцентира
върху смазочни вещества, значително намаляващи вредното въздействие върху околната среда. Увеличава се търсенето на високотехнологични масла, с дълъг срок на експлоатация, осигуряващи по-кратки престои на технологичното оборудване.
Иван Павлов, изпълнителен
директор в Авто Ойл, официален
дистрибутор на ТОТАЛ

Балканпроджект:
Поради увеличаването на цените
на петрола, както и вследствие на
въвеждането на оборудване от нов
тип, световните производители на
индустриални масла все повече акцентират върху производството на
високотехнологични продукти на
синтетична основа с присадки. Те се
характеризират с по-дълъг период на
работа и намаляване на необходимите за обслужване средства. Постоянно се появяват нови химически
продукти, променящи концепцията
на работа с машините и сервизирането им. Към момента няма достатъчно добър заместител на минералните масла и затова стремежът на производителите на сма-
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зочни материали е да извлекат максимума от възможностите на петрола. Само за пример може да се изтъкне, че чрез обработка на петролната база едно редукторно масло би
могло да увеличи способността си за
работа от 2000 на 10 000 часа. Това
означава пет пъти по-рядко спиране
на машината за обслужване, пет
пъти по-малко средства за възнаграждения на механици, пет пъти помалко ангажименти и т.н. А цената
на синтетичния продукт, примерно,
е само два пъти по-висока.
Маслата се избират все по-професионално
В Италия, а вече и в България, преобладаващата част от консуматорите на масла са малките и средни
предприятия. Вече все по-рядко се
създават огромни заводи от социалистически тип, затова и съоръженията са по-малки, но и по-ефективни. Повечето от собствениците на
машините не могат или не искат да
назначават технически екипи за поддръжка, които при това да бъдат и
специалисти в областта на смазочните материали. Дори бих казал, че
това е невъзможно в голяма част от
случаите. По тази причина те разчи-

тат на сервиза на производителя на
машината или на специално създадени за целта фирми за индустриална
поддръжка. Важно е да се каже, че по
този начин се избягва порочната
практика да се влагат неизвестни
по произход и качество смазочни
материали, закупувани от случайни
търговци с идеята „нали има масло в
машината, все едно какво е то„.
Балканпроджект поддържа складова наличност от около 200 продукта AGIP, които по правило не са взаимозаменяеми. Ценово те са почти
еднакви, затова няма смисъл да се
купува какво да е, при условие че се
предлага подходящ продукт за конкретната машина. Сред големите
предимства на маслата AGIР е собствената лаборатория, както и
екипът за индустриален сервиз. Убеден съм, че е важно добросъвестно и
компетентно да обслужиш съоръженията на клиента, защото какъв е
смисълът да се икономисат 10 стотинки от литър масло, като след
това би могло да се наложи смяна на
агрегат за 10 000 лева.
Франческо Лиотта, управител на
Балканпроджект, представител на
италианския концерн ENI за
България
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Лубрика:
Непрекъснатото развитие на
отраслите, потребители на индустриални масла, неминуемо рефлектира върху технологиите за производство на смазочните материали,
като поставя все по-високи изисквания по отношение на качеството и
техническите им спецификации. Освен това, с влизането на България в
Европейския съюз (ЕС) и излизането
на българските продукти на европейските пазари, бяха поставени по-високи изисквания пред производителите на индустриални масла. Като
резултат, бяха въведени както нови
производствени стандарти, така и
технологични процеси, позволяващи
произвежданите продукти да са с
качество, отговарящо на все по-високите потребителски изисквания.
Износът е показател за конкурентноспособност
Ключов момент за трайното установяване на определен продукт на
пазара е неговото качество, а за
увеличаване на дела му от пазарната ниша водеща роля има маркетингът. Основни пазари на български индустриални масла са страните
от ЕС, бившите социалистически
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държави от Централна и Източна
Европа, както и страните от Балканския полуостров. Това е показател за тяхната конкурентноспособност, като се има предвид, че тези
пазари поставят много високи изисквания към качеството на индустриалните масла. Основна цел на родните производители е изграждане на
производствена и пазарна стратегии, които да доведат до повишаване на конкурентноспособността, на
базата на съвременни технологии,
иновативен маркетинг и подобрено
обслужване.
Ива Иванова, маркетинг и реклама
в Лубрика

Кавен Орбико:
Тенденциите в развитието на
индустриалните масла са пряко
свързани с удовлетворяване на нарастващите изисквания към качеството и функциите на смазочния
продукт, с нормите, въведени за повишаване на енергийната ефективност и чистотата на околната среда. В същото време, пазарът притиска производителите на масла и
греси с непрестанно растящите
цени на петрола и съответно на
петролните продукти, каквито са

маслата. Като пионер в областта
на производството на масла, Shell e
една от първите корпорации, които
ще внедрят технологията Gas to
Liquid (GTL). Представлява процес на
рафиниране, превръщащ природния
газ или други въглеводороди във
дълговерижни въглеводороди, т.е.
богатите на метан газове се преработват до течни компоненти.
Очаква се GTL да намали пряката
зависимост на цените на смазочните продукти от цената на петрола, редуцирайки зависимостта на
себестойността на крайния продукт, предлаган на пазара, от използвания смазочен материал. Друга
основна насока в производството
на Shell Lubricants е удовлетворяване на изискванията на хранителновкусовата промишленост с продукти, съответстващи на системата
НАССР, задължителна за одобряване
на даден производител за износ в
Европейския съюз.
Инвестициите в оборудване изискват качествени масла
В България пазарът на индустриални масла основно е ценово ориентиран. Това се определя от все още
масово използваните стари произ-
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водствени машини и оборудване, в
недобро техническо състояние.
Употребата на качествени маркови
масла при тях е икономически необоснована. Пазарът обаче се развива. В
страната инвестират производители от световен мащаб, а българските предприятия, целящи конкурентноспособност на Запад, инвестират
в нови производствени технологии.
Те изискват качествени консумативи, които да осигурят надеждността на оборудването, гарантирайки
спирания на производството само за
планови ремонти.
Имайки за партньори фирми от
много браншове, Shell се стреми да
удовлетворява техните изисквания
за най-икономически рентабилен продукт, гарантиращ експлоатация в
максимален срок, липса на непланови
ремонти поради повреди, както и
съхраняване на машините и техните детайли в работно състояние
максимално дълго време, независимо
от условията и натовареността на
производствения процес.
Пламен Кожухаров, Мениджър
ключови клиенти Североизточна
България, Кавен Орбико, вносител
на Shell Lubricants за България
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Приста Ойл:
Двигатели на развитието на
съвременните индустриални смазочни продукти са, от една страна, производителите на машини и агрегати,
които поставят все по-високи изисквания към качествата на смазочните
материали, и от друга страна,
държавните институции, налагащи
все по-строги екологични и енергоспестяващи норми и стандарти. Във
всяка индустриална система (редуктор, компресор, хидравлична инсталация, турбина и др.) използваният
смазочен продукт е от особена важност, дори има решаващо значение за
надеждната експлоатацията на техниката, както и за максималното
използване на ресурса й. Въпреки значимостта на смазочния материал, в
много случай той е продукт, който
често се забравя и недооценява по
важност.
Основен въпрос в процеса на вземане на решения за инвестиране в
определено техническо решение е
обемът на направените разходи по
обслужването и поддръжката му.
Съвременните индустриални системи и оборудване стават все по-сложни по отношение на конструкцията,

предназначението си и използваните
в тях материали. Спирането на една
производствена линия поради настъпила неизправност в нея, би могло да окаже влияние върху всички
останали линии в едно производство,
а също така и да доведе до спирането им. Всички изброени фактори
налагат в индустриалните системи
и агрегати да се използват
смазочни материали с все по-високи
качества
Водени от стремежа си да удовлетворяват максимално изискванията на потребителите, специалистите на Приста ойл разработват както продукти с високо качество,
отговарящо на съвременните изисквания, така и програми за обучение
на техническия персонал в предприятията. Те са насочени към правилен
подбор и експлоатация на техниката и оборудването по отношение на
смазочните продукти.
Съвременните световни стандарти и изисквания налагат използването на няколко типа индустриални
смазочни продукти, включително продукти на нефтена основа, синтетични продукти, негорими течнос-
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ти, както и екологични течности.
Индустриалните масла на нефтена основа се произвеждат основно
от базово масло и присадки, които
допълват и подсилват някои от свойствата му, според изискванията на
конкретното приложение. При производството на индустриални продукти се използват базови масла от
Група I, а през последните години все
по-често се налага използването и на
базови масла от Група II (б. ред. класификацията на групите е според API
за базови масла).
Базовите масла от I-ва група
са известни още като конвенционални. За производството им се използва така наречената традиционна
схема, включваща процесите - атмосферна дестилация; вакуум дестилация; деасфалтизация; очистка със
селективен разтворител, както и
депарафинизация и хидродоочистка.
Качествата на базовите масла, получени по тази схема, зависят преди
всичко от характера на преработвания нефт и много често не удовлетворят изискванията на производителите на съвременни индустриални
съоръжения. При производството на
индустриални продукти с премийно
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качество по-подходящи са

и през последните години стават
все по-предпочитани.

базовите масла от II-ра група
За производството им, наред с
традиционните и вече изброени процеси, се използва т.нар. хидрокрекинг.
При този процес маслените фракции
се обработват с водород при висока
температура и високо налягане. В
резултат протичат химически промени в структурата на преработваната суровина, като почти цялото
количество серни и азотни съединения се отстраняват, полицикличните въглеводороди преминават в нафтенови, а те - в парафинови. Описаната схема на преработка дава
възможност да се произвеждат базови масла от всеки вид нефт. Качествота на крайния продукт, получен
по метода, съответства на качеството на маслата, получени по
традиционната схема от най-добрите видове нефт.
Практическият опит и резултатите от направените анализи в лабораторията на Приста ойл ЕАД
показват, че индустриалните масла,
произведени от група ӚӚ базови масла са с по-дълъг процес на експлоатация, отличават се със значително повисока стабилност и устойчивост

Синтетични масла и негорими течности
Синтетичните масла се отличават с висок вискозитетен индекс,
пълно отсъствие на серни и азотни
съединения, ниска изпаряемост, много добри нискотемпературни свойства (б.ред. ниска температура на
течливост, нисък вискозитет и много добра течливост при ниски температури), отлична термична и окислителна стабилност.
Негоримите течности се налагат
все повече поради факта, че през
последните години бяха регистрирани няколко катастрофални пожара,
настъпили в резултат на скъсване на
маслен тръбопровод и изтичане на
конвенционален смазочен продукт в
запалителен източник. В резултат
на все по-засилващия се натиск от
страна на държавните институции
върху безопасните условия на труд,
пазарният дял на пожароустойчиви
течности все повече се увеличава.
Все по-високите екологични норми
и стандарти дадоха тласък в разработването на нови типове продукти, т.нар.
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биоразложими течности
Потенциалната опасност от замърсяване на околната среда, съществуваща при евентуален разлив на индустриалния продукт, наложи много от производителите
и потребителите да се пренасочат към използването
на биоразграждащи се индустриални продукти. Те представляват течности, които под въздействието на
живите организми за кратък период от време се разпадат на безвредни продукти (б.ред. вода, въглероден двуокис, минерални соли и биомаса).
Динамиката на българския пазар на индустриални
масла налага производителите и търговците на смазочни материали да бъдат много адаптивни към бързо променящата се пазарна конюнктура. Приста Ойл предлага
пълна гама от базови масла и присадки, а така също и
индустриални смазочни продукти. Производствените
технологии и капацитет на производството на Приста
Ойл съответстват на най-съвременните изисквания в
областта.
инж. Албена Василева,
ръководител отдел НПиС на Приста Ойл
инж. Даниел Кузманов,
директор Маркетинг на Приста Ойл Груп

ProMobile:
Еволюцията в качествата на маслата е процес, който е обусловен от нарастващите изисквания на производителите на машини и оборудване, от една страна, и
нормите за екологичност и безопасност на приложението им - от друга. На завишените критерии на производителите на оборудване нефтените компании отговарят с продукти, произведени със синтетични базови

масла. Те осигуряват по-добри експлоатационни качества, при това за по-дълъг интервал от време. Пакетите от присадки, които се използват, също се променят
с цел да осигуряват по-оптимален технологичен процес
и екологична съвместимост.
От гледна точка на опазването на околната среда и
безопасността на персонала, работещ с индустриално
оборудване, съществуват няколко насоки, по които производството на индустриалните смазочни продукти
търпи изменение. Серията стандарти ISO 14 000 се
отнася за сертифициране на производства, извършващи
преработка на петролни суровини, от гледна точка на
опазване на околната среда и устойчиво развитие на
сектора. Стандартът налага използването на „добри
практики“ и намаляване на рисковете за околната среда,
както и мониторинг и контрол на ключови показатели.
Най-важното е ефективното приложение на маслата
В последните години се отдава все по-голяма важност
на продуктите с висока степен на биоразградимост. Те
са относително скъпи, но при попадане в околната среда
търпят химически промени (б.ред. под въздействието
на микроорганизми и факторите на околната среда) до
продукти, които не представляват опасност за флората и фауната. Този тип продукти се използват главно в
производства, при които не може да се предотврати
напълно изтичането на смазочен продукт и той по един
или друг начин попада в околната среда.
Изброените промени в действителност представляват дългосрочни процеси и тенденции в развитието на
нефтопреработката като цяло. Става въпрос именно за
европейския подход за екологичност и безопасност при
производството, съхранението, използването и последващото обезвреждане или регенериране на смазочните
продукти.
Погледнато по този начин, сякаш всичко възможно
вече е направено, но всъщност най-важното не е самото
производство на индустриални продукти, а тяхното
ефективно приложение в производството.
Използва се активен подход за следене
Големите производители прилагат по-задълбочен и
прецизен подход, който освен изброените вече фактори
и критерии, отчита и обратната връзка за състоянието на смазочния продукт. Залага се на активен подход
за следене на параметрите на индустриалните масла.
Алгоритъмът на действие е следният:
l През определен период се взима проба от маслото в
машината, която се изследва по комплекс от показатели, приети за ефективни в конкретния случай.
l Анализът на маслото дава информация не само за текущото му състояние, но и за това на машината, както
и за условията, в които тя работи.
По този начин се постигат следните основни предимства спрямо пасивния подход:
l Удължен интервал/срок на употреба на смазочния продукт;
l Предпазване на оборудването от извънпланови ремонти и аварии;
l Отлагане на текущи ремонти и точното им планиране във времето;
l Създаване на база данни за предвиждане на бъдещи
отклонения, както и на необходимите корекции.
инж. Любомир Тодоров от ProMobile, представител
на Elf за България
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Û Ì‡Ò
Внос/износ на дизелови
генератори за периода
2005 - 2007 г.
Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на дизелови
генератори у нас, с мощност, по-ниска от 75 kVA, и на модели с мощност,
по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, в България за периода
2005 – 2007 г. Информацията е предоставена на редакцията от Националния статистически институт
(НСИ). Поради отсъствието на достатъчно задълбочени и обхватни проучвания за мащабите на този пазарен
сегмент у нас, редакцията приема
като официална информацията, базирана на Интегрираната тарифа на
Европейските общности – ТАРИК.
Проучване на редакцията показва,
че достоверността на данните за
мащабите на пазара на дизелови генератори, предоставени от НСИ, не
се възприема еднозначно сред специалистите в бранша. Някои смятат,
че реалният обем на вноса и износа
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Фиг. 1. Внос на дизелови генератори с мощност, непревишаваща 75 kVA, и с
мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, за периода 2005-2007 г.

Фиг. 2. Износ на дизелови генератори с мощност, непревишаваща 75 kVA, и с
мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, за периода 2005-2007 г.
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се различава съществено от показания, докато други се
доверяват напълно на данните от НСИ.
На редакцията не са предоставени данни за износа и
вноса на дизелови генератори с мощност, по-висока или
равна на 75 kVA, и на модели с мощност, по-висока от 75
kVA, но непревишаваща 375 kVA, за 2005 и 2006 г. от
определени държави, в съответствие с изискванията на
чл. 29. (1) от Закона за статистиката. Съгласно Закона
интрастат, операторите могат да поискат разширяване на статистическата конфиденциалност по отношение на кода по Комбинираната номенклатура на Република България за определена стока и търговски поток в два
случая. Първо, когато годишната стойност на съответната търговия на лицето със страни от Общността и
извън Общността съставлява повече от 85 на сто от
общата стойност на външната търговия на Република
България за съответната година с тази стока и по този
поток. Втората причина е, когато търговията, сумирана с тази на друг оператор или други двама оператори,
при условие че този втори или тези двама други оператори също са поискали деклариране на конфиденциалност,
съставлява повече от 85 на сто от общата стойност
на външната търговия на Република България за съответната година с тази стока и по този поток.

Основни вносители са държави от
Централна Европа
От достъпните данни за вноса на дизелови генератори
основни вносители за целия разглеждан период са Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Испания и Франция. С
най-голям дял във вноса за 2005 г. по позицията дизелови
генератори с мощност, непревишаваща 75 kVA, са Гърция
с 1 398 713 лв., Испания със 675 710 лв., Великобритания
със 651 336 лв. и Франция с 507 949 лева. През 2006 г.
вносът от Гърция намалява до 885 223 лв.. Най-голям е
обемът на вноса за 2006 г. от Великобритания и Северна
Ирландия – 1 069 105 лева. Като по-сериозни вносители се
открояват също Испания и Италия, съответно с 857 740
лв. и 670 911 лева. През 2007 г. най-голям е също вносът
от Великобритания и Северна Ирландия - 1 217 594 лева.
Сериозен ръст през 2007 г. бележи и вносът от Испания,
възлизащ на 1 114 695 лв., и от Италия - 1 114 498 лв.
По позицията дизелови генератори с мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, с най-голям внос
през 2005 и 2007 г. се откроява Великобритания и Северна Ирландия. За 2005 г. обемът му е в размер на 1038 182
лв., а за 2007 г. достига 3 110 974 лева. През 2006 г. наймного дизелови генератори по позицията сме внасяли от
Германия - 1 061 067 лева. Обемът на вноса от Великобритания и Северна Ирландия през същата година бележи леко
понижение - 999 342 лева. През 2005 г. по-сериозен е вносът
и от Испания – 880 278 лева, а през 2006 г. от Гърция –
803 396 лева. През 2007 г. като по-големи по позицията се
открояват Испания, Хърватия и Франция, съответно с
1 468 418 лв., 1 119 495 лв. и 1 096 409 лв.

Сериозен е делът на Македония в общия износ
Съгласно вече цитирания чл. 6 от Закона за статистиката, значителна част от данните за износа на дизелгенератори през 2005 и 2006 г. представляват конфиденциална информация. По позицията дизелови генератори с мощност, непревишаваща 75 kVA, за 2005 г. достъпна е единствено информацията за износа за Югославия, възлизащ на
24 615 лв., и за Гърция - 15 757 лв. За 2006 г. на редакцията
са предоставени данни само за износа за Сърбия - 23 949
лв. и за Македония - 23 739 лева. Интересен е фактът, че
от целия обем на износа по позицията за 2007 г. в размер
на 95 996 лв., 81 930 лв. са за Македония.
По позицията дизелови генератори с мощност, по-висока от 75 kVA, но непревишаваща 375 kVA, данни за
износа по държави през 2005 и 2006 г. не са ни предоставени. Достъпна е информацията за обема на износа за
Ирак в размер на 26 246 лева.
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»Ì‚ÂÚÓË DC/AC
Принцип на работа, параметри, модули, транзистори и интегрални схеми

Õ

Стефан Куцаров

е са редки случаите, когато
се налага устройства с мрежово захранване да се използват при наличие
само на постоянно напрежение (от
акумулатор, от слънчеви батерии).
От друга страна електрическата
мрежа не е напълно сигурен източник на напрежение. Многобройни са
причините за краткотрайни или
продължителни прекъсвания на електрозахранването, които могат да
имат сериозни последици – загуба на
текуща информация, отпадане на охранителни функции, нарушаване на
технологичен процес и дори фатален
изход при животоподдържащи медицински апаратури. Избягването на
това се постига чрез аварийно захранване, чиито корени са в началото на миналия век. Някои от неговите принципи са запазени и до днес,
но реализацията им се осъществява
с най-модерните средства на електрониката.
В статията се разглежда принципът на действие на инверторите
DC/AC (DC/AC Inverter, DC/AC Converter), които реално представляват
преобразуватели на постоянно в
променливо напрежение, техните
параметри, транзисторите и интегралните схеми за реализацията
им, както и серийно произвеждани
модули, устройства и системи. Дадени са и характерни приложения.

Принцип на действие
Основната функция на инверторите е да преобразуват постоянно
напрежение в променливо, като последното обикновено е по-високо от
постоянното. Към нея обикновено се
прибавя стабилизацията на променливото напрежение и различни защити. Съществуват два принципа за
преобразуването. При първия постоянното напрежение веднага се преобразува в променливо и след това
чрез трансформатор (обикновено
повишаващ) се получава желаната
стойност на променливото напрежение. Предимство е сравнително
простата и евтина схема на инвертора, а недостатък - значителните
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размери на трансформатора (той е
за 50 Hz), които нарастват с изходната мощност. Вторият принцип се
състои в първоначално повишаване
на постоянното напрежение чрез
схеми, подобни на повишаващите
ключови стабилизатори, след което
се извършва преобразуването в променливо напрежение. Тук се избягва
поставянето на трансформатор в
изхода на инвертора, но схемата е
по-сложна и скъпа. За да има галванично разделяне между изхода и входа, в тези инвертори е необходимо
повишаващият стабилизатор също
да съдържа трансформатор (той е
малък заради работната честота
от няколко десетки kHz).
Основната схема на често използваните полумостови инвертори е
дадена на фиг. 1а и тя работи според първия принцип, като формата
на изходното й напрежение е на фиг.
1б. Последната се различава от синусоидата и е характерна за първия
и най-масово използван тип псевдосинусоидални инвертори DC/AC
(Modified Sinewave DC/AC Inverter).
Постоянното напрежение UIN захранва блока O+D, който съдържа генератор на правоъгълни импулси и драйвери за управление на MOS транзисторите. Честотата на импулсите
е и тази на изходното напрежение,
която обикновено е мрежовата честота. За осигуряване на достатъчна нейна стабилност блокът
съдържа кварцов генератор и делител на честота. При отпушване на
Тр1 практически цялото напрежение
UIN се прилага на горната половина

Фиг. 1.

