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Ì‡Í‡ÚÍÓ
¿Ì‰˛ —ÎÓ‡Ì Â ÌÓ‚ËˇÚ ‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ÿÌ‡È‰Â ≈ÎÂÍÚËÍ ¡˙Î„‡Ëˇ

Андрю Слоан

Андрю Слоан е новият директор на Шнайдер Електрик България, съобщиха за
списание Инженеринг ревю от офиса на компанията. „Г-н Слоан е част от екипа
на Schneider Electric от 1990 година. В последните няколко години заема позициите General Manager of Power management и Директор Услуги и проекти. Преди
да се присъедини към Schneider Electric, Андрю Слоан работи за Club24, Next PLC
и за Ferodo Limited, Turner&Newall“, се твърди в разпространеното официално
прессъобщение. Както читателите на сп. Инженеринг ревю знаят, преди назначаването на Андрю Слоан, позицията мениджър за България и мениджър Южна
Дунавска зона се заемаше от Андрис Барис. Андрю Слоан е с длъжност Кънтри
мениджър за България. „Със своя отличен професионален опит в областта на
услугите и цялостните решения, които предлагаме, г-н Слоан е отличен създател на екипи, с доказан опит в осигуряването на растеж и печалби за устойчив
период от време. Той е гъвкава, енергична и отдадена личност, с богат опит в
областта на мениджмънта и аз съм сигурен, че ще има положителен принос за
развитието на прогресивна и амбициозна компания като Шнайдер Електрик
България“, убеден е г-н Барис.

‡ÎËÌ »‚‡ÌÓ‚ Â ÓÔÂ‡ÚË‚ÂÌ ÏÂÌË‰Ê˙ Ì‡ Õfi —»—“≈Ã

Калин Иванов

Инж. Калин Иванов е новият оперативен мениджър в НЮ СИСТЕМ, информираха от холдинговото дружество ВМ Финанс Груп. „Г-н Иванов ще отговоря за
мениджмънта на всички процеси в компанията, както и за управлението на
връзките с клиенти и партньори. Професионалният му опит включва позициите
генерален мениджър в Sunlight Industrial, директор продажби в Siemens, направление Индустрия, и регионален мениджър за Югоизточна Европа в Societe Generale
de Surveillance (SGS)“, коментират от компанията.
„Калин Иванов е възпитаник на Техническия университет в София, специалност Системи и управление. Завършил е програмата Коперник, финансирана от
френското правителство, целяща да подготви кадри в областта на стопанското управление, в рамките на която е стажувал във френската петролна компания Total“, допълват от компанията.

WAGO Kontakttechnik ¡˙Î„‡Ëˇ ‡Á¯Ëˇ‚‡ ÂÍËÔ‡ ÒË

Светлин
Гарев

Най-новият член на екипа на WAGO Kontakttechnik България е техническият
консултант продажби инж. Светлин Гарев, съобщиха от софийския офис на компанията. „Светлин Гарев е с инженерно образование и сериозен професионален
опит в автоматизацията и електротехническия бранш. Той ще отговаря за
района на Западна България, предлагайки на настоящите и бъдещите клиенти
технически консултации и подкрепа от търговски характер“, заявяват от компанията. „Сред приоритетните задачи на инж. Гарев ще бъде пазарното налагане на патентованата от WAGO Kontakttechnik иновативна технология на пружинната клема. В общ план, Светлин Гарев ще продължи да развива модерната
и гъвкава пазарна стратегия на компанията, ориентирана към конкретните
нужди на българския пазар и изцяло фокусирана върху потребностите на партньорите ни“, допълват от WAGO Kontakttechnik България.

PolyComp ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Autodesk
От 10 октомври т.г. една от големите български IT дистрибуторски компании
PolyComp има статут на дистрибутор на Autodesk за Auto CAD LT, информираха
чрез официално прессъобщение до редакцията от Autodesk. „Партньорството ни
с PolyComp е стимулирано от необходимостта да отговорим на все по-нарастващия интерес към Auto CAD LT, който е един от най-продаваните софтуери за
проектиране и дизайн в света. По този начин българските потребители, дистрибутори и търговци на дребно ще имат по-лесен достъп до продукта, тъй като
клиенти на PolyComp са компютърни и софтуерни фирми“, коментира по повод
партньорството Дейвид Палаш, регионален мениджър на Autodesk.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Microchip Technology ÔË‰Ó·Ë Hampshire

Стив Сангхи

На 15 октомври т.г. водещият производител на микроконтролери и аналогови продукти Microchip Technology обяви придобиването на компанията Hampshire
Inc, специализирана в производството на широкоформатни (с диагонал на екрана
над 5 инча) тъчскрийн контролери. Продуктовата гама на Hampshire включва
както универсални тъчскрийн контролери от висок клас, така и приложения,
драйвери, интерфейсни продукти и софтуер. „Благодарение на върховите си
технологични достижения и ноу-хау, Hampshire държи лидерски позиции в областта на тъчскрийн контролерите. Със своята гама mTouch сензорни решения
Microchip навлезе успешно в този сегмент и днес сме уверени, че продуктовото
портфолио на Hampshire ще разшири пазарните ни позиции и ще ускори развоя
на ново поколение тъчскрийн контролери“ заяви по повод на сделката президентът и CEO на Microchip Стив Сангхи.