на първичната намотка на трансформатора, през която протича ток
и се индуцира напрежение във вторичната намотка (импулсът Т1 на
фиг. 1б). По време на отпушването
на транзистора Тр2 напрежението
UIN е върху долната половина на
първичната намотка, токът през
която обуславя напрежение във вторичната намотка с обратна полярност. Продължителността на импулсите ti се подбира така, че средноквадратичната стойност на изходното напрежение да е равна на
nU IN/√2 (както при синусоидално
напрежение). За осигуряване на стабилно изходно напрежение се използва блокът REG. При промяна на UIN
и/или на изходния ток Io блокът изменя в необходимата посока
продължителността ti на импулсите, което е известната широчинноимпулсна модулация (PWM). Например при увеличаване на Io изходното
напрежение се "опитва" да намалее
и блокът REG компенсира това чрез
по-дълги импулси. В това е основният недостатък на инверторите с
тази схема, тъй като при товари с
много голям пусков ток (например
електродвигател за задвижване на
помпи и компресори) те автоматично се изключват. Съществуват схеми с плавен старт (Soft Start), при
които вместо изключване чрез блока се установява максималният изходен на инвертора и при пускане на
електродвигателя изходното напрежение намалява.
При превключване на товари с
голямо индуктивно съпротивление
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(мощни електродвигатели, някои
луминесцентни лампи) получените
отскоци на напрежението във вторичната намотка на трансформатора се прехвърлят в първичната. При
отпушен един от транзисторите
това е безопасно, тъй като той ги
дава накъсо. Между импулсите и
двата транзистора са запушени и
отскоците могат да ги повредят.
Това се избягва чрез отпушване на
един от стабилитроните D2 и D3 в
зависимост от полярността на
отскока. Независимо от обезопасяването на инвертора, захранването
на товари с голямо индуктивно
съпротивление не е възможно, тъй
като за включването им към инвертора във времето между два импулса е необходима по-голяма енергия
от натрупаната в трансформатора. Когато за подобряване на cosϕ
има кондензатор той консумира голям ток от инвертора и също може
да го претовари. Изходното напрежение на фиг. 1а може да се регулира чрез промяна от блока O+D на
продължителността ti на импулсите (по-къси импулси – по-малко напре-
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Фиг. 3

жение).
Блокът ON/OFF се поставя само
в някои инвертори, за да ги изключва (прекратяват се импулсите от
O+D) при липса на товар и да се избягва излишната консумация от източника на UIN.
От фиг. 1а се вижда, че липсва
познатият от устройствата с батерийно захранване последователен
диод, който предпазва инвертора
от UIN с обратна полярност. Това е
направено поради загубата на енергия в диода и намаляване на к.п.д. на
инвертора. За същата цел тук се
използват диодът D1 и предпазителят F, като при правилна полярност
D1 е запушен. При отрицателно UIN
той се отпушва и предпазителят
изгаря. Това е не само неудобно, но и
крие опасност диодът да изгори
преди предпазителя и инверторът
да остане незащитен, поради което
в много случаи не се поставя никаква защита. Всичко това налага по-

вишено внимание при
свързване на инвертора към
UIN.
Съществуват много разновидности на фиг. 1а, например блокът O+D може да
бъде реализиран с цифрови
или със специализирани ИС,
да се използват няколко успоредно свързани MOS транзистора във всяко рамо, вместо тях да има мощни биполярни транзистори, включително съставни за улесняване на управлението им.
Друг масово използван
вид са мостовите инвертори (H-Bridge Inverter), основната схема на които (с MOS транзистори с
индуциран канал) е дадена на фиг. 2.
Тя също работи според първия принцип, като тук O+D осигурява на изходите си G1 и G2 различни логически нива. При високо ниво от G1 (напрежение U IN) се отпушва NMOS
транзисторът TN1 и същевременно
ниското логическо ниво от G2 (приблизително 0 V) отпушва PMOS
транзистора ТР2. Резултатът е
протичане на ток по веригата UINТР2-точка b-точка а-TN1-маса и индуциране на напрежение с определена полярност във вторичната намотка на трансформатора. При
смяна на логическите нива на двата
изхода на O+D се отпушват ТР1 и
TN2 и токът през първичната намотка е от точка а към точка b, т.е.
във вторичната се получава променливо напрежение u~ със същата или
подобна форма на дадената на фиг.
1б.
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Използването на MOS и биполярни транзистори е ограничено до
инверторите с неголеми мощности.
За увеличаване на мощността вместо тях се използват биполярни
транзистори с изолиран гейт (IGBT)
и тиристори с изключване от гейта (GTO).
Съществуват и трифазни инвертори, реално представляващи три
еднофазни инвертора с подходящо
управление за осигуряване на необходимата фазова разлика от 120°
между изходните напрежения. Обикновено те са за голяма мощност, а
една от схемите е дадена на фиг. 3.
Тя се захранва от батерия с достатъчно голямо постоянно напрежение Vs и всяка от фазите й е мостов
инвертор с IGBT. Напрежението Vs
се разделя на две от кондензаторите Cu и C l, а диодите Dcu и Dcl осигуряват верига за тока през товара в
интервалите от време, когато четирите транзистора на фазата са
запушени. Според времедиаграмата

68

долу вляво всяка двойка
транзистори е отпушена
през по-малко от 1/2 от
периода на изходното напрежение, но има инвертори без разстояние между положителните и отрицателните импулси.
Смяната на състоянието на транзисторите в
разгледаните схеми се
извършва при наличие на
напрежение върху тях,
което скъсява експлоатационния им срок. За превключване при приблизително нулево напрежение се използват резонансни инвертори, които
изискват включване между изхода и
товара им на последователен трептящ кръг, намиращ се в резонанс с
тяхната честота.
Предимствата на разгледаните
дотук псевдосинусоидални инвертори са съпроводени с недостатъка от
наличието на много хармонични в изходното напрежение. Съществуват
товари, например звуковъзпроизвеждащи системи, медицински апаратури, димери и др., за които тези големи хармоници са недопустими. Това
е причината за съществуването на
синусоидални инвертори (Pure Sine
DC/AC Inverter), чието изходно напрежение като правило е с нелинейни изкривявания THD до 2-5%.Обикновено
те се реализират като в изхода на
псевдосинусоидален инвертор се
постави нискочестотен LC филтър,
но това означава усложняване и оскъпяване на схемата. Структурата
на подобен инвертор е дадена на

фиг. 4. Тя е аналогична на фиг. 2, но
са използвани IGBT, а диодите D1-D4
ги предпазват от обратни напрежения при индуктивни товари. В схемата бобините L1 и L2 заедно с кондензатора С образуват споменатия
филтър, блокът O+D е означен като
control+PWM и връзката му с транзисторите е чрез оптрони. Резисторът R1 връща към блока напрежение, пропорционално на изходния
ток, което се използва за защита
от претоварване.

Специфични параметри
Те се разделят на две основни групи. Първата се отнася до входа на
инвертора и включва постоянното
входно напрежение (DC Input Voltage)
VIN с типична стойност (в зависимост от предназначението) между 3
и 220 V. Дават се и допустимите
граници или толерансът на напрежението. Вместо VIN може да се задава
максималният входен ток (Maximum
Input Amps) IIN и максималната входна мощност (Maximum Input Watts) PIN.
Втората група са параметрите,
свързани с изхода. Тук е максималната изходна мощност (Output Power)
Pnom, давана във W или VА (мощността във W е с около 20% по-малка
от тази във VА) и имаща твърде
широки граници – от няколко VА до
няколко десетки kVA. Допустимото
й надхвърляне (Overload Capacity) OLC
е свързано с неговата продължителност, например 125% за 10 min и
150% за 1 min. В част от инверторите се налага изключването им за
определено време след претоварване с цел охлаждане – това време се

юни-юли 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡

Фиг. 4

дава в каталога. Вместо мощността нерядко като параметър се използва максималният изходен ток
(Output Current) Irms. Стойността на
изходното напрежение (AC Output
Voltage) Vrms не е задължително 220
V – има инвертори и с други стойности, например между няколкостотин волта и 2 kV при използваните
за продсветка на LCD. Както при
всеки захранващ блок (например
токоизправителите и постояннотоковите стабилизатори) изходното напрежение намалява с увеличаване на изходния ток, което в каталога може да бъде дадено като графика или изяснено с текст. Затова
често като параметър се предпочита напрежението на празен ход.
Подобно на електрическата мрежа в някои инвертори се задава стабилността на изходното напрежение (Output Regulation), например
±10%. Честотата на изходното напрежение (Output Frequency) fOUT зависи от предназначението на инвер-
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тора - тя е 50 Hz за
осигуряващите мрежово напрежение и
няколко десетки kHz
за предназначените
за LCD. Нейната стабилност (Frequency
Stability,
Output
Frequency Regulation)
също е параметър и
представлява най-голямата относителна
промяна 100∆f0/f0 със
стойности между
стотни от % до десетина %. Тъй като честотата зависи от VIN, в някои каталози се дава
съответната графика.
Важно значение за нормалната
работа на голяма част от инверторите имат допустимите стойности
на cosϕ на техния товар (Load Power
Factor). Максималната положителна
стойност (Lag) при капацитивен
товар и максималната отрицателна
стойност (Lead) могат и да бъдат
различни. Максимално допустимият
коефициент на фoрмата (Crest Factor)
на изходното напрежение се отнася
за свързване на индуктивен товар и
обикновено е около 3:1.
Коефициентът на полезно действие (Efficiency) η e не по-малък от
80%, но може да е и над 90%. Като
параметър в някои каталози се дава
и типичното средно време до първия
отказ (MTFB), което характеризира
надеждността на инвертора и е в
границите от 50 000 до 250 000 h
(последното означава непрекъсната
работа в продължение на 28 години).

Транзистори и ИС
Към транзисторите, използвани
в инверторите DC/AC, няма специфични изисквания и подборът им се
прави в зависимост от параметрите на инвертора по същия начин,
както в други електронни устройства. Независимо от това много
производители отбелязват в раздела приложения на каталога на транзистора, че той може да се използва и за инвертори DC/AC. Характерен пример са високоволтовите
биполярни транзистори 2SD1187 и
2SC5458 на Toshiba и ZTX652,
ZTX851 и ZTX869 на Zetex, като последните са особено подходящи за
захранване на луминесцентни лампи
в аварийно осветление.
Не така стои въпроса с ИС, които може да са специализирани и
предназначени само за определен
тип инвертори или да са универсални. Пример за последните е таймерът тип 555, чрез който може да
се реализира генераторът (например
с честота 50 Hz) в блока O+D на фиг.
1а и фиг. 2. Специализираните ИС са
основно за захранване на електролуминесцентни лампи и на флуоресцентни лампи със студен катод (CCFL)
и се означават като EL Lamp Driver
или CCFL Driver. Използват се за подсветка на LCD, клавиатури и други
подобни случаи. Като пример на фиг.
5 е дадена структурата на ИС
SP4425 заедно с външните елементи. Честотата fBOOST на вградения
генератор на правоъгълни импулси
OSС се задава чрез кондензатора
между извод 1 и маса и при дадения

юни-юли 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡
Таблица 1. ИС за инвертори DC/AC
ÈÑ
M A X 4990
SP4425
U C C 3973
U C C 3976

Ï ð î è çâ î ä è ò åë Ï ð å ä í à çí à÷åíèå
M A X IM
E L ëàì ïè
S ip e x
E L ëàì ïè
Texas Instruments
CCFL
Texas Instruments
CCFL

U IN ,
I IN ,
U O U T p -p , f , H z f B O O S T ,
OUT
V
mA
V
kHz
2 ,4 - 5 ,5 0 ,3 5 m a x
250
250
100
2 ,2 - 3 ,3
28
190
400
2 5 ,6
4 ,5 - 2 5
1
80 - 160
3 - 13,5
1
100
-

fP W M ,
M Hz
0 ,2 -1
-

êî å ô . í à
çàïúëâ àíå
0 ,9
0 - 0 ,9 5
0 ,5

Таблица 2. Модули на инвертори.
Ì î ä óë
P443298

Ï ð î è ç â î - Ï ð å ä í à ç í à - VU(IENf, , IIN , A P(IO U T ,,mW- U O U T , V fO U T ,
OUT
ä è ò åë
÷åíèå
(U a )
kHz
V ) (I f , m A )
A)
C
C
F
L
ç
à
Endicott ïîäñâåòêà 6-13,2 0,58
(5 ,4 )
1800
34

CCFL çà
ïî äñâåò êà 5 ± 5%
çà
12
L X M G 1 6 2 6 -1 2 -4 5 Microsemi ïîCäCñFâLåò
êà ±10%
çà
P IA 0 4 R B -0 2 X -X Phihong ïîCäCñFâLåò
12
êà
C
C
F
L
ç
à
PIA04RB-03X-X
P h ih o n g ï î ä ñ â å ò ê à
12
Ô
ë
ó
î
ð
å
ñ
ö
å
í
C D -1 6 0 4 P
TD K
òíè äèñïëåè (5)
CCFL çà
C X A -L 1 0 A
TD K
5
ïî äñâåò êà

Îñîáåíîñò è

640

60

-

6 m ax
(5 - 8 )
4,5
(2x6 max)

435

5 7 ,6

-

19,5

1700

50

-

29

1700

50

Ç à 2 ëàì ïè;
äèì èð àíå ñ
PW M
Ä èì èð àíå ñ
íàïðåæåíèå
Ç à 2 ëàì ïè; äèìèð. ñ íàïðåæ.
Ç à 4 ëàì ïè; äèìèð. ñ íàïðåæ.
Ç à 4 ëàì ïè; äèìèð. ñ íàïðåæ.

(120)

1 ,7 m a x

(4 3 )

-

-

0 ,8

4 ,5 m a x
(10)

900

30

Ç à 2 ëàì ïè

LX M G 1617A -05-61 Microsemi

-

Ð -ð è , m m
(ì à ñ à , g )
64,3x24,1
100x16x7,5
(9 )
113x30x6,5
(15)
180x30x15
(2 5 3 )
218x35x14
(2 6 4 )
43x31x18
(16)
44x21x13
(1 1 )

COSC и RANGE, а за подържането на
амплитудата му е въведена обратна връзка чрез R FB . Подобни са
UCC3975 и UCC3977, но те са предназначени за други свързвания на
външните MOS транзистори. Друга
ИС със същото предназначение е
UCC3973 с параметри в табл. 1.
Чрез тази ИС се реализират резонансни инвертори с възможност за автоматично изключване при липса на
товар.
За управление на полумостова и
мостова схема с MOS транзистори
може да се използва драйверът
HIP4082 на Intersil. Той работи със
захранващо напрежение между +8,5
и + 15 V и консумира 2,6 mA. Изключването на транзистор се прави преди включването на предния, като
типичното време на закъснение е
4,7 µs. Драйверът може да се използва за управление на електродвигатели и в непрекъсваеми захранвания
(UPS).

Модули

Фиг. 5

Фиг. 6

капацитет е 25,6 kHz. Напрежението на генератора постъпва на повишаващ преобразувател DC/DC,
образуван от вградения биполярен
транзисторен ключ и външните
бобина, диод и кондензатор CINT.
Мостът от двата тиристора и
двата биполярни транзистора преобразува това постоянно напрежение в променливо с честота fCOIL/64,
осигурена от делителя FF1-FF6 и ти-
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пична амплитуда
190 V между изводи 5 и 6. Основните параметри на
ИС са в табл. 1. Със
същото предназначение е МАХ4990
на Maxim, но тя
има допълнителен
извод за регулиране
на изходното напрежение и съответно на силата на
светлината на
лампата чрез постоянно напрежение или правоъгълни импулси с PWM.
На фиг. 6 е показан резонансен
инвертор за CCFL с ИС UCC3976 на
Texas Instruments, някои данни за която има в табл. 1. Последователният трептящ кръг е образуван от
бобината LRES и капацитета на
пиезокерамичния трансформатор
PIEZOXFMRfOUT и честотата на
изходното напрежение се задава
чрез външните елементи ROSC,

Представляват печатни платки
или малки блокове за вграждане. Голяма част от тях са предназначени
за осигуряване на необходимото
високо напрежение на CCFL в подсветката на LCD в компютри, телевизионни приемници, индустриални
системи за управление и медицински апаратури. Нерядко изходното
напрежение може да се регулира за
получаване на желана сила на светлината, което и тук се нарича димиране (Dimming). Действието на този
тип модули се изяснява чрез опростената схема на инвертора
LXMG61617A-05-61 на Microsemi,
дадена на фиг. 7. Свързването на
трансформатора и неговия драйвер
е аналогично на фиг. 1а. Чрез веригата OCsense се следи токът във
вторичната намотка да не надхвърли максимално допустимия (при
по-голям сърцевината на трансформатора ще се насити). Чрез аналогичната верига Isense се следи
токът на CCFL и така тя се предпазва от повреда, а OVsense е за
подържане на неизменно изходно
напрежение на модула. Генераторът
на линейно изменящо се напрежение
RampGen и компараторът са класическа схема за получаване на правоъгълни импулси с PWM. Техният
коефициент на запълване и пропорционалното му изходно напрежение
на модула се регулират чрез постоянно напрежение (както е показано
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Таблица 3. Псевдосинусоидални еднофазни инвертори.
( O LC / â ð å ì å )

220

Ñ ò àá è ë í .
í à U OU T,
%
-

3 ,5 k W

-

>90

-

220

± 0 ,5

600 W

±2

>85

-2 5 ä î + 4 0

2 ,8 k W

-

>85

0 äî +40

90
m ax

-

Ð -ð è , m m
(ì à ñ à , k g )
489x229x159
(12,7)
292x234x132
(8 ,6 )
510x274x105
(8 ,4 )
270x127x70
(2 ,2 7 )

>85

-

300x195x152

È íâåðò îð

Ï ð î è çâ î ä - U , V U OU T,
IN
è ò åë
V

E R P 3 5 0 0 -1 2

A d a p t e le c

11-15

IQ S 6 0 0

A n a ly t ic
S y s te m s

3 0 -3 8

H T -P -3 0 0 0
E R P 9 0 0 -1 2

FranMar Int. 12; 24 222040äî
Power11-15
220
in v e r t e r s

PM-A-1200A- Power Master 20-30
Technology
H-24

220

POUT

±10

Df0 /f- h, % Î ê îë í à
ò å ì ï ., 0 C
0, %

9 0 0 W (2 0 0 % ,
èìïóëñ)
1200 W
± 0 ,0 5
(2 0 0 % , è ì ï .)

±5

Фиг. 8

Таблица 4. Синусоидални еднофазни инвертори.
È íâåðò îð
C S I 1K P
R V S 1000

Ï ðîèçâ îä è ò åë
A b s o p u ls e
Electronics
A n a ly t ic
S y s te m s
BA-Power
Electronics

U IN , V

POUT
Df 0 /f 0
U O U T, V Ñ ò àá . í à
U O U T , % ( O LC / â ð å ì å )
%
1 kVA

-

<5

80

< 0 ,5

1 kVA

-

<5

<78

± 0 ,0 5

<3

85

-

<3

8 6 -9 0

± 0 ,0 6

3

-

-

± 0 ,5

<2

>80

-

3

81

± 0 ,0 5

<5

91
m ax

405x280x185
(21)
262x310x213
(10)
154x130x98
(2 ,4 )
84,3x216x311
(5 ,2 2 )
390x280x115
(7 )

230

< 0 ,5

2 0 ,4 -2 8 ,8

230

h,%

-

Ð ðè, m m
(ì à ñ à , k g )
4 8 3x356x7 6
(12,5)
4 8 3x356x7 6
(12,5)
28 0x236x8 3
(2 ,4 6 )
280x110x420
(7 ,2 )

2 0 ,4 -2 7 ,6

THD ,
%

P S 2 0 0 -2 4

TBS Electronics

21-31

230

±2

800 W
(1 k W / 1 s )
1 ,5 k W
(2 k W / 4 s )
2,5-320 kVA
(125%/10min)
1 ,8 k W (3 ,6
kW, èìïóëñ)
1200 VA
(2400/1s)
175 VA
(114%/30min)

IN V 2 5 0 0 -H S

U n ip o w e r
Telecom
X a n tre x
Technology

4 2 -5 6

230

-

2,5 kVA

± 0 ,1

<2

90

10-16
2 0 -3 2

230

-10/+4

1kW (1,5kW,
èìïóëñ)

? 0 ,0 5

<3

90
m ax

THD ,
%

h,%

Ð ðè, m m
(ì à ñ à , k g )
(4 0 )

B -1 2 S 6 0 0

10,7-16,5

230

±3
-

S -1 5 0 0 -2 1 2

B e h lm a n

9,6-14,4

220 äî
240

E xo n d
A p o d ys

160-236

230

±1

P M -1 8 0 0 L -4 8

C h lo r id e
I n d u s t r ia l
Power Master
Technology

4 2 -6 2

200-240

-1 ,5 / + 1

C I3 6 4 8

S c h a e fe r

5 0 -8 0

230

± 3 m ax

P ro s in e
1000i

Таблица 5. Синусоидални трифазни инвертори.
È íâåðò îð
C TP6000
Exond
A podys
J 1 0 K 3 /5 -1 2 0

Ï ðîèçâ îä è ò åë
A b s o p u ls e
Electronics
C h lo r id e
I n d u s t r ia l
N o v a E le c t r ic

U IN , V
24; 48
220
120

POUT
Df 0 /f 0
U O U T, V Ñ ò àá . í à
U O U T , % ( O LC / â ð å ì å )
%
380
3x220
380

на фиг. 7) или PWM импулси на входа
VBRITE или чрез свързване на потенциометър между него и маса. Чрез
оставяне на изводи SET1 и SET2 свободни или свързването им към маса
се задават максимални стойности
на изходния ток на модула 5, 6, 7 и 8
mA. Основните параметри на този
модул заедно с тези на други модули
са дадени в табл. 2, а на фиг. 8 е
външният вид на PIA04RB-03x-x на
Phihong. Този тип инвертори са с
MTBF = 50 000 часа. Трябва да се има
предвид, че съществуват модули
(например серия LXMG181X на
Microsemi), към чийто вход за димиране може да свърже сензор за светлина, при което силата на подсветката автоматично се регулира в
зависимост от околната осветеност. В табл. 2 са намерили място и
инвертори за захранване на флуоресцентни дисплеи, използвани например в касови апарати. Спецификата
на тези дисплеи налага инверторът
да осигурява променливото отопли-
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-

±6

6 kVA

± 0 ,1

>5

>78

-

8-250 kVA
(125%/10min)
8 kW
(150%/10min)

± 0 ,0 5

>3

-

-

89

1600x559x800
(3 5 9 )

-

± 0 ,2

>3

телно напрежение Ef със съответния
ток If и постоянното анодно напрежение Ua, като в част от дисплеите то е отрицателно.

Прибори
Оформени са в самостоятелна
кутия или шкаф с габарити право
пропорционални на POUT и са псевдосинусоидални и синусоидални. Тези с
POUT над около 500 W обикновено са
снабдени с допълнителни схеми за
гарантиране на сигурната им работа – аларма и/или автоматично
изключване при UIN под определена
стойност, изключване при надхвърляне на друга стойност или превишаване на температурата във
вътрешността на прибора. Често
приборите се предлагат като серии
с различно UIN (например 12, 24 и 48
V) и приблизително еднакви останали параметри. Допустимите граници на околната температура са
твърде различни, а значителното
нагряване при POUT над около 1 kW

налага вграждането на вентилатор.
Част от моделите с UIN = 12 V са
предназначени за използване в автомобили, поради което имат жак за
свързване към гнездото за запалка.
По-голямата част от останалите
модели са с класическото оформление за хоризонтален монтаж, но има
и такива за монтиране на стена.
Многобройните приложения за
захранване на компютри или свързани с тях прибори са причината някои инвертори да имат и USB порт.
За улесняване на ползването има
модели с дистанционно управление,
което обикновено дава и индикация
за състоянието на инвертора (включен или не). Примери са PM-1800L-48
в табл. 4. Съществуват модели с
възможност за установяване на UOUT
на произволна стойност или на няколко фиксирани стойности в определени граници. Произвеждат се,
макар и сравнително малко, инвертори с възможност за задаване на
честотата fOUT, една от стойностите на която е 400 Hz (СТР6000 в
табл. 5).
В табл. 3 са дадени основните
параметри на псевдосинусоидални
еднофазни инвертори, в табл. 4 – на
синусоидални еднофазни и в табл. 5
– на трифазни инвертори.

Електропреносни
системи
Бързо развиваща се и перспективна област са високоволтовите постояннотокови преносни мрежи (High
Voltage Direct Current) HVDC, изграждани от компании като Siemens, ABB и
др. В края на всяка мрежа има подстанция с инвертори DC/AC и изход
към класическа електрическа мрежа.
Големите мощности се осигуряват
както чрез използването на IGBT и
GTO, така и на мощни електронни
лампи. Разработват се и нови мощни полупроводникови прибори и нови
принципи за реализация на инверторите като тези с превключваеми кондензатори (Capacitor Commutated
Converter).
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ

»ÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË
Ú‡ÌÒÏËÚÂË
Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
Функционални възможности и тенденции в развитието на смарт
трансмитери в процесната индустрия

«

‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ‡ÁıÓ‰
Ë ÌË‚Ó ‚ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ú‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. Õ‡‰ÂÊ‰ÌÓÚÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Â ÓÚ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡Ú‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë ‡„Â„‡ÚËÚÂ. ¬ Ô‡ÍÚË-
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Í‡Ú‡ ‚Â˜Â ÒÂ Ì‡Î‡„‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂË ÓÚ ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ - Ú.Ì‡.
ÒÏ‡Ú ËÎË ËÌÚÂÎË„ÂÌÚÌË ÏÓ‰ÂÎË,
ÍÓËÚÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë ÙÛÌÍˆËË, ÍÓËÚÓ
‡Á¯Ëˇ‚‡Ú Ë ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ
ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÔËÎÓÊÂÌËˇ. Œ·ÂÍÚ Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌÂ ‚
ÒÚ‡ÚËˇÚ‡ Ò‡ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ Ë
ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡

Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÒÏ‡Ú
Ú‡ÌÒÏËÚÂË.

Навлизат безжичните
технологии
œÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Ó ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓÏÂÌÎË‚‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ (‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ, ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ,
‚‡ÍÛÛÏ, ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ ËÎË ıË‰Ó-
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ÒÚ‡ÚË˜ÌÓ) ‚ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒË„Ì‡Î.
»ÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ - ÚÓÍÓ‚ 4-20 Ï¿, ÍÓÈÚÓ Â
Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌ, Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ 010 V (Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ)
Ë ˆËÙÓ‚ (˜ÂÒÚÓÚÌÓ ËÎË ‡ÏÔÎËÚÛ‰ÌÓ ÏÓ‰ÛÎË‡Ì).
œË ˆËÙÓ‚‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ
ÒË„Ì‡Î˙Ú ÌÓÒË ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ Ô‡‡ÏÂÚ˙ ‚˙‚ ÙËÁË˜ÌË
Â‰ËÌËˆË (Bar, mBar, kPa, MPa,
mmH2O, mm Hg, inH2O, in Hg, psi,
kg/cm2, atm), ÒÚ‡ÚÛÒ‡ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÚÓ, ‰‡ÌÌË Á‡ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ, ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë Ú.Ì. Õ‡È˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ÔÓÚÓÍÓÎË Á‡
ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌË ÏÂÊ‰Û ÒÏ‡Ú
Ú‡ÌÒÏËÚÂË, ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
Í‡ÍÚÓ Ë ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
Ò‡ HART, Fieldbus, PROFIBUS PA,
DeviceNet Ë ‰.
Ó„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ, ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒÚ‡‚Ë
‚ÒÚ‡ÌË ÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ Ì‡‚ÎËÁ‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. ¬Â˜Â
Ë Û Ì‡Ò ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÍÓÏÛÌËÍË‡˘Ë ÔÓ
·ÂÁÊË˜Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÚÔ‡‰‡Ú
‚ÒË˜ÍË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËˇ Ò ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ÔÂ‰ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÒÂ ‡ÁÍË‚‡Ú Ó„ÓÏÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡
ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ‚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ. œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
·ÂÁÊË˜ÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË ‚ÒÂ Ó˘Â
Â Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ, ÌÓ Ò ÛÒ˙‚˙¯ÂÌÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ‰Ó‚ÂËÂÚÓ
Í˙Ï Úˇı ˘Â Ì‡‡ÒÚ‚‡ Ë ˘Â Ì‡ÏË‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-¯ËÓÍ‡ ÛÔÓÚÂ·‡.
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Фиг. 1.

Конструкция на смарт
трасмитери
‘ÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓ, ‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ÚË ÓÒÌÓ‚ÌË ÏÓ‰ÛÎ‡ ÒÂÌÁÓÂÌ, ‚ ÍÓÈÚÓ ÒÂ Ì‡ÏË‡Ú ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÂÌ (ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÂÌ) ÏÓ‰ÛÎ
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ËÌÚÂÙÂÈÒÂÌ ÏÓ‰ÛÎ
Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ
ÔÓÚÓÍÓÎ Ò˙Ò ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÌÚÓÎÂ, PC ËÎË ÔÂÌÓÒËÏ
ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚÓ. Õ‡ ÙË„Û‡ 1 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÒÏ‡Ú
Ú‡ÌÒÏËÚÂ.
ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ, ÒÂÌÁÓÌËˇÚ
ÏÓ‰ÛÎ (—Ã) ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·˙‰Â
Ò‚˙Á‡Ì Ò ‰Û„Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Ì‡ÔËÏÂ ‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
ËÎË ËÁ‚Â‰ÂÌ ÓÚ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡. œË ÌˇÍÓË ÏÓ‰ÂÎË ÒÂÌÁÓÌËˇÚ Ë ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌËˇÚ ÏÓ‰ÛÎË Ò‡ Í‡ÔÒÛÎË‡ÌË ‚ Ó·˘ ÍÓÔÛÒ Ò
ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ. œÂ‰Î‡„‡Ú ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË, ÔË
ÍÓËÚÓ ËÌÚÂÙÂÈÒÌËˇÚ ÏÓ‰ÛÎ (»Ã)
Â ‡Á¯ËÂÌ Ò ÏÂÒÚÌ‡ ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ë
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÛÚÓÌË Á‡ ÎÓÍ‡ÎÌ‡
Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ËÎË ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ.

—Â‰ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÚ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ
Ì‡ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Â ÏÓ‰ÛÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡‚‡
Â¯ÂÌËˇ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Ë
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡,
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÎÂÒÂÌ ÂÏÓÌÚ ËÎË
ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ‰ÂÙÂÍÚË‡ÎËˇ ÏÓ‰ÛÎ
(ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ‚ÒÂÍË ÏÓ‰ÛÎ Â ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÔÎ‡ÚÍ‡).

Чувствителни елементи
на сензорния модул
—ÂÌÁÓÌËˇÚ ÏÓ‰ÛÎ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ
ÚˇÎÓ Ò ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÂÌ ÓÚ‚Ó,
ÏÂÏ·‡Ì‡, ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ
(◊≈), Í‡ÍÚÓ Ë ÙÎÛË‰, Ò ÍÓÈÚÓ Â Á‡Ô˙ÎÌÂÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û ÒÂÌÁÓ‡ Ë ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡. ŒÒ‚ÂÌ ÒÂÌÁÓ˙Ú Á‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‚ ÚˇÎÓÚÓ Â ÔÓÏÂÒÚÂÌ Ë ‰‡Ú˜ËÍ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.
—Ë„Ì‡Î˙Ú ÏÛ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌËˇ ÏÓ‰ÛÎ (ÃÃ) Á‡ ÂÎËÏËÌË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡
„Â¯Í‡.
ŒÒÌÓ‚ÌË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Í˙Ï ◊≈ Ò‡
‚ËÒÓÍ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ, ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡,
ÔÓ‚ÚÓˇÂÏÓÒÚ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ Ë
Ï‡ÎÍ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ.
Õ‡È-˜ÂÒÚÓ ‚ ÓÎˇÚ‡ Ì‡ ◊≈ ÒÂ ËÁÔÓÎ-
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Фиг. 2.

Фиг. 3.

Á‚‡Ú ÔËÂÁÓÂÁËÒÚÓË, ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë, Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÌË Ë ÔËÂÁÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÒÂÌÁÓË. œËÂÁÓÂÁËÒÚË‚ÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒ-
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ÚÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Â‰ËÌ
ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ËÎË ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍ Ë ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÏÛ. ŒÚÍËÚËÂÚÓ Â
Ì‡Ô‡‚ÂÌÓ ÓÚ “ÓÏÔÒ˙Ì ÔÂÁ 1856 „ Ë
Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Ó˘Â Í‡ÚÓ ÚÂÌÁÓÂÙÂÍÚ,
‡ ÒÂÌÁÓËÚÂ Í‡ÚÓ ÚÂÌÁÓ‰‡Ú˜ËˆË.
¬ ÍÓÔÛÒ‡ Ì‡ Â‰ËÌ ◊≈ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‚„‡Ê‰‡Ú ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÂÌÁÓ‰‡Ú˜ËÍ‡ Ò ˆÂÎ ÏËÌËÏËÁË‡ÌÂ Ì‡ „Â¯ÍË ÓÚ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚ ÔË ‰ÂÙÓÏ‡ˆËˇ ‚ ‡ÁÎË˜ÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ. Õ‡È‰Ó·˙ ÂÙÂÍÚ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ Ò ˜ÂÚËË
ÂÎÂÏÂÌÚ‡, Ò‚˙Á‡ÌË ‚ ÏÓÒÚ. —Ë„Ì‡Î˙Ú ÓÚ ÚÂÌÁÓ‰‡Ú˜ËÍ‡ ·Ë ÏÓ„˙Î
‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â Ò˙˘Ó
‰‡ ÒÂ ‚„‡‰Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÚÂÏÓÂÎÂÏÂÌÚ. œË ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ˜ÂÒÚÓ Ë ÔÓÎÛÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓ‚Ë ÌÂÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌË
ÚÂÌÁÓ‰‡Ú˜ËˆË, Í‡ÚÓ Ô˙ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ ÏËÍÓÍÓÌÚÓÎÂ‡. ÓÌÒÚÛÍÚË‚ÂÌ ‡ÁÂÁ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ Ò
ÔËÂÁÓÂÁËÒÚÓË Â ÔÓÍ‡Á‡Ì Ì‡ ÙË„.
2. — ÔÓÁËˆËˇÚ‡ 1 Â ÓÁÌ‡˜ÂÌ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ; Ò ÔÓÁËˆËˇ
2 - ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÏ·‡Ì‡ Ò
”ËÚÒÚÓÌÓ‚ ÏÓÒÚ, Ò ÔÓÁËˆËˇ 3 Á‡Ô˙Î‚‡˘ËˇÚ ÙÎÛË‰, ‡ Ò ÔÓÁËˆËˇ 4

- ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ‡Ú‡ ÏÂÚ‡ÎÌ‡ ÏÂÏ·‡Ì‡.
œË Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÌËÚÂ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ÓÚ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ
ËÎË ÔÎÓ˘Ú‡ ËÏ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â‰ËÌËˇÚ ÂÎÂÍÚÓ‰ ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ◊≈ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚˙ıÛ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ ÒÂ ÔÂÏÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË „‡ÌËˆË. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, Ò ˆÂÎ ÍÓÏÔÂÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ „Â¯Í‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡
‰‡Ú˜ËÍ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. ‡Ô‡ˆËÚË‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ‚ Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ ÌËÒÍË Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Ì‡Îˇ„‡ÌËˇ,
Ú˙È Í‡ÚÓ ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. Õ‡ ÙË„Û‡ 3 ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ‚Ë‰ˇÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ —Ã Ò
Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÂÌ ◊≈. — ÔÓÁËˆËˇ 1 Â ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ ÚˇÎÓÚÓ Ì‡ ÒÂÌÁÓÌËˇ ÏÓ‰ÛÎ, Ò ‰‚Â - ÏÂÏ·‡ÌËÚÂ, Ò 3 - ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚË‚ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, Ò 4 - ÙËÍÒ‡ÚÓË Á‡ ÏÂÏ·‡Ì‡Ú‡ Í˙Ï ÚˇÎÓÚÓ, ‡ Ò 5 - ‚„‡‰ÂÌ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂÌ ‰‡Ú˜ËÍ.
–‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÔËÂÁÓÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ◊≈ ÒÂ ÓÒÌÓ‚‡‚‡ Ì‡ Ò‚ÓÈÒÚ‚Ó-
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ÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ÍËÒÚ‡ÎË ‰‡ „ÂÌÂË‡Ú
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Á‡ˇ‰, ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ÒËÎ‡Ú‡, ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚‡˘‡ ‚˙ıÛ
ÌÂ„Ó Ë ÔÓÏÂÌˇ˘ Ò‚Óˇ ÁÌ‡Í ÔË ÒÏˇÌ‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.

Функционалност на
микропроцесорния модул
¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ËÁ˜ËÒÎËÚÂÎÌËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌËˇ ÏÓ‰ÛÎ Ì‡ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ, ÒË„Ì‡Î˙Ú ÓÚ ◊≈ ÒÂ ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ ‚ ˆËÙÓ‚ ‚Ë‰, ÔË‚Â‰ÂÌ Í˙Ï
ËÁ·‡ÌËÚÂ ÒÍ‡Î‡ Ë ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ
Ó·ı‚‡Ú. ¬ ÌÂ„Ó ÒÂ ÍÓÏÔÂÌÒË‡Ú
ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚËÚÂ ‚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ Ë
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡Ú‡ ÏÛ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ Ò
Ó„ÎÂ‰ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÏ‡Ú ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ËÏ‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡
‰‡ ËÁ·ÂÂ Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁËÒÍ‚‡ÌËÚÂ
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ÔË ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ë ÍÓÌÚÓÎ Ì‡ ÔÓˆÂÒÌËˇ Ô‡‡ÏÂÚ˙. Œ·ı‚‡Ú˙Ú Ì‡ ÌˇÍÓË ÒÂËË
Ú‡ÌÒÏËÚÂË ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡ ‰Ó 200:1 (Ì‡ÔËÏÂ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ „ÓÌ‡ „‡ÌËˆ‡ ‚ Ó·ı‚‡Ú‡ ÓÚ 1 ‰Ó 200 Bar). —ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ
ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÔÓÏˇÌ‡Ú‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ı‚‡Ú ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÌË‚Ó, Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ‚˙‚Â‰Â ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÙÎÛË‰‡ Ë ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ÒË„Ì‡Î
‰‡ Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ ‚˙‚
ÙËÁË˜ÌË Â‰ËÌËˆË. œË Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡
ËÌÊÂÌÂÌË Á‡‰‡˜Ë Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
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‡ÁıÓ‰, ËÁıÓ‰ÌËˇÚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÒË„Ì‡Î
·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ Â ÎËÌÂÂÌ ËÎË Í‚‡‰‡ÚË˜ÂÌ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÓÚÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ.
ÃÃ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ Ë Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÌË ÙÛÌÍˆËË, ÒÎÂ‰Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÌÁÓ‡, Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÒË„Ì‡Î
Ë ÔË „Â¯ÍË, ˜ÂÁ ËÌÚÂÙÂÈÒ‡,
„ÂÌÂË‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËÂ Á‡ ÔÓ‚Â‰‡ ËÎË
‰Û„ ÒÚ‡ÚÛÒ. œË ÚÓÍÓ‚ ËÁıÓ‰ ÒÂ
„ÂÌÂË‡ ÒË„Ì‡Î Ì‡ ‡Î‡ÏÂÌË ÌË‚‡
ÔÓ‰ 3,6 m¿ ËÎË Ì‡‰ 21 m¿, ËÎË ‰Û„Ë. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡Ú‡ ÓÚ
ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌË ÏÓ‰ÛÎË Ò‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜Ì‡ ÔÓ„‡Ï‡ ÒÎÂ‰Ë Á‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÔÓ‚Â‰Ë Ë „Â¯ÍË:
l ÓÚÍ‡Á Ì‡ ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌ‡Ú‡
ËÎË ÒÂÌÁÓÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÚÍ‡;
l ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÌÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÙÛÌÍˆËË Á‡ Ò‡ÏÓÚÂÒÚ‚‡ÌÂ;
l ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÚÍ‡ ÌÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ ◊≈ ËÎË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÒÂÌÁÓÌËˇ ·ÎÓÍ;
l ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ËˇÚ ËÁıÓ‰ ÌÂ ÒÂ Ó·ÌÓ‚ˇ‚‡;
l ÌÂÒ˙‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ Ì‡ ◊≈ Ë ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Ì‡ ÃÃ;
l E≈PROM ËÎË ÒÂÌÁÓÌ‡Ú‡ ÔÎ‡ÚÍ‡ ÌÂ ÒÂ ËÌËˆË‡ÎËÁË‡Ú;
l ËÁÏÂ‚‡ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Â ËÁ‚˙Ì
Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÂÌÁÓ‡;
l ÒË„Ì‡Î˙Ú ÓÚ ÒÂÌÁÓ‡ Â ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ÒÍ‡Î‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
l ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Â ËÁ‚˙Ì Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ‰‡Ú˜ËÍ‡ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡.

Цифрови комуникационни
възможности
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ˆËÙÓ‚ËˇÚ ËÌÚÂÙÂÈÒ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‰‚ÛÔÓÒÓ˜Ì‡ ÍÓ-

ÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ Á‡ ˜ÂÚÂÌÂ Ë ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ. ŒÚ Ò‚Óˇ
ÒÚ‡Ì‡, ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇÚ‡ Ì‡
Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ Á‡‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÂÌ ÌÓÏÂ, ‡‰ÂÒË‡ÌÂ, ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÙËÁË˜ÌËÚÂ
Â‰ËÌËˆË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, ‰ÂÙËÌË‡ÌÂ
Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇ Ô‡‡ÏÂÚ˙, Ó·ı‚‡Ú‡ Ì‡ ËÁıÓ‰‡, ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ
ÒË„Ì‡Î, ‡Î‡ÏÂÌËÚÂ ÌË‚‡ Á‡ ‚ıÓ‰ Ë
ËÁıÓ‰, Í‡ÍÚÓ Ë Â‰Ëˆ‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚË Ë ‰. «‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ‚ Ì‡È-„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ˆËÙÓ‚‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÔÓ
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ ÏÂÊ‡.
«‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Û Ì‡Ò ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ
ÚË ÔÓÚÓÍÓÎ‡ - HART, FOUNDATION Fieldbus Ë PROFIBUS PA.
¬˙ÁÍ‡Ú‡ Ò ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ ·‡ÁË‡
Ì‡ ‰‚ÛÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÎËÌËˇ, Í‡ÚÓ ‚ÒÂÍË
Ú‡ÌÒÏËÚÂ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡ Ô‡‡ÎÂÎÌÓ
Ë ÒÂ ‡‰ÂÒË‡ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ. Õ‡
Â‰Ì‡ ¯ËÌ‡ ÏÓ„‡Ú ‰Â ÒÂ Ò‚˙Ê‡Ú ‰Ó
ÌˇÍÓÎÍÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚‡
ËÎË ‡ÁÍÎÓÌÂÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡. «‡
·˙ÁË Ë ÍËÚË˜ÌË ÔÓˆÂÒË ËÎË
Ú‡ÌÒÏËÚÂË, ‚ÍÎ˛˜ÂÌË ‚ ÍÓÌÚÛË Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡
Ú.Ì‡. ÚÓ˜Í‡ Ò ÚÓ˜Í‡ ËÎË peer-topeer ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ò ËÌÚÂÙÂÈÒ‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÎË
PLC.
œÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ˆËÙÓ‚Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡:
l Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ;
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‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
l Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚ıÓ‰ÌÓ/ËÁıÓ‰ÌËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡;
l Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ·Óˇ Ì‡ ÍÎÂÏÌËÚÂ
ÍÛÚËË;
l ÓÔÓÒÚˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒıÂÏËÚÂ;
l Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡·‡ËÚËÚÂ Ì‡
Ú‡·Î‡Ú‡ Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ;
l ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÓÚ Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Á‡ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡.
HART ÔÓÚÓÍÓÎ ‚˙ıÛ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚
ÒË„Ì‡Î 4-20 m¿ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ ÏÓÏÂÌÚ‡ ‰˙ÎÊË ÒÂËÓÁÂÌ Ô‡Á‡ÂÌ
‰ˇÎ. ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ÏÛ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó ÒÂ
Ò˙ÒÚÓË ‚ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚‡ Ë ˆËÙÓ‚‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ. ¬ÂÏÂÚÓ Á‡ Â‡ÍˆËˇ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ ·Ë
ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ·˙‰Â Ë ÔÓ‰ 100 ms ‚ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ÂÊËÏ. —Ï‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ·ÂÁ ‰‡
Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ˆËÙÓ‚‡
ÏÂÊ‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚÓ ËÎË PC, Ë ÍÓÌ‚ÂÚÓ. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÏÂÌ˛ÚÓ
Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ·˙Á ‰ÓÒÚ˙Ô ‰Ó ‚ÒË˜ÍË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÛÂ‰‡ ˜ÂÁ HART-ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚÓ. ¬‡ÊÌÓ Â ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ
‰‡ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡ ‚ÂÒËˇ Ì‡
ÒÓÙÚÛÂ‡, Á‡ ‰‡ ÒÂ ‚˙ÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ
‚ÒË˜ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ Ë ˆËÙÓ‚‡Ú‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ.
¿ÍÓ ‚ ÒÔËÒ˙Í‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚÓ‡ ÌÂ
ÙË„ÛË‡ ÏÓ‰ÂÎ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡,
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ÌÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ „Ó
Ì‡ÒÚÓÈ‚‡, ‡ Ò‡ÏÓ ‰‡ ˜ÂÚÂ ÌˇÍÓË
ÓÚ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ ÏÛ. œÂ‰Î‡„‡Ú
ÒÂ Ë ÙËÏÂÌË ÔÓÚÓÍÓÎË Á‡ ˆËÙÓ‚‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ‚˙ıÛ 4-20 m¿. «‡
‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚÓ, Â
Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‰‡ ËÏ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ
250 ÓÏ‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ (ËÁÏÂÂÌÓ Ì‡ ÍÎÂÏËÚÂ Ì‡
Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡) Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ 11 - 40 VDC.
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Основни предимства на
смарт трансмитерите
—Â‰ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡
Ì‡ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Ò‡ ‚ËÒÓÍ‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë ÚÓ˜ÌÓÒÚ. ¬ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Ò
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÔËÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ò˙Ò
ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂË Ò‡, ˜Â ÚÂÁË
ÛÂ‰Ë ‰ÂÙÂÍÚË‡Ú ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ˇ‰ÍÓ. ¬˙ÁÏÓÊÌÓ Â ÔÓ·ÎÂÏË Ò ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÔË
ÒËÎÌÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÏ·‡ÌËÚÂ
Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ, ÔË
‰ÂÙÓÏË‡ÌÂÚÓ ÏÛ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔË
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ÛÚ‡ÈÍË Ë
Ì‡ÎÂÔË. “Ó˜ÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ
ÏÓ‰ÂÎË Ë Ó·ı‚‡ÚË ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó ± 0.0375% ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ı‚‡Ú. ƒÛ„Ó ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡
ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ Â ¯ËÓÍËˇÚ ÒÔÂÍÚ˙ ÓÚ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ,
ÌË‚Ó Ë ‡ÁıÓ‰. ¬„‡‰ÂÌËˇÚ ˆËÙÓ‚
ËÌÚÂÙÂÈÒ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ÍÓÌÙË„ÛË‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌËˇ ÒÓÙÚÛÂ ÓÚ PC, ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÍÓÏÛÌËÍ‡ÚÓ ËÎË
ÎÓÍ‡ÎÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ. ŒÒÌÓ‚ÌÓ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚Ó Ì‡ ÚÂÁË ÛÂ‰Ë Â ÎÂÒÌ‡Ú‡ Ë
·˙Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡, Í‡ÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡
ÔË ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ. Õ‡ÒÚÓÈ‚‡ ÒÂ
Í‡ÍÚÓ ÒÂÌÁÓ˙Ú, Ú‡Í‡ Ë ÚÓÍÓ‚ËˇÚ
ËÁıÓ‰ (ÔË 4-20 m¿ Ò HART) Ì‡
Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÏÓ‰ÂÎË ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò ‚„‡‰ÂÌ‡ ÔÓÎÂ‚‡
‰Ë„ÌÓÒÚËÍ‡ Ë Ò‡ÏÓ‰Ë„ÌÓÒÚËÍ‡,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó·˘ÂÌËˇ Á‡ „Â¯ÍË Ë ÔÓ‚Â‰Ë (ÒÚ‡ÚÛÒ Ë Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ). œÂ‰Î‡„‡Ú
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÚÂÒÚ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡, ·ÂÁ ÔÂÍ˙Ò‚‡ÌÂÚÓ È; Í‡ÍÚÓ Ë
‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌÂ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ Ì‡
Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ ‚ ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê.

Специфициране
на смарт
трансмитери
œË ËÁ·Ó Ì‡ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú
ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡
ÛÂ‰‡ Ë ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ,
ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Ò‡:
l Ó·ı‚‡Ú Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ - Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÓÒÌÓ‚‡ÌËˇ ‰‡ ÒÂ
ÒÏˇÚ‡, ˜Â Á‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Ú‡ÌÒÏËÚÂË ÌˇÏ‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËˇ;
l Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
‚ Í‡ÏÂËÚÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡;
l ÔÓÚÓÍÓÎ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ - ‚
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÏÂÊ‡
ËÎË Ì‡ÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ;
l ËÁıÓ‰ÂÌ ÒË„Ì‡Î (ÎËÌÂÂÌ ËÎË Í‚‡‰‡ÚË˜ÂÌ Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ ËÁıÓ‰);
l ‚„‡‰ÂÌ ‰ËÒÔÎÂÈ Á‡ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËˇ
Ë ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ·ÛÚÓÌË;
l ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ - ‚ÎËˇÌËÂ
Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ
ÔË ÏÓÌÚ‡Ê;
l Á‡ı‡Ì‚‡˘Ó Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ;
l ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (‚ÂÏÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ) Ë ‚ÂÏÂ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ;
l ‚Ë·ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ;
l Ó·ÂÏ Ì‡ Í‡ÏÂ‡Ú‡;
l ‰ÂÏÔÙÂË‡ÌÂ Ì‡ ËÁıÓ‰ÌËˇ ÒË„Ì‡Î;
l ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ - Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ, ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Ë ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ;
l ÔËÒ˙Â‰ËÌˇ‚‡ÌÂ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÔÓˆÂÒÌËÚÂ ÔÓÏÂÌÎË‚Ë - ÔËÒ˙Â‰ËÌËÚÂÎÌË ÓÚ‚ÓË, ÙÎ‡ÌˆË;
l ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ÔÓˆÂÒÌ‡Ú‡ ÔÓÏÂÌÎË‚‡;
l ‡„ÂÒË‚Ì‡ ÒÂ‰‡ - Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
ÒÂÌÁÓÌË ·ÎÓÍÓ‚Â, ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË
ÙÎÛË‰Ë Ò˙Ò ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓÍËÚËˇ Ë
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËˇ;
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

l Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ - ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÒÂ

‚„‡Ê‰‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ËÏÔÛÎÒÌË ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ;
l ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓÁË‚Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ - ÔË ÏÓÌÚ‡Ê

‚ ≈ı ÁÓÌ‡ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ Í‡ÚÂ„ÓËˇ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ. «‡ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ (ia)
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Á‡·‡‚ˇ , ˜Â ‚ÂË„‡Ú‡ ÒÂ ËÒÍÓÓ·ÂÁÓÔ‡Òˇ‚‡ ˜ÂÁ ËÒÍÓÁ‡˘ËÚÌË ÏÓ‰ÛÎË, ÏÓÌÚË‡ÌË ËÁ‚˙Ì ≈ı
ÁÓÌ‡Ú‡;
l ÒÂÚËÙËÍ‡ÚË Á‡ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ, Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ.

Спазване на монтажните
изисквания за надеждна
работа
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Á‡ ÔÓÂÍÚÌËˇ
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ ÒÏ‡Ú Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
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Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡. »ÏÂÌÌÓ ÒÔ‡Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌˇÍÓË ÓÒÌÓ‚ÌË
Ô‡‚ËÎ‡ ·Ë „‡‡ÌÚË‡ÎÓ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓ, ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ
Ë ÚÓ˜ÌÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ ‰‡ ÒÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ú Ò ‰‚ÛÔ˙ÚÂÌ, ÚËÔ˙ÚÂÌ ËÎË
ÔÂÚÔ˙ÚÂÌ (Á‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË) ‚ÂÌÚËÎÂÌ ·ÎÓÍ. »ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ÛÎÂÒÌˇ‚‡ ‰ÂÌË‡ÌÂÚÓ Ë
Ó·ÂÁ‚˙Á‰Û¯‡‚‡ÌÂÚÓ (Ó·ÂÁ„‡Áˇ‚‡ÌÂ) Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ (ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ) ÎËÌËË. ƒÂÌ‡ÊÌËÚÂ ÓÚ‚ÓË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡ ‚ ÔÓÎÂ‚Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ∆ÂÎ‡ÚÂÎÌÓ
Â Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÁ‚‡ ‚˙Á‰Ûı
ËÎË ËÌÂÚÂÌ „‡Á, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Á‡Ï˙Òˇ‚‡Ú Í‡ÏÂËÚÂ.
¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â Ò‡ Á‡Ï˙ÒÂÌË, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ˜ËÒÚˇÚ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎÌÓ ÔÂ‰Ë Ì‡ÒÚÓÈÍ‡Ú‡.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ Ô‡‚ËÎÓ ÔË ÏÓÌÚ‡Ê‡ Â ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ‚ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Í‡ÏÂË Ë ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ ÎËÌËË ‰‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÛÚ‡ÈÍË ÔË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ÔË ‡·ÓÚ‡ Ò „‡ÁÓ‚Â.
—ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Ú‡ÌÒÏËÚÂË Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË ËÎË ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‚ Â‰Ì‡
ÓÚ ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ ÎËÌËË ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡ ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ‰Ó „ÓÎÂÏË „Â¯ÍË ‚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ.
œË ‡·ÓÚ‡ Ò „‡ÁÓ‚Â Ú‡ÌÒÏËÚÂ˙Ú ÒÂ ÏÓÌÚË‡
Ì‡‰ ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ò ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ Ì‡ÍÎÓÌ Ì‡
ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ ÎËÌËË 10%, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡. «‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚË
(ÙË„. 4) Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ·ÓÓÚ·ÓÌ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡
‰‡ Â ÔÓ‰ ÏËÌËÏ‡ÎÌÓÚÓ ÌË‚Ó ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ, Á‡ ‰‡
ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂÚÓ Ò ‚˙Á‰Ûı Ì‡ ËÏÔÛÎÒÌËÚÂ
ÎËÌËË. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÏÂÍË Ë ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ÛÚ‡ÈÍË ‚ Í‡ÏÂËÚÂ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡.
¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ Ô‡‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú ÍÓÌ‰ÂÌÁÌË ÒËÙÓÌË (ÙË„. 5), ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë
Â‰Ì‡Í‚Ó ÌË‚Ó Ì‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚ ‰‚ÂÚÂ ËÏÔÛÎÒÌË ÎËÌËË. œË ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú UÓ·‡ÁÌË ÒËÙÓÌË, ÍÓËÚÓ ÒÂ Á‡Ô˙Î‚‡Ú Ò ÙÎÛË‰ ÔÂ‰Ë
ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡, Í‡ÚÓ ˆÂÎÚ‡ Â ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ‚ ÒÂÌÁÓÌËˇ ÏÓ‰ÛÎ.
œË ‚Ë·‡ˆËË Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡
ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÏÂÍË Á‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ ËÏ, ˜ÂÁ
ÏÓÌÚ‡Ê ‚˙ıÛ ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ, ËÁ‰˙ÎÊÂÌË ËÏÔÛÎÒÌË ÎËÌËË ËÎË ‰Û„Ë ÚÂıÌËÍË.
œÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂËÚÂ,
Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ‰‡ ËÏ‡ ÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ ÓÚ Í‡ÎË·Ë‡ÌÂÚÓ ËÎË ÔÓ‚ÂÍ‡Ú‡ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇÚ ÂÚ‡ÎÓÌ ‰‡ Â ÔÓÒÎÂ‰ËÏ, ‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ë ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ
Á‡ Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÂÚ‡ÎÓÌ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔË ÓÚ˜ËÚ‡ÌÂ Ì‡ ÂÁÛÎÚ‡ÚËÚÂ.
œË „ÓÎÂÏË ‰˙ÎÊËÌË Ì‡ Ò‚˙Á‚‡˘ËÚÂ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆË
Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Ú ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡
ËÁ‡‚ÌËÚÂÎÌË ÚÓÍÓ‚Â ÔÂÁ Á‡˘ËÚÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ËÎË
ÂÍ‡ÌË‡˘‡Ú‡ ÓÔÎÂÚÍ‡ (¯ËÏÓ‚Í‡) Ì‡ Í‡·ÂÎ‡. “Ó‚‡
·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó ÒÏÛ˘ÂÌËˇ Ì‡ ÒË„Ì‡Î‡ Ë ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÏËÚÂ‡. «‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„Ì‡Ú ÚÂÁË ˇ‚ÎÂÌËˇ, ÒÂ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡Ú ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ÏÂÓÔËˇÚËˇ - ‡Á‚˙Á‚‡ÌÂ Ë ËÁÓÎË‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚÌËˇ ÔÓ‚Ó‰ÌËÍ ËÎË
ÓÔÎÂÚÍ‡Ú‡ Ì‡ Í‡·ÂÎ‡ ‚ Â‰ËÌËˇ Í‡È, Í‡ÍÚÓ Ë ÏÓÌÚË‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚË ÓÚ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ.
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—Ú‡ÚÂË Á‡ ÔÎ‡‚ÂÌ ÔÛÒÍ
Ì‡ ‡ÒËÌıÓÌÌË ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
Задачи, изпълнявани от софтстартерите, видове конструкции,
критерии за избор

¿

нглийският термин softstarter
се е наложил сред техническите
среди у нас в смисъла на устройства
за осигуряване на плавно пускане на
асинхронни двигатели. Под общото
название софтстартери, се крият
множество технически решения, които се различават едно от друго по
своите възможности, схеми на
свързване, необходимост от допълнителни апарати, принцип на действие. На българския пазар се предлагат стартери за плавен пуск както от водещи световни производители, така и от по-малки фирми.
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Предпоставки за
използване на
софтстартери
При пускането на различни агрегати, задвижвани с асинхронни двигатели, настъпват електрически и
механични преходни процеси, които
в редица случаи са нежелани.
От гледна точка на електрическите процеси, пускането на асинхронен двигател с накъсо съединен
ротор е съпроводено с пусков ток,
който е от пет до осем пъти поголям от номиналния ток на двигателя. Продължителността на пусковия процес зависи главно от инертността на ротора и свързаните с

него въртящи части на задвижвания
агрегат. Колкото по-инертна е системата, толкова по-продължително
време се развърта роторът. Големият пусков ток създава редица
проблеми – от една страна, нараства топлинното натоварване на
тоководещите части, а от друга се увеличава падът на напрежение в
тях. Резултатът е понижено напрежение на захранващите шини, което засяга всички други консуматори, свързани към тях.
Нека разгледаме случай на няколко двигателя, захранени от мрежа
с относително малка мощност.
При кратковременно прекъсване на
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захранването – примерно след успешно задействане на АПВ (автоматично повторно включване), започва процес, известен като самопускане. Известно е, че АПВ се използва в електроенергийната система за предотвратяване на изключвания, дължащи се на преходни
къси съединения. Например, по време на буря вятърът разлюлява проводниците на далекопровод, те се
доближават твърде близко един до
друг, в резултат на което възниква електрическа дъга. Ако се направи съвсем кратковременно изключване, с продължителност от около
секунда, дъгата изгасва и след повторното включване, нормалното
електрозахранване се възстановява.

Решават
проблема със
самопускането
на двигателите
Самопускането на двигателите
се изразява в едновременното им
развъртане, следователно техните
пускови токове протичат едновременно и сумират действието си в
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посока намаляване на напрежението
на захранващите шини.
Пониженото напрежение, от своя
страна, пречи на бързото развъртане, което удължава времето на протичане на големите пускови токове.
В някои случаи е възможно да се стигне дори до ситуация, при която двигателите изобщо не могат да се
развъртят. Описаният проблем е
добре известен и за неговото отстраняване се използват т.нар. нулева защита, която не позволява самопускане на двигателите. Макар и
ефикасна за отстраняване на опасния режим на работа при самопускане, нулевата защита затруднява автоматизираното управление на консуматорите.
Също така, както вече бе споменато, в много случаи става въпрос
за отдалечени агрегати без обслужващ персонал, при които възможността за автоматизиране на работата им е много ценна. Софтстартерите могат да решат проблема,
като осигурят развъртане с ограничен пусков ток, или чрез отместване във времето на развъртането на
двигателите – при това напълно ав-

томатизирано.
Механичните преходни процеси в
редица случаи създават проблеми,
по-големи от електрическите. При
асинхронните двигатели е трудно
да се съгласува пусковият момент
на двигателя с този на товара. Трудностите при съгласуването на пусковите моменти се проявяват в две
посоки. Едната се изразява във
възможността пусковият момент
на двигателя да е недостатъчен,
т.е. по-малък от статичния съпротивителен момент на работния
механизъм. В този случай се възпрепятства развъртането. Втората
възможност е пусковият момент на
двигателя да е много по-голям от
съпротивителния момент на механизма при ниски обороти. Проявява
се особено силно при цял клас устройства, работещи с т. нар. вентилаторна характеристика. В този
случай се получават механични удари при пускане, а в някои случаи и
при спиране на механизмите. Тези
удари намаляват живота и надеждността на агрегатите, особено когато става въпрос за чести пускания и спирания.
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Фиг. 1. Хидравличен удар при рязко спиране на хидроагрегат.

Преодоляват проблеми
с твърде голям пусков
момент
По принцип, повечето от моделите софтстартери, отговарящи на
стандартите в областта, не могат да се справят с първия тип проблеми, а именно недостатъчния пусков момент. Те са предназначени за
преодоляване на проблемите, породени от твърде големия пусков момент. Понижават напрежението,
подавано на двигателя по време на
пускането, като по този начин се
намалява и моментът му, тъй като
той е пропорционален на квадрата
на напрежението.
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Фиг. 2. Изменение на налягането при използване на устройство за плавно спиране.

Понякога механичните удари не са
единственият проблем. Нека разгледаме, например, релсов кран или телфер, повдигнали тежък товар. В началото на хоризонталния ход, поради големия момент при пускане, ускорението е високо, в резултат на
което тежкият товар се разлюлява. Същият проблем се наблюдава и
при рязко спиране по време на хоризонталния ход. Ако става въпрос за
леярско производство и товарът
представлява кофа с разтопен метал, разлюляването би могло да бъде
изключително опасно. Възможно е
бързото спиране също да бъде нежелано. При рязко спиране на помпени

агрегати се наблюдава явление, наречено хидравличен удар. Този удар
би могъл да бъде избегнат при плавно спиране на задвижващия двигател. На фиг. 1 и 2 са показани схематично изменението на скоростта
на въртене на двигателя и налягането в тръбопровод, в приложения със
и без устройство за плавно спиране. Както е видно и от графиките,
при плавното спиране се намалява
вероятността за повреди в тръбопровода, минимизира се стресът
върху вентилите и уплътнителите,
ограничава се количеството на отлаганията вътре в тръбите, увеличава се срокът на експлоатация на
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съоръженията.
Посочените примери представляват много малка част от приложенията, в които използването на устройства за плавно пускане и спиране на двигателите е желателно и
дори необходимо.

Не са предназначени
за управление на
двигатели
в установен режим
В интерес на обективността
следва да бъде направено уточнението – честотните инвертори за
регулиране скоростта на асинхронни двигатели осигуряват всички необходими функции за постигане на
плавност при пускането и спирането им. В допълнение регулират оборотите на двигателите в установен режим. От своя страна, софтстартерите не са предназначени
за управление на двигателите в установен режим и с тяхна помощ не
е възможно да се регулират оборотите им. На практика, устройствата за плавен пуск се явяват по-евтина алтернатива на честотните инвертори, в случаите, когато е необходимо само контрол на преходните
процеси при пускане и спиране, но не
и непрекъснато регулиране на скоростта на въртене.
Необходимостта от плавно управление на преходните процеси в
промишлените съоръжения не е от
скоро. По тази причина, съществува
набор от класически решения на проблема, основните от които са припомнени накратко в следващите
редове.

Превключвател
звезда-триъгълник
Сред най-разпространените и евтини методи за намаляване на механичното ударно натоварване при
пускане. Класическата схема се реализира с два допълнителни контактора.
Основните предимства на метода са – ниската цена, както и елементарната и надеждна схема на
свързване.
Недостатъци на метода са:
l превключването звезда-триъгълник би могло да доведе до изключително високи пускови токове. При
кратковременно изключване на двигателя в момента на превключване
от звезда в триъгълник, той преми-
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Фиг. 3. Изменение на тока при директно пускане в триъгълник, превключване звезда-триъгълник и при
използване на софтстартер с регулиране на тока.

Фиг. 4. Изменение на момента на
вала на двигателя при директно пускане в триъгълник, превключване
звезда-триъгълник и използване на
софтстартер с регулиране на тока.

нава в генераторен режим. Ако при
включването в триъгълник генераторното напрежение е в противофаза с мрежовото, комутационният
ток би могъл да достигне изключително високи стойности (от порядъка на до два пъти тока на късо
съединение).
l твърде често се наблюдават механични удари в момента на превключване, което се дължи на изменящия се скокообразно момент на
двигателя.
l отсъства контрол върху степента, с която се намаляват токът и
моментът. Пускът в звезда се осъществява при понижено напрежение,
поради което и моментът намалява
с квадрата на напрежението до
стойност 1/3 от номиналния.
На фиг. 3 и 4 са показани изменението на тока и на момента на двигателя при използване на превключвател звезда-триъгълник. За сравнение, на същите графики, са показани
и характеристиките, характерни за
използването на качествен електронен софтстартер.
Въпреки изброените недостатъци, превключвателите звезда-триъгълник имат своето място в съвременните промишлени системи за
електрозадвижване.

все още са в процес на експлоатация.
Автотрансформаторното пускане е класически метод на пускане на
електродвигатели с понижено напрежение. Предлага значително поголяма гъвкавост от превключвателите звезда-триъгълник, но е рядко
използвано, поради някои съществени недостатъци, а именно големи габарити, маса и висока цена на съоръжението, особено за мощни двигатели. Автотрансформаторите са и
трудни за автоматизация и дистанционно управление. Не могат да осигурят точно необходимата редукция на напрежението, при захранване на съоръжения с променливи условия на пускане. Например конвейер,
който се пуска празен, ще има
съвсем различно поведение в сравнение със случаите, при които е
натоварен с материал.