ƒÊÓÈÌÚ-‚ÂÌ˜˙ ÏÂÊ‰Û Schneider Electric Ë Fuji Electric
Schneider Electric и Fuji Electric Holdings постигнаха споразумение за основаване
на джойнт венчър в областта на разпространението на електроенергия и индустриалния контрол, се твърди в официално прессъобщение, разпространено от
Schneider Electric. Споразумението между двете компании бе последвано от подписването на меморандум. Делът на Schneider Electric в новата компания Fuji
Electric FA Components&System Co е 37%, а останалата част е притежание на Fuji
Electric Holdings. Приносът на Fuji Electric са нейните енергоразпределителни
системи и операции по индустриален контрол на територията на Япония и други
азиатски страни, включително Китай. Участието на Schneider Electric се състои
в операциите на компанията в тази област. Двете корпоративни групи допринасят в общото дружество и с производствата си на електрически прекъсвачи
в Китай, които развиват успешно от 2004 г.

¿—Ã Ë AVE ‰ÓÏ‡ÍËÌË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
На 1 октомври фирма АСМ, изключителен представител на AVE за България,
презентира иновативни решения в областта на електрооборудването и сградната автоматизация, производство на италианската компания. Събитието събра
електроинженери, проектанти, дизайнери и представители на фирми за електроматериали. Сред представените решения бе продуктовата линия на AVE – System
44, която се състои от три серии – Domus 100, Life 44 и Ave Touch. „Линията е
изградена изцяло на модулен принцип. Състои се от повече от 130 аксесоара,
които могат да бъдат комбинирани съобразно желанията на потребителя. Основното й предимство е в това, че потребителят сам може да сменя различните
аксесоари по всяко време, без нужда от специалист, тъй като не е необходимо да
се сваля рамката или да се вади конзолата“, заяви гост-лекторът Джорджо Ди
Бета, експорт мениджър в AVE. Специално внимание в презентацията бе отделено на сензорните ключове от серията Ave Touch, допълнена с контакти, звънци,
димери, лихт бутони и различни модули за сигнализация. Очаква се Life 44 и Ave
Touch да се появят на пазара през ноември. Интерес от страна на присъстващите специалисти бе проявен и към системата за сградна автоматизация AVE.

Ã‡ÒÚÂ ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Loxeal
От средата на лятото т.г. фирма Мастер е ексклузивен дистрибутор на
италианската компания Loxeal, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Валентин
Якимов, управител на Мастер. „Решението да предприемем тази стъпка се дължи
на желанието ни да обогатим предлаганите от нас продукти, с цел комплексно
обслужване на нашите клиенти. Компанията е водещ производител на индустриални лепила, разработени специално за приложение в машиностроенето, автомобилната и други промишлености, коментира инж. Якимов. Широката продуктова
гама се използва за уплътнения на резби, осигуряване на резби против развиване,
уплътняване на хлабини, гарнитури – течни или силиконови. Предлагаме моментни лепила, силиконови и тефлонови греси с марка Loxeal“, допълват от Мастер.
„Продуктите, произвеждани от компанията, са равностойни като качество на
познатите в България марки, но са значително по-конкурентноспособни по отношение на цената“, заявява управителят на Мастер.
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Rutronik Ë Silex Technology Ò Ù‡Ì˜‡ÈÁËÌ„Ó‚Ó ÒÔÓ‡ÁÛÏÂÌËÂ

Бернд Хантше

В края на септември Rutronik разшири портфолиото си в безжичния сегмент,
сключвайки франчайзингов договор със Silex Technology, водещ производител на
wireless LAN решения. Новото партньорство ще осигури възможност на дистрибуторската компания да предложи на европейските си клиенти разнообразни
wireless LAN модули, свързани с микроконтролери или интегрирани в mini-PCI
платки, с широк спектър на приложение. „Предприехме тази стъпка в отговор
на нарастващото търсене на средства за пренос на големи обеми от данни. На
пазара има доста доставчици на безжични LAN модули, но за съжаление малко от
тях могат да удовлетворят специфичните строги изисквания на индустриалния
бранш. В Silex Technology виждаме не само бъдещ стратегически партньор, но и
ключ към предлагането на най-добрите продукти в сектора“, заяви Бернд Хантше, мениджър направление безжични технологии в Rutronik.