Автотрансформаторно
пускане
Съществуват достатъчно основания автотрансформаторното
пускане да бъде причислено към
средствата и съоръженията, останали в техническата история. Приложението му в момента е ограничено до стари съоръжения, които

Съпротивително
пускане
Чрез включване на съпротивления
в статорната верига на двигателя
се изменя напрежението му, ограничава се токът и се изменя моментът на двигателя (б.ред. моментът се изменя пропорционално
на квадрата на тока). Въпреки че
осигурява по-добри възможности за
регулиране от превключвателите
звезда-триъгълник, този метод се
използва рядко.
Основните му недостатъци са:
l ниски енергетични показатели
поради загубите в съпротивленията,
l съпротивленията са големогабаритни, нуждаят се от охлаждане и
честото им превключване е трудно,
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l методът е неподходящ за приложения, които изискват често или
удължено пускане,
l не осигурява ефективно регулиране при променливи условия на пускане.
Съпротивителното пускане все
още се използва на някои места при
съществуващи съоръжения, главно
поради ниската си цена.

Асинхронни двигатели
с навит ротор
Известно е, че чрез включване на
външни съпротивления в роторната
верига се изменя електромеханичната характеристика на двигателя,
като максимумът на момента се
измества при по-ниска скорост. Повечето производители отдавна вече
са преустановили производството
на този тип двигатели.
Изпълнението на двигателя с навит ротор повишава цената му, но
в някои случаи премахва необходимостта от използване на скъпи електронни системи за управление. Резултатът е значително намаляване на
цената на целия агрегат. Това е основната причина за възстановеното
търсене на асинхронни двигатели с
навит ротор, особено за по-големи
мощности.

Характеристики
на стартери
за плавен пуск
Софтстартерите представляват съвременни електронни устройства за плавно пускане и спиране на
асинхронни двигатели с понижено
напрежение. Някои от предлаганите
устройства се отличават с голяма
гъвкавост на управлението и поддържат редица защитни функции.
Основните им предимства са:
l елементарно и гъвкаво управление
на пусковия ток и пусковия момент,
l плавно управление на напрежението и тока, без превключвания и пикове,
l възможност за осигуряване на чести пускания и ефективно регулиране
при променливи условия на пуск,
l осигуряване на плавно спиране и
удължаване на времето на забавяне
на ротора, както и
l реализиране на електрическо спиране, при условие, че такова е необходимо.
Силовата верига на масово предлаганите софтстартери се изграж-

102

l регулатори без обратна връзка,
l регулатори с обратна връзка и

ограничаване на тока,
l регулатори с обратна връзка и

Фиг. 5. Силова верига на софтстартер.

да като тиристорен регулатор с
фазно управление – фиг. 5. Чрез регулиране на ъгъла на отпушване на
тиристорите се управлява ефективната стойност на приложеното
върху двигателя напрежение. Тъй
като се изграждат с тиристори,
които са сред най-надеждните полупроводникови ключове, софтстартерите се отличават с елементарна
конструкция и сигурност на работа.
От силовата верига на фиг. 5 се
вижда, че на управление подлежи само
ефективната стойност на подаваното напрежение, но не и неговата
честота. Именно поради тази причина, както бе подчертано, тези
преобразуватели не са подходящи за
регулиране на двигателя в установен
режим.
Някои производители предлагат
работещи на друг принцип софтстартери. Например, възможно е
да се използва резонансна схема, при
която не се регулира стойността на
напрежението, а двигателят се захранва с ниска честота (2, 3, 4 пъти
по-ниска от промишлената), което
се отразява в забавяне на честотата на въртене на ротора. При подходящи условия на работа, устройства, базирани на описания принцип,
са евтин и достатъчно ефективен
вариант за плавен пуск.

Ограничители на момент
и регулатори без обратна
връзка
Предлаганите на пазара устройства, макар сходни като принцип на
действие, се различават значително
като методи за управление, а следователно и по възможности. Значителен дял от софтстартерите биха
могли да се разделят в следните
четири категории:
l ограничители на момент,

регулиране по ток.
Софтстартерите, условно наречени ограничители на момент, представляват най-елементарните устройства за плавен пуск. Те не са
трифазни, а разполагат с тиристорни вентили само на една или на
две от фазите на двигателя. Понижават напрежението по време на
пускане само на тези фази. Устройствата от този тип задължително следва да се използват с външна
термична и максималнотокова защита. Освен това двигателите
остават под напрежение дори при
изключени устройства, поради което трябва да се обръща специално
внимание на мерките за безопасност. Функционалността им се
състои само в ограничаване на пусковия момент, без да се следи
токът, както при по-сложните устройства. Подходящи са за използване само в маломощни и някои средномощни агрегати.
Софтстартерите, реализирани
като регулатори без обратна
връзка, осигуряват плавно изменение на захранващото напрежение на
двигателя при пуска и евентуално
при спиране. Напрежението се изменя по предварително зададен закон,
като не се държи сметка за тока на
двигателя.
Устройствата от този тип са
предназначени за вграждане в система за управление и се нуждаят от
много външни елементи като термична и максималнотокова защита,
контактори и др. Цената им не е
висока, но не са подходящи при променливи условия на пускане.

Видове регулатори
с обратна връзка
Софтстартерите, работещи
като регулатори с обратна връзка
и ограничаване на тока, се разглеждат като подобрен вариант на регулаторите без обратна връзка.
При тях се следи токът на двигателя, най-често в една фаза, и се
сравнява с предварително въведена максимална стойност. Напрежението на двигателя се изменя в
съответствие с изискването да не
превишава тази максимална стойност на тока. Тъй като се следи
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Фиг. 6. Софтстартер с обратна
връзка и ограничение на тока.

Фиг. 7. Софтстартер с обратна
връзка и регулиране по тока.

токът на двигателя, този тип софтстартери изпълняват и редица
защитни функции, включително защита от претоварване, дисбаланс
на фазите, понижено напрежение,
понижено натоварване и др. Устройствата от този тип изискват
ограничен набор от външни елементи – контактор, бутони за пускане и спиране, индикация, и могат да
осигурят както плавно пускане,
така и плавно спиране.
Най-сложни като конструкция и с
най-големи възможности са софтстартери с обратна връзка и
регулиране по ток. При тях напрежението се изменя по начин, осигуряващ поддържането на предварително зададен закон на изменение на
тока, както в процеса на пускане,
така и при спиране на двигателя.
Този вид софтстартери осигуряват
спирачни режими, като динамично
спиране и спиране с противовключване. Тъй като се следи токът в
трите фази, устройствата интегрират в себе си пълен набор от защитни функции (б.ред. елиминира се
необходимостта от инсталиране на
допълнителни защитни устройства).
На фиг. 6 и 7 е показано изменението на тока във функция от оборотите на въртене при пускане на
асинхронен двигател - със софтстартер с ограничение на тока и със софтстартер с регулиране по ток.
Както е видно от фиг. 7, във втория
случай се постига по-плавна характеристика, което би могло бъде предимство в определени приложения.

с вградени комуникационни възможности, например с РС и с други софтстартери. Това улеснява програмирането и настройката им, увеличава възможностите за автоматизация на работата им и позволява
реализирането на отместен във
времето старт, при наличие на множество мощни двигатели.
Софтстартерите, предлагани и
инсталирани у нас, следва да съответстват с изискванията на международния стандарт IEC 60947-42, допълнен през 2007 г. В него софтстартерите са разделени в две
категории: АС53а – софтстартери без шунтиращ контактор и
АС53в – софтстартери, работещи
с шунтиращ контактор. Дефинират се пет параметъра, определящи топлинното натоварване на полупроводниковите ключове, които
са основни при софтстартерите.
Те са:
l ток на двигателя – номинален ток
в установен режим,
l пусков ток – максимална стойност
на тока при пускане (задава се като
кратно на номиналния ток),
l продължителност на пусковия процес,
l брой пускания за час,
l продължителност на паузата между пусканията.
Първите пет величини обикновено се задават задължително в техническата документация на софтстартерите.

Стандартизационни
изисквания към
стартерите

Изборът на софтстартери се
базира основно на дефиниране на
изброените параметри. Най-добре е,
обаче, изборът да включва по-широк

Някои софтстартери разполагат
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Етапи
при избора на
софтстартер

анализ, включващ следните етапи оценка на необходимостта от използване на софтстартер, избор на тип
софтстартер, определяне на необходимите параметри на софтстартера и избор на производител и/или
доставчик.
Първите две стъпки се основават на технико-икономическа оценка. Много често срещан в практиката случай е необосновано използване на твърде скъпо и сложно устройство. Например, в приложение, в
което софтстартер би решил проблема, се закупува и инсталира честотен инвертор. В зависимост от
съществуващото състояние на пусковите схеми е възможно да се определят и необходимите функции на
софтстартера – например, необходими ли са защитни функции или те
могат да бъдат изпълнявани от вече
инсталирана апаратура.
За коректно определяне на параметрите на софтстартера следва
много добре да се познава технологичния процес. Именно той определя необходимия брой пускания за час,
периода между пусканията, минималния необходим пусков ток, за да се
осигури нужният пусков момент,
необходимата продължителност на
пусковия и спирачния процес.
Някои производители предлагат
софтстартери с вградени стандартно компенсатори на фактора на
мощността. При други модели компенсаторите са допълнителна опция. Във всички случаи компенсиращото устройство повишава цената на софтстартера. Необходимостта от използването на компенсатор, предлаган стандартно или
опционално със софтстартера, следва добре да се обмисли. Софтстартерите се използват основно в промишлеността, където намират приложение cosϕ регулатори и други
възможности за централизирано
компенсиране.
При избора на доставчик е важно
да се събере информация за надеждността на даденото устройство,
условията на гаранционно обслужване, инсталирането и настройката.
В случай че е необходимо реализиране на дистанционно управление или
интегриране на устройството в
система за автоматизация, следва
да се обърне специално внимание на
интерфейсните възможности на
софтстартера.
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Част I. Характеристики, област на приложение, използвани
серводвигатели.

“

ерминът сервозадвижване смислово включва следяща система за автоматично управление на положението, скоростта и евентуално нейните производни на физически обект с
помощта на обратна връзка с цел
корекция. Обратната връзка отличава сервосистемите от останалите
видове задвижвания. При сервомеханизмите заданието (координати,
скорост и др.) се подава на входа на
сервосистемата, тя определя текущата величина, сравнява я със зададената и изработва управляващо
въздействие, намаляващо разликата
им. С основание сервозадвижванията
се приемат като най-високотехнологичните електрозадвижвания. Сервозадвижването включва сервоусилвател, серводвигател и датчик. (фиг.
1а, б).

Изпълняват ролята на
основни задвижвания
Както вече сме споменавали в сп.
Инженеринг ревю, терминът „серво“
произлиза от латинската дума
servus, което се превежда като слуга или помощник. В миналото тези
задвижвания са изпълнявали ролята
на спомагателни задвижвания с малка мощност. Първите електродвигатели (ЕД) са разработени за сервоусилватели (фиг. 2). В момента класовете ЕД, които могат да се използват със сервоусилвател или инвертор, са конструирани така, че да
имат универсално приложение. През
последните десетилетия сервосистемите получиха сериозно развитие,
благодарение на роботизацията. Планарният двигател (фиг. 3, 4) на
въздушна възглавница (двукоординатната синхронна машина) се използва в автоматите за монтаж на
полупроводникови компоненти, тестерите на силициеви пластини, в
скрубери и др. Със създаването на
нови технологии на управление, на
базата на мощни контролери, сервозадвижванията се превърнаха в основни задвижвания в различни отрас-
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ли в промишлеността.
Изпълняват различни
задачи, като прецизно
преместване, бързо и
точно позициониране,
поддържане на зададен
момент, както и на скорост на въртене.

Въртящ момент
30 000 Nm при
точност на
преместване
10 nm

a

Областта на използването им е много широка, но приложението
им в роботиката, в космическата техника, са- Фиг. 1
молетостроенето, производство на полупроводници, медицината и други е без конкуренция.
Обобщено, би могло да се каже, че
няма приложение, в което сервозадвижванията да не се използват.
Сред най-важните инженерни задачи, които изпълняват, са в областта на целулозно-хартиената промишленост, стоманодобивното
производство, дървообработващата промишленост и др. Друга област на приложение са високоскоростни устройства за специализирани обработващи машини. Използват
се за работни честоти в диапазона
от 18 000 до 250 000 min-1 в прецизни фрезови обработващи центрове, за разпробиване на отвори с
малък диаметър, вътрешно шлифоване и др. Практически са постигнати резултати от порядъка на
въртящ момент 30 000 Nm; точност на преместване 3 ъглови секунди; товароподемност 50 t, точност на преместване 10 nm.
Свидетелство за огромния пазар
на сервосистеми по света са темповете, с които нараства производството им. Според информацията
от направени анализи, през 1999 г.
са произведени 40 000 системи на
приблизителна стойност от над 46
млн. USD, докато през 2006 г. броят

б

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4
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се е увеличил до 219 000 на стойност от порядъка на 195 млн. USD.
Очакванията са през настоящата
година производствените обеми да
надминат 500 000 броя.

Изисквания към
съвременните модели
Основните изисквания към съвременните сервозадвижващи системи
могат да се систематизират в групите:
l Точност на позициониране;
l Широк обхват на регулиране на скоростта;
l Стабилност на въртящия момент;
l Възможност за форсиране или устойчива работа в режим на претоварване;
l Прецизно поддържане на желаната
скорост;
l Оптимална динамична характеристика.

Възелът серводвигател и
инвертор
Известно е, че електродвигателите се движат под действие на Лоренцовата сила (линейно пропорционална на тока на магнитното поле).
От своя страна, инверторите обезпечават електронна защита на пре-
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образувателя и двигателя от претоварване по ток, прегряване, утечка
към земя и прекъсване на фаза. Съвременните инвертори предлагат
възможности за визуализиране на
основни параметри на системата,
като зададена скорост, изходна честота, ток и напрежение на двигателя, изходна мощност и момент,
състояние на дискретните входове,
общо време на работа на преобразувателя и т.н. В зависимост от характера на товара е възможно избраният инвертор да е с подходяща V/
f характеристика (в съответствие
със Закона на Костенко) или изработи собствена.
Предотвратяване на механичен
резонанс. Понякога при работа на
определени честоти в механичната
система възниква резонанс. Инверторът би могъл да се настрои така,
че двигателят да „пробяга“ много
бързо през оборотите на критичните честоти на въртене. По този
начин се избягва влизането в механичен резонанс.
Предотвратяване „прекатурване“ на ротора. Инверторите обикновено поддържат функция, предотвратяваща т.нар. преобръщане на ротора в три режима – при увеличаване

на оборотите, в режим на спиране и
по време на работа. При нарастване
на оборотите, ако е зададено много
високо ускорение и не достига мощност, инверторът автоматично
продължава времето на ускорение.
Функцията е аналогична при работа
на двигателя в режим на спиране. В
случай на претоварване, вместо аварийно спиране инверторът има за
задача работата да продължи на помалка скорост. Независимо от режима на работа, инверторите предотвратяват повреда в двигателя.
Определяне на скоростта на товара. Възможно е възникването на
ситуация, в която инверторът се
включва при въртящ се товар. За
предотвратяване на споменатото
преобръщане на ротора се използва
т.нар. функция „потърси скорост“.
При нея инверторът се използва в
процеса на пуск с цел определяне на
оптималната скорост на въртене на
товара, като регулирането започва
не от нула, а от скоростта, с която
се върти той.
Управление чрез широчинно-импулсна модулация (ШИМ). Инверторът би
могъл да бъде конфигуриран с помощта на входна логика и да работи като
контролер, реализиращ както дву-
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квадрантно, така и четириквадрантно управление на
ШИМ сигнала. При двуквадрантно управление се осъществява захващане на едната фаза на двигателя, като ШИМ
сигналът захранва с положителна полярност едната му
фазова намотка. При четириквадрантно управление ШИМ
комутира две фази на двигателя. Това управление на ШИМ
сигналите намира много по-широко приложение в сравнение с двуквадрантното, особено в случаи като позиционно управление, фазова синхронизация, скоростно управление, управление по сложен алгоритъм и др.
Автоматично разпознаване на серводвигателя. С цел
опростяване на процедурите за настройки на сервозадвижването и сервоусилвателите, в дадени серии е реализирана функция за автоматично разпознаване на серводвигателя. За прочитане на идентификационните
данни е достатъчно просто да се включи датчикът за
положение на серводвигателя към сервоусилвателя и захранването.

Изисквания към
сервоелектродвигателите
Сред основните изисквания към серводвигателите е
да имат добри ходови качества (чувствителност и
точност), т.е. да работят с устойчива скорост при
изменение на натоварването. Друго изискване е механичната им характеристика да се отличава с голяма
стръмност, както и да имат малък инерционен момент.
Предимство е да се характеризират с голям пусков и
номинален момент, както и с малък самоход. Други изисквания към серводвигателите са устойчивост в различни работни точки (линейна механична характеристика),
както и елементарен пуск – известно е, че при всички
специални синхронни ЕД се прилага пряко асинхронно
пускане. Добре би било захранването да се осъществява
сравнително лесно. Това е наложило конструкции без
възбудителна намотка и еднофазна котва (при малки
мощности). Изисквания към двигателите са и елементарна и надеждна конструкция, нисък шум при работа, малки размери и тегло, както и оптимални енергийни показатели, голяма динамика на двигателя, равномерност на
движението и енергийна ефективност.

Постояннотокови серводвигатели
Класическите DC серводвигатели (фиг. 5) първоначално са предпочитани в областта на автоматизацията
поради по-малкото си тегло и голям въртящ момент.
Известно е, че постояннотоковите серводвигателите
се отличават с голяма за габаритите си мощност и
сравнително лесно управление. Изискванията към тях са
постоянен въртящ момент или постоянна мощност.
Класическият DC двигател има две намотки - на статора (индуктора) и на ротора (котвата). Използват се,
съответно, котвено
управление и полюсно
управление. При котвено управление индукторът винаги е
включен и машината
е възбудена с константен ток Фв. По
този начин той е в
готовност във всеки
момент. Механичната и регулиращата
характеристики на Фиг. 5.
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дат изключително силни постоянни
магнити, а значителното намаление
на цените на произвежданите от
редкоземни елементи доведе до увеличаване на приложенията им основно в машиностроенето.
Фиг. 6.

DC двигателите са линейни. От своя
страна, полюсното управление вече
не се използва, поради нелинейност
и нееднозначност на характеристиката при номинален момент, помалък 1/2 от номиналния. За двигателите с възбудителна намотка на
полюсите е възможно да се осъществи двузонно регулиране на оборотите, при което диапазонът на регулиране е 1:1000 (фиг. 6). В първата
зона регулирането се осъществява
при постоянен момент, а във втората зона при постоянна мощност (P
= ωM).
DC серводвигателите години наред са единствените ЕД, при които
съществуват технически решения за
лесно регулиране на оборотите.
Възможно е постояннотоковата
възбудителна намотка да се замени
с постоянни магнити, поставени на
индуктора. Напоследък се произвеж-
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Предимства и
недостатъци на
тиристорна система
Използването на DC електродвигатели в AC сервосистеми е свързано с
реализация на закона за управление по
напрежение на котвата. Използваните управляващи устройства са магнитни усилватели - тиристорни и
транзисторни регулатори. Във функцията на датчици за обратна връзка
по скорост намират приложение аналогови тахогенератори.
Тиристорната сервосистема
представлява управляем тиристорен преобразувател, захранващ постояннотоков електродвигател с
независимо възбуждане. Схемата
обхваща съгласуващ трансформатор, управляем изправител, състоящ
се от две групи по 6 тиристора,
включени по шестфазна насрещно
паралелна схема, токоогрничаващи
дросели и двигател с независимо

възбуждане.
Преимущества и недостатъци на
решението са:
l При котвено управление, механичните и регулиращи характеристики
са линейни.
l Водещият вал се позиционира точно, чрез изпращане на кодов сигнал
към двигателя.
l Сравнително висок КПД - около 40%
при малките и над 98% при големите ЕД.
l Реализацията на котвено управление изисква големи токове, а при
големи мощности възникват проблеми.
l Сложна схема на регулиране.
l Наличие на четки и токоприемник.
l Невисока надеждност, както и
l Висока цена.

Променливотокови
серводвигатели
Напоследък се използват преимуществено безколекторни ЕД – AC
асинхронни и синхронни с мощни постоянни магнити, и DC ЕД, но безколекторни или синхронни ЕД със синусоидална комутация. Променливият
ток в серводвигателите се изменя
съгласно скоростта на вала, при не-
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прекъснат ток, въртящ момент и
отдавана мощност. При обратимите асинхронни серводвигатели е
възможно изпълнението на непрекъснат контрол на скоростта, както
асинхронна, така и при компенсиране на хлъзгането (честотата на захранване по-голяма от 50 Hz), и коригирането й в съответствие с работния диапазон. ЕД са конструирани така, че да поддържат еднакви експлоатационни показатели в двете
посоки на въртене.
АС серводвигателите могат да
използват шифратори, аритметично-логически устройства и тахометри за сигналите от обратната
връзка.

Фиг. 7.

Асинхронният двигател
е най-масово използваният електродвигател в промишлеността, благодарение на простата си и надеждна
конструкция и невисока цена. Характерно за този тип двигател е сравнително сложното управление на
момента и честотата на въртене.
Използването на високопроизводителни контролери и инвертори, реализиращи векторен алгоритъм на
управление, и цифрови датчици за
скорост с висока разделителна способност позволяват да се реализира
диапазон на регулиране на скоростта и точност на характеристиките, не по-лоши от характерните за
синхронното електрозадвижване.
Асинхронните сервозадвижвания
работят с променлив ток 50 Hz,
който се изправя, преобразува се в
други напрежение и честота, като
по този начин се регулират оборотите и моментът на двигателя.
Новото напрежение също е трифазно, но с друга честота в диапазона
0,2 до 400 Hz.
Асинхронните сервозадвижвания
дават възможност за решаването
на разнообразни задачи, свързани с
автоматизация на производството
и икономия на електроенергия (безстъпково регулиране на въртенето
и скоростта).

Синхронен
електродвигател
Представляват трифазни синхронни ЕД (фиг. 7, 8) с възбуждане от
постоянни магнити и фотоелектрически датчик за положението на ротора. Използват се кафезни ротори,
както и такива с постоянни магнити. Роторът на синхронните ЕД
ротора е с ниска инерция и висок
номинален момент, които са сред
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Фиг. 8.

основните му предимства. Двигателите работят в съчетание със сервоусилвател, включващ изправител
с мощни диоди, блок кондензатори и
инвертор, базиран на силови транзисторни ключове. За изглаждане на
пулсациите на изправеното напрежение, сервоусилвателят разполага с
блок кондензатори, а за преобразуване на натрупаната енергия в кондензаторите в момента на спиране –
разряден транзистор с баластно
съпротивление, обезпечаващо ефективно динамично спиране.
Честотно регулируемите сервозадвижвания със синхронни двигатели се отличават с високо бързодействие, добра съвместна работа с
импулсните системи за програмно
управление и широка приложна област в различни отрасли на промишлеността.

Цифровите АС
задвижвания изместват
DC системите
В областта на регулируемите
сервозадвижвания днес се наблюдава
тенденция към замяна на постояннотоковите сервозадвижвания с цифрови AC системи на регулиране.
Регулируемите асинхронни сервозадвижвания, базирани на съвремен-
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ни малогабаритни инвертори, позволяват решаването на различни задачи от автоматизацията на производството с висока степен на надеждност и ефективност. Счита се,
че работата им е целесъобразна във
всички приложения, изискващи безстепенно регулиране на скоростта
на подаване, например в металорежещи и дървообработващи машини.
Сред предимствата им са:
l Позициониране на работните органи с висока точност,
l Поддържане на въртящ момент с
висока точност,
l Поддържане на скорост на преместване или подаване с висока точност.

Линейни серводвигатели
Представляват електрически машини с непосредствено преобразуване на електромагнитната енергия в
линейно преместване. Управлявайки
силата и фазата на вектора на магнитното поле и взаимодействието на
пространственото поле на подвижния
елемент на полето с неподвижния, се
реализира преместване на подвижния
елемент по траектория - дори с висока степен на сложност, в първа или
втора координатна система.
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Фиг. 9.

Фиг. 10.

Линейните ЕД се разделят в няколко групи - линейни (фиг. 4), ротационни (фиг. 9) (платформи) и специални
многокоординатни системи (двукоординатен планарен двигател). Съществуват и други видове ЛД, но те
имат крайно ограничено приложение.
В класическия вариант котвата на
двигателя е захранена от променливо напрежение и се движи над статора, състоящ се от стоманени пластини и постоянни магнити (магнитен път), резултат на взаимодействието на променливото поле на
котвата със статичното поле на
статора.

ставляват пръстеновидните и сегментни двигатели. Сегментният
синхронен двигател е изграден от
няколкосегментен статор с трифазна намотка и ротор със запресован
постоянен магнит от редкоземни
елементи, изработен от сплав на
неодим, желязо и бор (Nd2Fe14 B или
самарий-кобалт (Sm-Co). Равномерното въртене в сегментния двигател
се постига, благодарение на синусоидална комутация на токовете във
фазите на намотката. Въртящият
момент се предава непосредствено
през въздушната междина, което
повишава надеждността на работа.
Основно преимущество е кухият вал
и ниската себестойност при големи
диаметри на ротора. Първият сегментен двигател е патентован от
американския инженер Брюс Сойер
през 1969 г.

Въртящите платформи
са електромагнитни системи (фиг.
10), които в зависимост от изпълнението на подвижната част са с котва или индуктор. Частен случай пред-
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œÓÏÔÂÌË Ë
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌË ÒÚ‡ÌˆËË
Предназначение и специфики при използването им в пречиствателни
станции за отпадни води

œ

Â˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÎÓÊÂÌ ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ Ë Ó˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. œËÌˆËÔÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ˜ÂÚËË ÓÒÌÓ‚ÌË ·ÎÓÍ‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë
ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, Ó·ÂÁÁ‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ë ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
Õ‡Â‰ Ò Úˇı, ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË Ó·ı‚‡˘‡Ú Ë Â‰Ëˆ‡ ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ Ò‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ Ë ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË.

Въздуходувни станции
œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Â ‰‡ ÓÒË„ÛˇÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı
ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚË˜‡˘ËÚÂ ‚ Úˇı ÔÓˆÂÒË. ŒÒÌÓ‚ÌË ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË Ì‡ ‚˙Á‰Ûı
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Û˜‡ÒÚ‚‡˘Ë Ë ‚ ˜ÂÚËËÚÂ ·ÎÓÍ‡ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. Õ‡-
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ÔËÏÂ, Ò ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÔÓÚË˜‡Ú ÔÓˆÂÒËÚÂ ‚
·ËÓ·‡ÒÂÈÌËÚÂ, ÔÂ‰‡Â‡ÚÓËÚÂ,
ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ÚÓËÚÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡,
‡ÂË‡ÌËÚÂ ÔÂÒ˙ÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎË Ë
‰Û„Ë.
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚ ÓÚ‰ÂÎÌ‡
Ò„‡‰‡, ‚ ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ Ï‡¯ËÌË, ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓÏÔËÚÂ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡ ‚Ó‰‡ Ë Á‡ ÂˆËÍÛÎË‡˘‡Ú‡ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡
ËÁÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. ¬
Ò„‡‰‡Ú‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú Ò˙˘Ó Ë ˆÂÌÚ‡ÎÌËˇÚ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍË ÔÛÌÍÚ, ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌÓÚÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ˙Ú. —„‡‰ËÚÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ó·ı‚‡˘‡Ú Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÒÔÓÏ‡„‡ÚÂÎÌË Ë ·ËÚÓ‚Ë ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ. –‡ÁÔÓÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚
ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ Ò„‡‰‡ ÌÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÏÓÌÚË‡ÌË Ë ËÁ‚˙Ì ÌÂˇ.

˙Ï ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÒÂ
‚ÍÎ˛˜‚‡Ú Ë ‚Ó‰ÓÓıÎ‡‰ËÚÂÎÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÍÓËÚÓ Â ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡ÚÓÔÎÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔË Ó·ÓÓÚÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ ÓÚ ‡Ô‡‡ÚËÚÂ Ë ÔÓ‰ÛÍˆËˇÚ‡.

Параметри при избор на
въздуходувка
«‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˙Á‰Ûı Í˙Ï ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÔÂ‰ËÏÌÓ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË, Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎË Ë ÔÓÏÔË
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË. œÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÔÂ‰ËÏÌÓ Ì‡ ÚÛ·ËÌÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË Ë
Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎË.
Õ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓ‰‡‚‡Ì
Í˙Ï Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ‚
„‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ 0,16 ‰Ó 0,19 M–a.
Õ‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ÒÎÂ‰ ‚ÒˇÍ‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚Í‡. ¬ Ó·˘Ëˇ Ì‡ÔÓÂÌ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ ÓÒ‚ÂÌ Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡Ú Ë ‰Â·ËÚ˙Ú,
Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.
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Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ ‡Ô‡‡ÚË ÒÂ
Â„ÛÎË‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÁÚ‚ÓÂÌËˇ ÍËÒÎÓÓ‰ ‚ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌËÚÂ.
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚Í‡ ÒÂ
‚ÁËÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡, ËÁ‡ÁıÓ‰‚‡ÌÓ ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, ËÁ˜ËÒÎÂÌÓ ÔË
Ó‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
«‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡
ÏÓ˘ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎˇ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚Í‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÁ‡Á˙Ú N = 0,0273Qpη kW, Í˙‰ÂÚÓ
Ò Q Â Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
ÔÓ‰‡‚‡Ì ‚˙Á‰Ûı, p Â Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ,
Â‡ÎËÁË‡ÌÓ ÓÚ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚Í‡Ú‡, ‡
η Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ˙Ú Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÂ ‡„Â„‡Ú‡. «‡ ÚÛ·ËÌÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
η Â ‚ ËÌÚÂ‚‡Î‡ ÓÚ 0,65 ‰Ó 0,75, ÌÓ
ÔËÌˆËÔÌÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ‡ Ì‡ ÔÓÎÂÁÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ‰‡ÌÌË Ì‡ ÙËÏ‡Ú‡-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ.
Ó„‡ÚÓ ‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚ÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË Ò‡ Ò ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Ì‡‰ 20
ıËÎ. m3/h ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡Ú ÚÂÓÂÚË˜ÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ. œË Úˇı ÒÂ ÔÓ‚Âˇ‚‡ Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ‡Ú‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓ‰Û‚Í‡Ú‡ Ë Ì‡ÔÓÌËˇ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰. œÓÒÚÓˇ‚‡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡ Q/H Ë ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡.

Предназначение на
помпените станции
≈‰Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ
ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ‚ Ó·˘‡ Ò„‡‰‡.
—˙˘Ó Ú‡Í‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓ‚‡ ÌÂ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ, ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÌˇÍÓÎÍÓ Ò‡ÏÓÒÚÓˇÚÂÎÌË
Ò„‡‰Ë. ¬ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ
ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓÏÔËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË ÔÓÚÓˆË, ‡ÁÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÔÓ ‰Â·ËÚ,
Ò˙ÒÚ‡‚ Ë Ú.Ì. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, Á‡
Â¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌËÚÂ Á‡‰‡˜Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Í˙Ï Úˇı,
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÔÓÏÔË.
œËÎÓÊÌ‡Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÔËÚÂ ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔÓ‚‰Ë„‡ÌÂ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë ‚
ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡ Ò ˆÂÎ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ËÏ ‰Ó‚ÂÊ‰‡ÌÂ ‚ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ
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Етапи на механично пречистване
Механичното пречистване е първият етап на пречистване на отпадните води в пречиствателните станции. Целта на този етап е механично да се отделят поедрите неразтворими частици. По този начин се предпазват от задръстване следващите пречиствателните съоръжения. Механичното пречистване включва няколко етапа - прецеждане, утаяване, филтриране и отделяне на неразтворените частици чрез хидроциклони и
центрофуги. За едрите механични частици се осъществява посредством сита и решетки. Частиците от
минерален произход - пясък, въглища, сгурия, се отстраняват чрез утаяване в специални песъкозадържатели.
Най-често това са стоманобетонни съоръжения. Разделят се в три групи - хоризонтални, вертикални и песъкозадържатели с въртеливо-постъпателно движение. Поради по-големия си пречиствателен ефект, най-разпространени са хоризонталните песъкозадържатели.
За усредняване на състава и разхода на отпадните води
се използват усреднители. Използваните усреднители са

Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÒÎÂ‰ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË Í˙Ï ·ËÓÙËÎÚËÚÂ,
ÔÂÌÓÒ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÛÚ‡ÈÍË
ÔË ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË - ÂˆËÍÛÎ‡ˆËˇ, Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ÔÓÏÔÂÌÓ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ‚ ÏÂÚ‡Ì-
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няколко вида в зависимост от начина на смесване на
постъпващото количество воден поток. Разделят се на
усреднители с диференциален поток, с механично или пневматично смесване и радиален усреднител-утаител. В зависимост от колебанията в концентрацията на замърсяващите вещества се избира типът на усреднителя, който би могъл да бъде барботажен, с механично разбъркване, многоканален и други.
Друго основно съоръжение при механичното пречистване са утаителите. Най-често представляват стоманобетонни съоръжения, в които чрез утаяване се отделят
по-голямата част от фино суспендираните вещества,
предимно от органичен произход. В зависимост от предназначението и мястото им в технологичната схема на
пречиствателната станция, утаителите се разделят на
две основни групи - първични и вторични. Първичните утаители са част от основните съоръжения за механично
пречистване и се монтират в началото на пречиствателната станция, след песъкозадържателите. Вторичните утаители са задължителен елемент след съоръженията за биологично пречистване.

Ú‡ÌÍÓ‚ÂÚÂ Ë ÓÚÍËÚËÚÂ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË, ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡, ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ Â‡„ÂÌÚË ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡ Â‡„ÂÌÚÌÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó. ƒÛ„Ë Á‡‰‡˜Ë, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ÌË ÓÚ ÔÓÏÔËÚÂ, Ò‡ ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÔˇÒ˙Í‡ ÓÚ ÔÂÒ˙ÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎËÚÂ
Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ ÏÛ, ÔÂÌÓÒ
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍÓ‚Ë ‚Ó‰Ë ÓÚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË, ÏÂÚ‡ÌÚ‡ÌÍÓ‚Â, ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌË

ÔÓÎÂÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÓ‚Ë
‚Ó‰Ë ÔÂ‰ Ô˙‚Ë˜ÌËˇ ÛÚ‡ËÚÂÎ.
◊ÂÁ ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰‡ Á‡ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌË Ò„‡‰Ë Ë Ó·ÂÍÚË Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ˆÂÎ
ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ‚
ÔËÂÏÌËÍ‡ Á‡ Ì‡ÔÓˇ‚‡ÌÂ Ë Á‡ Ó·ÓÓÚÌÓ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
Периоди на биологично пречистване
Наред с различни механични замърсители, отпадните води съдържат и голямо количество биологични замърсители. Биологичното пречистване обхваща пет основни етапа. Първият етап или първата фаза е познат под
името латентен. При него микроорганизмите се адаптират към съответната хранителна среда. По време
на протичането му размерът на клетките се увеличава
и в края на периода започва деленето им. Втората фаза
е позната като период на логаритмичен растеж или експоненциална фаза. Клетките са млади и биологично активни. Периодът се характеризира със значителна скорост на растеж. При третата фаза се наблюдава забавяне на растежа на клетките, тъй като в средата се
създават неблагоприятни условия за развитието им.
Причината е в намаленото количество на веществата,
с които те се хранят, както и в натрупването на токсини. Четвъртата фаза е позната като стационарна

Помпи в пречиствателни
станции
œÓÏÔËÚÂ, Ì‡ÏË‡˘Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË,
Ò‡:
ÿÌÂÍÓ‚Ë ÔÓÏÔË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ì‡
‚ıÓ‰‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘‡Ú‡ ÓÚÔ‡‰Ì‡ ‚Ó‰‡ ËÏ‡ „ÓÎˇÏ ‰Â·ËÚ, ‡ ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡Ì‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Â Ï‡ÎÍ‡.
¬Ó‰ÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌË ÔÓÏÔË. Õ‡ÏË-
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фаза на растежа. Характерно за нея е прекратяване на
растежа на клетките. Броят им в края на периода е
постоянен. Последната пета фаза се отличава с експоненциално отмиране на клетки. Периодът е познат още
като ендогенно дишане. По време на тази фаза се наблюдава отмиране на клетките със специфична скорост.
Биологичното пречистване на отпадните води се
осъществява в две основни групи пречиствателни съоръжения. Първата включва съоръжения, в които пречиствателните процеси протичат в условия, близки до естествените. Втората обхваща съоръжения, в които процесите протичат в изкуствени условия. Биологичното
пречистване при естествени условия се осъществява в
напоителни и филтрационни полета и в биологични езера. За биологично пречистване в изкуствени условия се
използват съоръжения, наречени биореактори. Те се разделят в три основни групи – биобасейни с активна
утайка, биофилтри и биодискове с фиксирана биомаса и
комбинирани биореактори.

‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÒÎÂ‰ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ.
‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ
‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ Ë ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË.
¬Ó‰ÓÒÚÛÈÌË ÔÓÏÔË Ë ÂÊÂÍÚÓË. œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ËÏ Â ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ Ë ÔÂÌÓÒ Ì‡ ÔˇÒ˙Í‡ ÓÚ ÔÂÒ˙ÍÓÁ‡‰˙Ê‡ÚÂÎËÚÂ ‰Ó ÔÎÓ˘‡‰ÍËÚÂ

Ë ·ÛÌÍÂËÚÂ. —˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â Ò‡ Ì‡ÈÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ.
¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÂÓ‰ÓÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ‡ÁÒÚÓˇÌËˇ,
ÌÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
Ú˙·ÂÌ ıË‰ÓÚ‡ÌÒÔÓÚ. ŒÒÌÓ‚ÌË
Ô‡‡ÏÂÚË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡Ú ‚ ÔÓÏÔÂÌËÚÂ ÒÚ‡ÌˆËË, Ò‡ ËÁÔÓÏÔ‚‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ ‚
ÚÎ‡ÒÍ‡ÚÂÎËÚÂ, Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÒÏÂÒË Ë ‰Û„Ë.
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¬ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ‚
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌË
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ
Организация на въздухообмена и специфични изисквания към
вентилационните инсталации

œ

ÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ‰ÂÈÌÓÒÚ ‚
Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò ÍÓÓ‰ËÌË‡Ì‡Ú‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˆÂıÓ‚Â. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Â‰ÌÓ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓËÚÂÎÌÓ
ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌË,
ÎÂˇÌË, ÍÓ‚‡¯ÍÓ-ÔÂÒÓ‚Ë, ÚÂÏË˜ÌË, Á‡‚‡˙˜ÌË, „‡Î‚‡ÌË˜ÌË Ë ·Óˇ‰ÊËÈÒÍË ˆÂıÓ‚Â. “ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ
ÔÓˆÂÒË ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ Úˇı ÔÓÚË˜‡Ú Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡,
‚Î‡„‡, Ô‡ı, Ô‡Ë, ‡ÂÓÁÓÎË Ë ‰Û„Ë.
◊‡ÒÚ ÓÚ ÚÂÁË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÓÍ‡Á‚‡Ú
ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ÍÓÂÚÓ Ì‡Î‡„‡ Ï‡Í-
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ÒËÏ‡ÎÌÓ ‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜Ë ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ ËÏ. »ÏÂÌÌÓ Á‡ ‰‡ ÒÂ
ËÁ·Â„ÌÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÚÂ ‰‡
·˙‰‡Ú ÔÓ„˙ÎÌ‡ÚË ÓÚ ıÓ‡Ú‡, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ, ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‚ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ. «‡‰‡˜‡Ú‡ È Â ‰‡ ÓÒË„ÛË ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡, ÓÒË„Ûˇ‚‡˘Ë ÍÓÏÙÓÚ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ Ì‡ ıÓ‡Ú‡.
«‡ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÒË, Â‰Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. «‡ ÓÔÚËÏ‡ÎÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡ ÒÂ ÔËÂÏ‡

Ú‡ÍÓ‚‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ë
ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ë ÒËÒÚÂÏÌÓ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ
˜Ó‚ÂÍ‡ ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌÓ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˙ıÛ Á‰‡‚ÂÚÓ ÏÛ. Õ‡
Ô‡ÍÚËÍ‡, ÚÓ‚‡ Ò‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÍÓËÚÓ
Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÛÒÂ˘‡ÌÂ Á‡ ÚÓÔÎËÌÂÌ
ÍÓÏÙÓÚ Ë Ò‡ ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡
ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. Œ‡ÁÏÂˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, ‡·ÓÚ‡Ú‡ È
‰‡ ÌÂ ÔÂ˜Ë Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌ‡Ú‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡,
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ËÁ·Ó˙Ú Ì‡ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ë Ì‡˜ËÌËÚÂ
Á‡ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë
ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú Ò ‚Ë‰‡ Ë ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ¬ ÁÓÌËÚÂ, ı‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÍÓËÚÓ Â Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ô‡ı, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÌÂ
‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë Ë ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÙËÎÚË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.

Организация на
вентилацията в
производствените
помещения
«‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÔÂ‰ËÏÌÓ ÒÏÂÒÂÌË ÒËÒÚÂÏË, ÍÓËÚÓ
Ó·Â‰ËÌˇ‚‡Ú Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ Ë ÏÂÒÚÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ¬
Â‰ÍË ÒÎÛ˜‡Ë, Ì‡ÔËÏÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÔÂ‰ËÏÌÓ
ÚÓÔÎËÌ‡ ËÎË Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÌÂ Â ÍÓÌˆÂÌÚË‡ÌÓ ‚
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ,
ÌÂ Â ˆÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. ¬ ÔÓ‰Ó·ÌË ÔËÎÓÊÂÌËˇ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó ÔËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ò‡ÏÓ
Ì‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.
—˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ, ‡ÍÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇÚ
ÔÓˆÂÒ Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â, Ô‡Ë Ë Ô‡ı, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡
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ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÂÒÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. »ÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ô‡‚ˇÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚
ÍÓËÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
ÔÓÚË˜‡Ú Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚÓ Ô‡ı, Í‡ÍÚÓ Ë Ò
Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÓ·ÂÌÓ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È Â ‰Ó·Â ‰‡ ·˙‰Â
ËÌÒÚ‡ÎË‡Ì‡ ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Â ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓ.
œËÌˆËÔÌÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ Ì‡
‚ÒˇÍ‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ Â ‰‡ ÛÎÓ‚Ë ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ËÎË ˜ÂÁ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı ‰‡ ‡ÁÂ‰Ë
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÓÒÚ‡Ì‡ÎËÚÂ ‚
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ‚Â‰ÌÓÒÚË ‰Ó ÒÚÓÈÌÓÒÚË, ÌÂÌ‡‰‚Ë¯‡‚‡˘Ë ÔÂ‰ÂÎÌÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË.
“˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Â
Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ë Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ë Ì‡
ÚÓÔÎËÌ‡, ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚Â‰ÌÓÒÚËÚÂ,
ÌÂÛÎÓ‚ÂÌË ÓÚ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÒÂ ËÁ‰Ë„‡Ú Í˙Ï
Ú‡‚‡Ì‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. œÓ‡‰Ë
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ˆÂıÓ‚Â ÁÓÌ‡Ú‡ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Â ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ‰ Ú‡‚‡Ì‡. ¿ ÁÓÌ‡Ú‡ Ò Ì‡È-Ï‡ÎÍ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‚ ˜‡ÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ·ÎËÁÓ ‰Ó ÔÓ‰‡. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÂÍÚË‡Ì‡ Ú‡Í‡, ˜Â
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı ‰‡ ·˙‰Â

‚ ÌËÒÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ÌË‚ÓÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡, ‡
Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ - ‚ „ÓÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡.
»ÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ô‡‚ˇÚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÚÂÊ˙Í Ô‡ı, ÓÚÎ‡„‡˘ ÒÂ ‚ ÌËÒÍ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÌËÒÍ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡
ÁÓÌ‡Ú‡ Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ.

Изисквания към
проектирането на
инсталацията
◊ÂÁ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ÒÂ ÛÎ‡‚ˇÚ ‚Â‰ÌÓÒÚË, ÓÚ‰ÂÎˇÌË ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‚ ˆÂÎËˇ Ó·ÂÏ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. ÃÂÒÚÌ‡Ú‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔË Ò˙ÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â, Ô‡Ë, ‡ÂÓÁÓÎË ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ
ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. —ÏÛÍ‡ÚÂÎÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ‚ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó Ò‡ÏËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡‰ Úˇı ËÎË
ÓÚÒÚ‡ÌË, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡
Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ë ÔÓÚË˜‡˘Ëˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ, Í‡ÚÓ ÏÓ„‡Ú
Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ‰‡ „Ó ÔÓÍË‚‡Ú. œÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎˇÚ
·Ë ÒÎÂ‰‚‡ÎÓ Ì‡È-Ô˙ÎÌÓ ‰‡ ËÁÓÎË‡
ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ
ÓÍÓÎÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú
Í‡ÚÓ ÓÚ‚ÓÂÌË - ˜‡‰˙Ë, ·Ó‰Ó‚Ë
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË, ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË Ï‡ÒË Ë
ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË; ÔÓÎÛÓÚ‚ÓÂÌË - ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â Ë Í‡ÏÂË, ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ÍÓÊÛÒË Ë Ù‡ÒÓÌÌË
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ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË; Á‡Ú‚ÓÂÌË - Í‡ÔÒÛÎÓ‚ÍË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ‚„‡‰ÂÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË - ‡‰‡ÔÚË‡ÌË ‚ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌ‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÓÚ‰ÂÎˇ
ÓÔ‡ÒÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. —Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ì‡ ÍÓËÚÓ Úˇ·‚‡ ‰‡
ÓÚ„Ó‚‡ˇ Â‰ËÌ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ, Ò‡ ÌÂÒÎÓÊÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡ Â
‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì‡ Ë ‰‡ ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò Ï‡ÎÍÓ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. —ÏÛÍ‡ÚÂÎˇÚ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÌÂ Ì‡Û¯‡‚‡ ÔÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÓÏ‡ÎÌËˇ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÌ ÔÓˆÂÒ, ‡ Ò˙˘Ó Ë ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡
ÎÂÒÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô Á‡ ÏÓÌÚ‡Ê, ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê Ë Â‚ËÁËˇ.
«‡ÒÏÛÍ‡ÌËˇÚ Á‡Ï˙ÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÌÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ÔÂÁ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ‰Ë¯‡ÌÂ Ì‡ ıÓ‡Ú‡, ‡ ÓÔ‡ÒÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡
ÒÂ ÛÎ‡‚ˇÚ ‚ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ. Õ‡ÔËÏÂ,
„ÓÂ˘ËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë ‰‡ ÒÂ Á‡ÒÏÛÍ‚‡Ú ‚˙‚ ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘‡ ÔÓÒÓÍ‡, ‡
ÚÂÊÍËÚÂ ÒÚÛ‰ÂÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡ı‡ ‚ ÌËÁıÓ‰ˇ˘‡ ÔÓÒÓÍ‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ,
ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡Ú ÏÂÒÚÌË
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË, ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Â ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
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ÏÓ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË Ò˙‚Ô‡‰‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÌÚÓÎË‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Û¯ÂÌ ÔÓÚÓÍ Ë Ú‡ÁË Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Ò ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ‰Â·ËÚ Á‡ÒÏÛÍ‡Ì
‚˙Á‰Ûı Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú
Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡ ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ Ò‡ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇ
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ ÔÓˆÂÒ Ë Á‡ ‡·ÓÚÌËˆËÚÂ. ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‚˙ÁÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÛÎ‡‚ˇÌÂ Ì‡ Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ
‚˙Á‰Ûı, Ï‡ÎÍË Á‡„Û·Ë Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë
ÌËÒÍÓ ¯ÛÏÓ‚Ó ÌË‚Ó.
¬ Â‰Ëˆ‡ ÒÎÛ˜‡Ë Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ‰Û¯Ó‚Â, Ò ÍÓËÚÓ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÔÓÚÓÍ
Ò‚ÂÊ ‚˙Á‰Ûı, Ì‡ÒÓ˜ÂÌ Í˙Ï ÎËˆÂÚÓ
Ì‡ ˜Ó‚ÂÍ‡ Ì‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ‡·ÓÚÌÓ ÏˇÒÚÓ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡, ÍÓ„‡ÚÓ Â ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ÔÓ ‰Û„
Ì‡˜ËÌ ‰‡ ÒÂ Ò˙Á‰‡‰‡Ú ÔËÂÏÎË‚Ë
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡ ÚÛ‰.

Смесени вентилационни
инсталации в леярни
цехове
“ÓÔÂÌÂ Ì‡ ÏÂÚ‡Î, ‡ÁÎË‚‡ÌÂ ‚˙‚
ÙÓÏË, ËÁ·Ë‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚÎË‚ÍËÚÂ,

ÔË„ÓÚ‚ˇÌÂ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÙÓÏÓ‚˙˜ÌËÚÂ ÒÏÂÒË Ò‡ Ò‡ÏÓ ˜‡ÒÚ
ÔÓˆÂÒËÚÂ, ÔÓÚË˜‡˘Ë ‚ ÎÂˇÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â. “Ó‚‡ Ò‡ ÔÓˆÂÒË Ì‡ ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡,
ÍÓËÚÓ ÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÓÚË˜‡Ú Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
Î˙˜ËÒÚ‡ Ë ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡.
Õ‡Â‰ Ò ÚÓÔÎËÌ‡Ú‡ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú
Ë ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ Ô‡ı,
‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë. ¬Â‰ÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ, Ò‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ÓÍËÒË (‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ÓÍËÒ Ë ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰),
‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË, ÊÂÎÂÁÌË ÓÍËÒË, ÙÂÌÓÎ, ÏÂÚ‡Ì, ÏÂÚ‡ÌÓÎ Ë ‰Û„Ë. «ÓÌËÚÂ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Í‡ÍÚÓ Ë ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, Á‡‚ËÒˇÚ
ÓÒÌÓ‚ÌÓ ÓÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËˇ ÔÓˆÂÒ Ë ÓÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ Ì‡ ÎÂˇÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó.
¬ÎËˇÌËÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ë ÏÂı‡ÌËÁ‡ˆËˇÚ‡, Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ.
«‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌËÚÂ ‚Â‰ÌÓÒÚË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÎÂˇÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰Ë ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‰‡
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‚ÍÎ˛˜‚‡ Í‡ÍÚÓ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ú‡Í‡ Ë ÏÂÒÚÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË Á‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. Õ‡ÔËÏÂ, ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚‡„ˇÌÍ‡ Á‡ ÚÓÔÂÌÂ Ì‡ ˜Û„ÛÌ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ˜‡‰˙Ë Ì‡‰ ÛÎÂˇ Á‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ˜Û„ÛÌ, Í‡ÍÚÓ
Ë Ì‡‰ ÓÚ‚Ó‡ Á‡ ËÁÔÛÒÍ‡ÌÂ Ì‡ ¯Î‡Í‡Ú‡. œË ˙˜ÌÓ
Á‡ÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ‚‡„ˇÌÍ‡Ú‡ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ Ë ˜‡‰˙ Ì‡‰
ÓÚ‚Ó‡. «‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰˙„Ó‚Ë ÔÂ˘Ë ÒÂ
ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ‚˙Úˇ˘ ÒÂ ËÎË ÔÓ‰‚ËÊÂÌ ˜‡‰˙, ÏÓÌÚË‡Ì
Ì‡‰ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. œË ‚ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌËÚÂ ÔÂ˘Ë ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÂÌ ·Ó‰Ó‚Ë
ÒÏÛÍ‡ÚÂÎ, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ ÒÂ ÎÂÂ Ì‡ Í‡ÛÒÂÎÌ‡ Ï‡¯ËÌ‡, Ì‡‰
Ï‡¯ËÌ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÂÌ ˜‡‰˙ Ò˙Ò ÒÔÛÒÌ‡ÚË ÒÚ‡ÌË˜ÌË ˘ËÚÓ‚Â. ÓÌ‚ÂÈÂÌÓÚÓ ÎÂÂÌÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡ Ì‡ÍÎÓÌÂÌË Í˙Ï ‡·ÓÚÌËÚÂ
ÏÂÒÚ‡ ÒÚ‡ÌË˜ÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ ÓıÎ‡‰ËÚÂÎÂÌ ÍÓÊÛı, ÒÚË„‡˘ ‰Ó ÔÓ‰‡. œË ÚÓÁË ‚Ë‰ ÎÂÂÌÂ ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ‚˙Á‰Ûı
ÔÓ ˆÂÎËˇ ÙÓÌÚ Ì‡ ‡ÁÎË‚‡ÌÂ. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.
ŒÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ÌÂÛÎÓ‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú ˜ÂÁ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ¬ „ÓÎÂÏËÚÂ ÎÂˇÌË ˆÂıÓ‚Â, Ó·‡˜Â, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ
ÓÒË„ÛË Ò‡ÏÓ ‚ ÁÓÌËÚÂ, Ì‡ÏË‡˘Ë ÒÂ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ
‰Ó ‚˙Ì¯ÌËÚÂ ÒÚÂÌË. ¬ ÓÒÚ‡Ì‡Î‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ˆÂıÓ‚ÂÚÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡ Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ¬ ÁÓÌËÚÂ,
‚ ÍÓËÚÓ ÔÓˆÂÒËÚÂ ÔÓÚË˜‡Ú Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ô‡ı, Í‡ÚÓ ÒÏÂÒÓÔÓ‰„ÓÚ‚ËÚÂÎÌËÚÂ Ë ÙÓÏÓ‚˙˜ÌËÚÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËˇ, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‡ÁÒÂˇÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı Ò Ï‡ÎÍ‡ ÒÍÓÓÒÚ ‚ „ÓÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ‰Û¯Ó‚Â ‚ ÎÂˇÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Á‡ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡˘Ë ÒÂ Ò ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂÒÚÓÈ Ì‡ ‡·ÓÚÌËˆË Ë
Ò ÚÓÔÎËÌÌÓ Ó·Î˙˜‚‡ÌÂ Ò ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÔÓÚÓÍ‡, ‡‚Ì‡
ËÎË ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ 350 W/m2.

Вентилацията в ковашко-пресови
цехове
“ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ÍÓ‚‡¯ÍÓ-ÔÂÒÓ‚ËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˇÁ‡ÌÂ, Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ, ÍÓ‚‡ÌÂ ËÎË ˘‡ÏÔÓ‚‡ÌÂ, ÚÂÏÓ·‡·ÓÚÍ‡. œÓÚË˜‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË Â Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌÓ Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ „ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚Ì‡ Ë Î˙˜ËÒÚ‡ ÚÓÔÎËÌ‡, ‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â (ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË ÓÍËÒË Ë ÒÂÂÌ ‰‚ÛÓÍËÒ),
Ô‡Ë Ë Ô‡ı. “ÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ÍÓ‚‡¯ÍÓ-ÔÂÒÓ‚ËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Ò‡ Ò˙ÔÓ‚Ó‰ÂÌË Ò˙˘Ó Ë Ò Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡
Ï‡ÒÎÂÌË ‡ÂÓÁÓÎË. ‡ÍÚÓ ÔË ÎÂˇÒÍËÚÂ ˆÂıÓ‚Â, Á‡
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÍÓ‚‡¯ÍÓÔÂÒÓ‚ËÚÂ ˆÂıÓ‚Â ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÂÒÚÌ‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. —˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Á‡
ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÎË¯Ì‡Ú‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë Ì‡ ÌÂÛÎÓ‚ÂÌËÚÂ ÓÚ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË ‚Â‰ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÒÂ
ËÁ„‡Ê‰‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ.
ŒÚ ÏÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË ÓÒÌÓ‚ÌÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂ-
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Œ¬
ÌËÂ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË
˜‡‰˙Ë. Õ‡ÔËÏÂ, Á‡ Í‡ÏÂÌËÚÂ
ÔÎ‡Ï˙˜ÌË ÔÂ˘Ë ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏ·ËÌË‡Ì ˜‡‰˙
ËÎË ˜‡‰˙-ÍÓÁËÍ‡ Ì‡‰ ‡·ÓÚÌËˇ
ÓÚ‚Ó. œË ÔÓˆÂÔÌËÚÂ ÔÎ‡Ï˙˜ÌË
ÔÂ˘Ë Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ ˜‡‰˙Ë-ÍÓÁËÍ‡, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡‰ ‡·ÓÚÌËˇ ÔÓˆÂÔ. œÂÔÓ˙˜ÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯Í‡Ù-ÛÍËÚËÂ Ò ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÓÍÓÎÓ Ï‡ÚËˆ‡Ú‡ ÔË ÍÓÎˇÌÌÓ-ÏÓÚÓ‚ËÎÍÓ‚Ë
Ë ÍÓ‚‡¯ÍÓ-˘‡ÏÔÓ‚˙˜ÌË ÔÂÒË Â
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
¯Í‡Ù-ÛÍËÚËÂ. ¬ ÚÂÁË ˆÂıÓ‚Â, ÔË
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ¬ ÔËÎÓÊÂÌËˇ, ‚ ÍÓËÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡ ÒÏÂÒÂÌ‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ. «‡ ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡
Á‡Ï˙ÒÂÌËˇ ÚÓÔ˙Î ‚˙Á‰Ûı Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡Â‡ˆËÓÌÌË ‚ÂÚÓÁ‡˘ËÚÂÌË ÙÓÌ‡Ë, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ Ì‡ ÔÓÍË‚‡. ¿ÍÓ
‚ ˆÂı‡ ËÏ‡ ‡·ÓÚÌË ÏÂÒÚ‡ Ò ÔÓ‚Ë¯ÂÌÓ ÚÓÔÎËÌÌÓ Ó·Î˙˜‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ
Ë ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ-
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‡Ú‡ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Â Ì‡‰ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡Ú‡, Â ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Û¯ÌË ‰Û¯Ó‚Â.

Специфики на
вентилацията в
термични цехове
¬ ÚÂÏË˜ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â ÔÓÚË˜‡Ú
ÔÓˆÂÒË, Ò‚˙Á‡ÌË ÔÂ‰ËÏÌÓ Ò ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡,
Í‡ÚÓ Ì‡„ˇ‚‡ÌÂ, Á‡Í‡Îˇ‚‡ÌÂ, ˆË‡ÌË‡ÌÂ, ‡ÁÓÚË‡ÌÂ Ë ‰Û„Ë. ŒÚ‰ÂÎˇÚ ÒÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÌ‚ÂÍÚË‚Ì‡ Ë Î˙˜ËÒÚ‡ ÚÓÔÎËÌ‡,
‚Â‰ÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë. ¬Â‰ÌËÚÂ
„‡ÁÓ‚Â Ò‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚˙„ÎÂÓ‰ÌË Ë
‡ÁÓÚÌË ÓÍËÒË, ‡ÏÓÌˇÍ, ‡ÁÎË˜ÌË
‚˙„ÎÂ‚Ó‰ÓÓ‰Ë Ë ‚Ó‰ÌË Ô‡Ë. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ‚ ÌˇÍÓË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ô‡ı, ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙Ê‡ ÒÂÎËÚ‡, ˆË‡ÌÓ‚Ë ÒÓÎË, ‚‡Ó‚ËÍ Ë
‰Û„Ë.
¬ ÚÂÏË˜ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Ò˙˘Ó ÒÂ
ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ÏÂÒÚÌ‡, Ë Ì‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ÃÂÒÚÌËÚÂ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË, ÍÓËÚÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÔÎ‡Ï˙˜ÌË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌË ÔÂ˘Ë Ë Á‡ ÂÎÂÍÚÓÒ˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌË Ì‡„Â‚‡ÚÂÎÌË ÔÂ˘Ë,

Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ˜‡‰˙ËÍÓÁËÍ‡, ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡‰ ‡·ÓÚÌËˇ
ÓÚ‚Ó. «‡ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ‚‡ÌË ÒÂ ËÌÒÚ‡ÎË‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ¯Í‡ÙÓ‚Â Ò „ÓÌÓ Á‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂ. ‡ÚÓ ‰Ó·Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ ‚‡ÌÌËÚÂ ÔÂ˘Ë ÒÂ
ÔËÂÏ‡Ú Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌË ËÎË ÔÓÎÛÍ˙„ÎË ·ÓÓ‰Ó‚Ë ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË.
œË Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡‰ 23 W/m2 Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó
‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡ Ò˙˘Ó Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ.
Ó„‡ÚÓ ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú
ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ó·˘ÓÓ·ÏÂÌÌ‡ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ. ¬ ÚÂÏË˜ÌËÚÂ ˆÂıÓ‚Â Ì‡„ÌÂÚ‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‡ÁÒÂˇÌÓ ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı ‰ËÂÍÚÌÓ
‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ËÎË Ì‡ÒÓ˜ÂÌÓ
ÓÚ„ÓÂ Í˙Ï ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡. «‡ÒÏÛÍ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ Â‡ÎËÁË‡ ˜ÂÁ ‡Â‡ˆËÓÌÌË ÙÓÌ‡Ë Ì‡ ÔÓÍË‚‡ ËÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ
ÓÚ „ÓÌ‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ˆÂı‡.
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Ï‡¯ËÌË

¡ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë
ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ‚Ó‰ÌÓ
‚Ô˙ÒÍ‡‚‡ÌÂ
Удовлетворяват изискванията на отговорни приложения в
различни области на индустрията

¡

ÂÁÏ‡ÒÎÂÌËÚÂ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ‚Ó‰ÌÓ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ ‚
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÔÓˆÂÒË, ËÁËÒÍ‚‡˘Ë ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ËÒÚ, ‚ËÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì
‚˙Á‰Ûı. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Á‡ Â¯‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌË ËÌÊÂÌÂÌË Á‡‰‡˜Ë ‚
Ó·Î‡ÒÚÚ‡ Ì‡ Ù‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜Ì‡Ú‡
ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ı‡ÌËÚÂÎÌÓ-‚ÍÛÒÓ‚‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ, ÂÎÂÍÚÓÌËÍ‡Ú‡,
ÚÂÍÒÚËÎÌ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ, ÏÂ‰ËˆËÌ‡Ú‡, ÌˇÍÓË Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌÂÚÓ, ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌ‡Ú‡ ËÌ‰ÛÒÚËˇ Ë ‰. ÃÓ˘ÌÓÒÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ ‚ ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò
‚Ó‰ÌÓ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÏÂÌˇ ‚ ÔÓ-
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ÚÂÒÂÌ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ú‡ÁË
Ì‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËÚÂ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË, ÔÓ‡‰Ë ÒÔÂˆËÙËÍËÚÂ ‚
ÔËÎÓÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌËÚÂ.
ÃÓ˘ÌÓÒÚÌËˇÚ ËÌÚÂ‚‡Î Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Â ÓÚ 15 ‰Ó 110
kW. Õ‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ò‡ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË Ò
ÏÓ˘ÌÓÒÚ ÏÂÊ‰Û 30 Ë 55 kW.
Фиг. 1. Разрез на винтов елемент

Конструктивни
специфики на
компресорите
¡ÂÁÏ‡ÒÎÂÌËÚÂ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ‚Ó‰ÌÓ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Â‰ÌÓÒÚÂÔÂÌÌË ÍÓÏÔÂÒÓÌË
Ï‡¯ËÌË, ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ
·‡ÁË‡ Ì‡ ·ÎËÁ˙Í ‰Ó ËÁÓÚÂÏË˜ÌËˇ

ÍÓÏÔÂÒËÓÌÂÌ ÔÓˆÂÒ. ¬ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚ËÌÚÓ‚Ë ÂÎÂÏÂÌÚË, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÎËÏÂË, ÍÂ‡ÏËÍ‡, ·ÓÌÁ Ë
‰Û„Ë. À‡„ÂËÚÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒÓÌËÚÂ
ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ ıË‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÌË,
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Ï‡¯ËÌË
ÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌËÚÂ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò ÏÌÓ„Ó ‰˙Î˙„
ÍÓÏÔÂÒÓË, ÌÂ ·Ë‚‡ ‰‡ ÒÂ
ÊË‚ÓÚ, ÔÓ‡‰Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÔÓÔÛÒÍ‡ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ
ÚÓ Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍË ÍÓÌÚ‡ÍÚ,
Ì‡ Í‡Í‚ÓÚÓ Ë ‰‡ Â Ï‡ÒÎÓ ‚
Ú.Â. ÚËÂÌÂ ÏÂÊ‰Û ÚÂıÌËÚˇı, ÍÓÂÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÁÌ‡˜ËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË.
ÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË. ŒÚ
¬Ó‰‡Ú‡,
ÍÓˇÚÓ
ÒÂ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ
‚Ô˙ÒÍ‚‡ ‚ ÍÓÏÔÂÒËÓÌÌ‡Ì‡ ‚ÒˇÍ‡Í˙‚ ËÒÍ ÓÚ Á‡Ï˙Ú‡ Í‡ÏÂ‡ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚Ëˇ
Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒË‡ÌËˇ
ÂÎÂÏÂÌÚ, Â ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ
‚˙Á‰Ûı Ò Ï‡ÒÎÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÂÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
‚˙˘‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÌÂÁ‡ÏÂÌË‚„‡‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ‡·ÓÚÂÏË Á‡ Â‰Ëˆ‡ ÓÚ„Ó‚ÓÌË
˘‡ Ì‡ ÔËÌˆËÔ‡ Ì‡ Ó·‡ÚФиг.
2.
Схема
на
работа
на
винтов
компресор
с
водно
инÔËÎÓÊÂÌËˇ, ˜‡ÒÚ ÍÓËÚÓ
Ì‡Ú‡ ÓÒÏÓÁ‡. “Ó‚‡ ÓÒË„Ûˇжектиране.
‚Â˜Â ·ˇı‡ ËÁ·ÓÂÌË. ◊ËÒÚÓ‚‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ò
˜ËÒÚ‡ ‰ÂÒÚËÎË‡Ì‡ ‚Ó‰‡. —ÎÂ‰Ó‚‡- ‚Ó‰ÌÓ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ - Ò Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ú‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÒË‡ÌËˇ ‚˙Á‰Ûı
ÚÂÎÌÓ ÒÂ ËÁ·ˇ„‚‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÙËÍÒË‡Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë- ÓÒË„Ûˇ‚‡ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÔÓ·‡ÍÚÂËË Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÓÍËÒÎËÚÂÎÌË ÚÂÎÌÓÒÚ, Í‡ÍÚÓ Ë ÏÓ‰ÂÎË Ò Â„ÛÎË- ËÁ‚ÂÊ‰‡ÌËÚÂ ÔÓ‰ÛÍÚË Ë Á‡˘ËÚ‡ÔÓˆÂÒË. ƒÓ·ËÚÂ ÓıÎ‡Ê‰‡˘Ë Í‡˜Â- ÛÂÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ. »ÁÔÓÎÁ- ‚‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓÚÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ
ÒÚ‚‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú ÂÙÂÍ- ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰ÂÎË Ò ÔÓÏÂÌÎË‚‡ ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë.
ÚË‚ÌÓ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡- ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÌÓÒÚ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ‰ÓÚ‡ ÓÚ ÍÓÏÔÂÒÓÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ. œÓ- ‚Â‰Â ‰Ó ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ По-изгодни
‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Ò ‰Ó 40%, Û‚Âˇ‚‡Ú в дългосрочен план
œ˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌ‡Ú‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËˇ ‚
Ì‡ ÚÓÁË ‚Ë‰ ÍÓÏÔÂÒÓË ÒÂ ‰˙ÎÊË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ÙËÏË-ÔÓËÁ‚Ó‰Ë·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌ ÍÓÏÔÂÒÓ Ò ‚Ó‰ÌÓ
Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÚÓ ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂ. ÕËÒÍ‡- ÚÂÎÍË Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ.
Ú‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÓÚ
—˙ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ ·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË- ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÒıÓ‰Ì‡
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ËÁÌÓÒ‚‡ÌÂ- ÚÂ ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ‚Ó‰ÌÓ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡ Á‡ÍÛÚÓ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ Ë ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ- ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ Ò˙Ò ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌËÚÂ ·ÂÁ- ÔÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌËÚÂ ·ÂÁÏ‡Ò‰˙Î˙„ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÂÌ ÊË‚ÓÚ Ì‡ Ï‡ÒÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË ·Ë ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ÎÂÌË ÍÓÏÔÂÒÓË. œÓ‡‰Ë ÁÌ‡˜ËÓ·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ.
ÌˇÍÓË ÌÂÓÒÔÓËÏË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍËÚÂ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÔ˙‚Ëˇ ‚Ë‰ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. —Â‰ Úˇı ÌË ‡ÁıÓ‰Ë ÔË ÍÓÏÔÂÒÓËÚÂ Ò
Предимства на
Ò‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍËÚÂ ÚÂ„ÎÓ Ë „‡·‡ËÚÌË ‚Ó‰ÌÓ ‚Ô˙ÒÍ‚‡ÌÂ Ë ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡
безмаслените
‡ÁÏÂË, Í‡ÍÚÓ Ë ÌËÒÍËˇÚ ÒÔÂˆË- ËÏ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ, ÚÂ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú
компресори
ÙË˜ÂÌ ‡ÁıÓ‰ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ Á‡ ÔÓ-ËÁ„Ó‰ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ‚ ‰˙Î„ÓÒÓ˜ÂÌ
œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ÏÓ‰ÂÎË
Â‰ËÌËˆ‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ ÍÓÏÔÂÒË‡Ì ÔÎ‡Ì, Û‚Âˇ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÔÓ
·ÂÁÏ‡ÒÎÂÌË ‚ËÌÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÂÒÓË Ò ‚˙Á‰Ûı. Ó„‡ÚÓ ÒÂ „Ó‚ÓË Á‡ ÔÂ‰ËÏ- ÚÂÏ‡Ú‡.
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“ËËÁÏÂÌÓ Ï‡¯ËÌÌÓ
ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ
Софтуерни платформи на компании с водещо присъствие у нас
”‚‡Ê‡ÂÏË ÍÓÎÂ„Ë, ‚ Ì‡ÒÚÓˇ˘Ëˇ ·ÓÈ Ì‡ ÒÔ. »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛ Ó·˙˘‡ÏÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÓÙÚÛÂÌËÚÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ ÚËËÁÏÂÌÓ
Ï‡¯ËÌÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡. œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÚ ·‡Ì¯‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Ëı‡ Ì‡È-‡ÍÚÛ‡ÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡
Ì‡È-ÌÓ‚ËÚÂ ‚ÂÒËË Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏËÚÂ Á‡ 3D ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ ÔÂ‰Î‡„‡Ú Û Ì‡Ò, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ì‡Ú‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ, ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
Á‡ ËÌÚÂ„Ë‡ÌÂ ‚ CAM ÒÂ‰‡, ÒÔÂˆËÙËÍË ‚ ÔËÎÓÊÌ‡Ú‡ ËÏ Ó·Î‡ÒÚ. «‡
ÔÓ‚Â˜Â Ô˙ÎÌÓÚ‡ ÔË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ Â¯ÂÌËˇ Á‡ ÚËËÁÏÂÌÓ Ï‡¯ËÌÌÓ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ÒË ÔÓÁ‚ÓÎËıÏÂ ‰‡ ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÏÂ ÍÓÏÂÌÚ‡Ë Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ ‰Ó Â‰ËÌ Ë Ò˙˘ ÔÓ‰ÛÍÚ. Õ‡Â‰ Ò ÔÓ‰ÛÍÚËÚÂ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌË ‚ ÒÚ‡ÚËˇÚ‡, Ì‡ ·˙Î„‡ÒÍËˇ Ô‡Á‡ ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
Ë ‰Û„Ë ÔÎ‡ÚÙÓÏË Á‡ 3D ÏÓ‰ÂÎË‡ÌÂ, Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÍÓËÚÓ ˘Â ‚Ë
Á‡ÔÓÁÌ‡ÂÏ ‚ ‰Û„Ë ·ÓÂ‚Â Ì‡ ÒÔËÒ‡ÌËÂÚÓ.

Най-новият продукт е
Autodesk Inventor
Professional 2009
Най-новата платформа за 3D машинно проектиране на Adobe Systems,
чиито продукти БиЕмДжи дистрибутира в България и Македония, е
Autodesk Inventor 2009.
Функционалност на платформата
Софтуерът Autodesk Inventor 2009
предлага изчерпателен набор от конструкторски инструменти за създаване, проверяване и документиране на
дигитални прототипи. По този начин
Inventor помага на производителите
да достигнат по-бързо до пазара, с из-
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ползването на по-малко физически прототипи и повече иновативни продукти.
"Дигиталното прототипиране с
новия продукт Autodesk Inventor
Professional 2009 съкращава драматично дните за конструиране и дизайн на
новите продукти. По данни на групата за технологични изследвания и анализи Aberdeen Group времето за реализиране на идеята в прототип за
производство с помощта на решението дигитално прототипиране от
Autodesk се съкращава средно с повече от 50% - от 97 на 43 дни", заяви
Георги Харизанов, Изпълнителен директор на фирма БиЕмДжи, при пред-
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ставянето на новите продукти на
Autodesk за машиностроително проектиране на 28 май т.г. в София.
Семейството продукти Autodesk
Inventor променя традиционния подход
за работа с CAD системите, като
помага на инженерите да се концентрират над функционалните изисквания
на съответната конструкция и да ускорят създаването на сложна 3D геометрия. Това позволява инженерите
да насочат вниманието си към въвеждане на иновации. Чрез бързото изграждане на дигитални прототипи те
могат да открият евентуалните
грешки преди продуктите да бъдат
изпратени за производство.
Приложна област на платформата
Динамична симулация. С помощта
на динамичния симулатор на Inventor
Professional, конструкторите могат
да проверят работата на дадена конструкция при реални условия, без да
се налага да се изработват скъпоструващи и отнемащи време физически
прототипи или да чакат за резултатите от експертизите на скъпо платени консултанти.
Проектиране на тръби и тръбопроводи. Inventor Professional съкращава
времето за проектиране на тръбни
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системи с твърди и меки връзки
Инструментите за тръбни трасета в Inventor Professional избират подходящите фитинги и създават
тръбопроводите според зададени конструктивни правила за минимална и
максимална дължина на сегментите,
стъпка на нарастване на дължината
и радиус на огъване.
Проектиране на кабели и кабелни
снопове. Inventor Professional ускорява
проектирането на кабели и кабелни
снопове, като използва информацията
от списъците с кабели, пренесени от
програмите за проектиране на електрически системи и схеми, включително и от софтуера AutoCAD®
Electrical. Комплексните електрически
системи присъстват в почти всеки
продукт или машина, и изискват все
по внимателно проектиране на физическите кабели и кабелни снопове.
Вграждането на трасета на кабели и
кабелни снопове с Inventor 2009, включително лентови кабели в дигитални
прототипи, спестява на потребителите време и пари, като изчислява
точните дължини на трасетата, предотвратява малките огъвания в радиуса и гарантира, че електрическите
компоненти могат да се монтират в
машинната сглобка.
Интегриране с AutoCAD. С Inventor
потребителите на AutoCAD могат да
създават дигитални прототипи,
като използват направената инвестиция в експертните познания от
AutoCAD, така и инженерната информация в DWG™ формат. Inventor е
водеща в индустрията система за 2D
и 3D конструиране, която осигурява
директно разчитане и записване на
собствени DWG файлове при пълна
асоциативност с 3D модела – всичко
това без необходимост от транслации, излагащи на риск преноса на данни. С помощта на Inventor и бързия
достъп до съществуващата 2D информация можете да използвате повторно ценните данни. Потребителите могат да запазват чертежите
като DWG файлове и лесно да споделят опита, придобит в процеса на
създаването на дигитални прототипи, с техните партньори и доставчици, които използват AutoCAD. Изгледите, генерирани от 3D модела, на детайли и сглобки, като например технически схеми и планове на фабрики,
също могат да бъдат комбинирани с
данни от AutoCAD. Потребителите
могат след това да актуализират 2D
чертежите, като вмъкнат изглед от
3D модела – с което се намаляват разходите за модернизация на съществуващото оборудване.
Проектиране на детайли. Софтуерът Inventor помага на конструкторите да постигнат по-високо ниво на
ефективност посредством повтор-
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ното използване на инженерна информация, предаване на замисъла на дизайна и работата с напълно асоциирани модели, с което се гарантира
отразяването на промените в конструкцията на детайла в сглобката и
във файловете с чертежите. С автоматизирането на повтарящите се
инженерни задачи за често използвани инженерни компоненти и детайли
се подобрява продуктивността,
като посредством технологията
iPart в Inventor фирмите могат лесно
да създават библиотеки от „интелигентни“ детайли, за да са сигурни,
че често използваните компоненти
винаги се създават по един и същи
начин.
Проектиране на детайли от листов материал. Autodesk Inventor 2009
помага на потребителите да опростят проектирането на сложни детайли от листов материал. Inventor
подобрява продуктивността при проектирането на детайли от листов
материал, като осигурява дигитален
прототип, който комбинира в едно
производствената информация (например параметрите на перфориращите инструменти и стандартни
таблици на огъване) с точен триизмерен модел за прегъване на листов
материал и среда за редактиране с
помощта на плосък шаблон – така
производствените инженери могат
да поправят плоските шаблони, за да
оптимизират производствените
разходи.
Проектиране на сглобки. Inventor
2009 комбинира функционалността
на Design Accelerators с лесни за използване инструменти за сглобяване,
за да могат потребителите да са сигурни, че всички детайли са монтирани коректно. При проверяване внимателно на интерференциите и масовите свойства, могат да бъдат
създадени висококачествени продукти още при първия опит. Inventor предоставя инструменти за контрол и
управление на данните при големи
конструкции, така че потребителите могат да работят само по компонентите, необходими за завършване на точно определена част от
конструкцията.
Инженерна и производствена документация. Autodesk Inventor включва
изчерпателни инструменти за генериране на инженерна и производствена документация от дигиталния прототип. Тези инструменти могат да
помогнат на потребителите да намалят броя на грешките и да завършат проектите за по-кратко време.
Управление на данни и комуникация.
Inventor 2009 гарантира ефективен и
сигурен обмен на данни за конструкцията, с което осигурява сътрудничеството между отделните участници

в нейното създаване – специалистите по индустриален дизайн, продуктов дизайн и производство. Тази функция помага на инженерните екипи да
управляват и проследяват всички конструктивни елементи на един дигитален прототип. Това им дава
възможност да използват повторно
важни инженерни данни, да управляват
спецификациите и списъците с материалите, а също така и да насърчават
сътрудничество в по-ранните етапи
с производствените екипи и клиентите.

Георги Харизанов, изпълнителен
директор на БиЕмДжи

Широка функционалност с
Autodesk Inventor 2009
Най-новата платформа за 3D машинно проектиране на Autodesk е
Autodesk Inventor 2009, която се предлага на международния пазар и в България от месец април 2008 г.
Autodesk Inventor Suite 2009 е найпродаваният софтуер за 3D машинно
конструиране в света през последните седем години. Програмният пакет
включва - Autodesk Inventor 2009 за 3D
проектиране и документация;
AutoCAD Mechanical 2009 за 2D машинни чертежи и детайли; Autodesk
Mechanical Desktop 2009 и Autodesk
Vault 2009 за управление на данни.
Autodesk Inventor Suite съдържа всички
необходими инструменти за проектиране, включително модул за детайли
от листов материал; заваръчни съединения; генератори на рамкови конструкции, машинни детайли и възли;
автоматизирано създаване на чертежи и др.
Функционалност на платформата
Директно четене и запис на DWG.
Inventor е единственият 3D софтуер,
който директно чете и записва DWG
файлове и дава възможност за обмен
както на файлове от AutoCAD, така и
на 3D конструктивни данни с други
приложения на Autodesk.
Генератори на компоненти. След
въвеждане на реални инженерни параметри като сили, скорости и въртящи моменти, генераторите на компоненти автоматично създават тримерни модели на избраните машинни
елементи и възли.
Машинни калкулатори. Пресмятат
допуски и сглобки с графично изобразяване на допусковите полета; заварки и слепвания; плочи; лагери; спирачки. С помощта на инженерния справочник в среда на Inventor е осигурен
достъпът до основни инженерни теории, формули и алгоритми.
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Моделиране на форми. Алгоритмичните подобрения и постоянните
инвестиции в 3D геометрично ядро
на Inventor дават възможност за генериране на функционални геометрични решения в широк диапазон от
сложни повърхнинни условия. Това
повишава стабилността при моделиране на сложни форми и значително
намаляване на времето за създаването им.
Анализ на форми и повърхнини. С
помощта на инструментите за анализ конструкциите се проверяват за
качество и технологичност на
повърхнините. Съществува възможност различните видове анализ да се
записват в модела.
Библиотечен център. Вградената
библиотека на Autodesk Inventor 2009
съдържа над 770 000 стандартни и
нестандартни машинни елементи на
над 100 производители в областта.
Освен това поддържа on-line връзка с
постоянно обновяван библиотечен
център с компоненти за Inventor.
Рамков генератор. Опростява
създаването на рамкови машинни
конструкции, платформи, стълби и
др. Генераторът използва нова технология, базирана на генерирането
на еталонна 3D „телена“ рамка. Интегриран е с Autodesk Inventor Bill of
Materials и отделните компоненти
се отразяват в спецификациите,
чертежите и позициите с актуалните им дължини. Нова е и възможността за добавяне на нестандартни
профили в библиотеката.
Модул за детайли от листов материал. Автоматизира създаването
на детайли от листов материал. От
вградена библиотека се избират и
поставят изрези и избушвания. За
сглобяване на конструкциите от листов материал са налични PEM скрепителни елементи, включително самозатягащи гайки, нитове, дистанционни втулки и шайби. С подобренията в lnventor 2009 по-точно се разгъват детайли с поредица огъвки,
вътрешни уши, неуспоредни изрези в
стените и елементи, свързващи огъвките.
Заваръчни съединения. Вградената
среда за конструиране на заваръчни
съединения улеснява тяхното 3D моделиране и подобрява качеството им
чрез симулация на подготовката за
процеса, заваряването и следзаваръчните операции. Автоматично се прави и анализ на заваръчните съединения.
Работа с големи сглобки. Autodesk
Inventor 2009 предлага пълноценно използване на 64-битови системи, които премахват максималната граница
на RAM паметта, съществуваща при
32-битовите системи.
Анимации и рендване на изображе-
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ния. С вградения Autodesk Inventor
Studio се генерират висококачествени изображения и анимации, директно
в конструктивната среда. Получените изображения и анимации могат да
се използват за доклади, презентации,
монтажни инструкции и потребителска документация.
Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация. Връзката между чертожните изгледи и оригиналните модели намалява необходимостта от редактиране
и проверка. Автоматично се въвеждат основни, странични, детайлни,
изометрични и спомагателни изгледи
и сечения и се поставят размери и пояснителни бележки.
Обмен на данни. В Autodesk Inventor
2009 са премахнати усложненията
при работа с "неутрални" формати
чрез директното четене на данни от
естествените им CAD файлове. Добавен е транслатор на естествени
Pro/E, Granite, UG-NX, Parasolid,
SolidWorks формати; подобрен е импортът на STEP, IGES и SAT файлове.
Динамични симулации и анализи на
механизми. Модулът за динамични симулации извършва пресмятане на задвижванията по време на пълния оперативен цикъл на механизма и оразмерява двигателите и изпълнителните звена, според актуалните динамични товари. Прави анализ на позициите, скоростите и ускоренията на
всеки един от компонентите. За
визуално възприемане на поведението на механизмите се генерират 3D
анимации, основаващи се на физични
модели и приложените динамични
товари.
Якостни анализи на детайли по метода на крайните елементи. Тези
възможности на продукта са базирани на технология, разработена от водещата компания в областта ANSYS.
Резултатите се получават, без да се
излиза от средата на Inventor и ако е
необходимо, се внасят корекции до постигане на оптимални стойности.
Добавени са, също така, нови средства за по-бърз анализ на тънкостенни детайли и детайли с постоянна дебелина в сравнение с 3D твърдите
тела.
Създаване на тръби и тръбни системи. За създаването на тръбни системи с твърди и меки връзки е необходимо само да се зададат точки за
определяне на трасето.
Окабеляване и опроводяване. С избирането на две електрически точки в 3D модела, софтуерът автоматично добавя проводник, който освен
геометрията включва данни като ID,
сигнал и информация за връзката. Автоматично се изготвя работна документация с таблици на връзките,
спецификация на кабелите, проводни-
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ците и скрепителните елементи и
чертежи на проекта. Възможно е директно въвеждане на данни от
AutoCAD Electrical.
Интегриране на платформата в
CAM среда
Autodesk Inventor работи съвместно с много CAM системи, като
EdgeCAM, SolidCAM, FeatureCAM,
Mastercam, ESPRIT и т.н. С EdgeCAM
на фирмата Pathtrace поддържа асоциативна връзка – промените в 3D моделите на Inventor се отразяват автоматично в генерираните CNC програми за обработка на детайлите.
EdgeCAM се предлага на модулен принцип и поддържа от 2.5 до 5-осно фрезоване, многоосно струговане и нишкова ерозия.
Приложната област на платформата
Платформата се използва с голям
успех в следните области:
l Индустриални машини – транспортни и пакетиращи системи; хранително-вкусова промишленост; автоматизация; химическа и фармацевтична промишлености;
l Тежко машиностроене – краностроене; земекопни машини; селскостопанска техника; енергийни системи; нефтодобивни и нефтопреработвателни системи;
l Транспорт – автомобилостроене;
индустриални превозни средства, камиони и автобуси; железопътен
транспорт;
l Медицинска техника и оборудване;
l Проектиране на сградни съоръжения
и химични заводи;
l Помпи, мотори и принадлежности;
l Корабостроене и пристанищни
съоръжения.

Юрий Николов,
управител на КАД ПОЙНТ

Свобода и
многовариантност на
работа с TopSolid
Най-новият продукт, предлаган от
КСИМЕТРО, е интегрираната CAD/
CAM/CAE/PDM&ERP система TopSolid
на MISSLER SOFTWARE.
Интегрираната CAD/CAM/CAE/
PDM&ERP система TopSolid се предлага успешно на световния пазар повече от 20 години, а на българския пазар
от 2003 г.
Функционалност на платформата
Интегрираната CAD/CAM/CAE/
PDM&ERP система TopSolid обхваща
цялата дейност в едно машиностроително или мебелно предприятие,
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включително дизайн и конструиране
на изделията и на инструменталната екипировка за тях, създаване на
техническа документация, разработване на технологиите за изработването на изделията и генериране на
кодове за обработващите машини с
ЦПУ (ако се използват такива), управление на данните за проектите и
изделията, и накрая – управление на
пълния информационен поток в предприятието - складове, доставки, клиенти, договори, поръчки, транспорт
на готовата продукция, изготвяне на
различни видове справки, графици,
статистики, планиране и т.н. По
този начин, чрез интегрираната
CAD/CAM/CAE/PDM&ERP система
TopSolid е реализирана визията на
MISSLER SOFTWARE за съвременното
цифрово предприятие.
TopSolid е продукт, поддържащ широк набор от функции, даващи свобода и многовариантност на работата, както на дизайнера на изделието, така и на конструктора и на технолога, при минимална загуба на време.
Независимо от това, TopSolid непрекъснато се развива, усъвършенства и оптимизира. Така най-новите,
върхови технологии в механообработката се отразяват в TopSolid.
Интегриране на платформата в
CAM среда
Интегрираната система TopSolid
включва както CAD, така и CAM модули, предназначени за създаване на
технологии и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ,
включващи съответни библиотеки с
машини и пост-процесори за тях.
Предвид факта, че цялата система
TopSolid се разработва от една фирма, тя притежава единна философия
и стил, с нея се работи в единна среда (еднакъв интерфейс, лесна за усвояване и приложение). Голяма част от
информацията, необходима за генериране на точна и оптимизирана програма за изработка, се взема автоматично от CAD–модула, включително допуските на размерите и отклоненията от формата и взаимното
разположение на повърхнините. Самите CAM-модули на TopSolid (за фрезови машини, за стругови машини, за
стругово-фрезови центри с „С“ - ос,
за многошпинделни машини, за електроерозийни машини, за лазерно,
плазмено, газопламъчно и водно рязане, за щанцови центри, за трикоординатни измервателни машини и
т.н.) предлагат както готови оптимизирани технологии, така и възможността технологът сам да създаде
своя технология, съобразена с конкретния машинен парк.
По отношение на фирмите, които
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