œÓ ¿ƒ “ÂıÌÓÎÓ‰ÊËÒ Ó„‡ÌËÁË‡ ÒÂÏËÌ‡

Васил Малканов

Семинар на ПроКАД Технолоджис събра представители на водещи машиностроителни предприятия от цялата страна, информира за списанието Васил Малканов, управител на фирмата. Събитието се проведе на 1 октомври в Пловдив.
Гост-лектори на семинара бяха Питър Приесол, технически консултант продажби
в Autodesk, и Патрик Мюлер, технически консултант в Open Mind. „Тематиката
на събитието бе насочена в посока разпознаване на фирмата като CAD/CAM
надежден партньор, който освен че предлага съвременни решения за машиностроително проектиране, е насочен към решаването на конкретни задачи и проблеми,
съпътстващи използването на продуктите за проектиране“, коментира г-н Малканов. „От обратната връзка, която получихме след мероприятието, стана ясно,
че събитието е провокирало интерес и е отговорило на редица очаквания и въпроси на клиентите ни. Именно тази положителна реакция ни кара да вярваме, че
подобни събития имат своето важно място и ние ще продължим да им отреждаме подобаващо внимание и през следващите години“, допълни г-н Малканов.

œÓÙËÎ-» ÔÂ‰Î‡„‡ ÙÓÚÓ‚ÓÎÚ‡Ë˜ÌË ÒËÒÚÂÏË
Ръководството на фирма ПРОФИЛ взе решение за основаване на нова фирма –
ПРОФИЛ-И. Основна причина за създаването й е структурирането на дейността
в две основни направления. Първото – търговия с алуминиеви и PVC профили, изработване и монтаж на врати и прозорци, парапети и търговско обзавеждане, ще
бъде предмет на дейност на ПРОФИЛ-И. Второто - търговия с водопроводни и
канализационни тръби, машини за заваряване на пластмасови тръби и фитинги и
помпени системи ще остане основно занимание на ПРОФИЛ. "Най-новото направление от дейността на ПРОФИЛ-И, с което се представихме на международния
технически панаир, са фотоволтаичните системи", съобщи за списанието управителят на ПРОФИЛ-И г-н Иван Батаклиев. „Като официален представител на
една от водещите в областта на фотоволтаичните технологии немски компании – SUNWAYS, предлагаме соларни модули, инвертори, монтажни системи, системи за наблюдение и контрол и аксесоари. Продуктите на SUNWAYS се отличават с високите си производителност и качество“, допълни г-н Батаклиев.

70 „Ó‰ËÌË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËˇ ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
На официален коктейл, проведен на 6 октомври в Централния военен клуб в
София, бе отбелязана 70-годишнината от създаването на организираната стандартизация в България, съобщиха за списание Инженеринг ревю от Български
институт за стандартизация (БИС). Честването бе открито от председателя
на Управителния съвет на БИС Ивелин Буров. „Седемдесет години са и много, и
малко. Изминатият дълъг път е доказателство за развитието и усъвършенстването на дейността по стандартизация. Днес БИС е обществено-правна организация, представляваща България в европейските и международните организации
по стандартизация, и е надежден партньор на индустрията, органите на административната власт, академичните и научните среди и на потребителите“,
заяви г-н Буров. Тържеството бе уважено от генералния секретар на Европейския комитет за стандартизация (CEN) Гастон Мишо, министъра на държавната
администрация Николай Василев и много фирми, организации и браншови съюзи.
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Àƒ ÓÚÓËÁË‡Ì ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ Ing. Enea Mattei S.p.A.
От началото на септември т.г. фирма ЛД е оторизиран дистрибутор на
италианския производител на генератори и компресори Ing. Enea Mattei S.p.A.
„Водещата компания произвежда генератори и компресори от 1919 г. Първите
машини, изложени на щанда ни на Есенния технически панаир, предизвикаха интерес и вече са продадени“, споделя Здравка Дабижева, управител на ЛД. „Натрупаният през годините опит в областта на пневматиката ни накара да приемем
предизвикателството да наложим на българския пазар една нова марка и една
слабо позната технология – пластинчати ротационни компресори. Машините
са с директно задвижване (1000 и1500 об/мин. без зъбна предавка), износването
на движещите се части е незначително, нивото на шума е ниско, лесни са за
поддръжка и имат дълъг живот (над 100 хил. раб.часа). Не са за пренебрегване
ниските енергийни разходи – специфичната консумация на компресорите от серия
MAXIMA e 5,4 kW/m3 при налягане 7,5 bar“, разказва госпожа Дабижева. Опционално се предлагат инверторно управление и топлообменник, трансформиращ
80% от консумираната електроенергия в топлина за загряване на вода и отопление. Предлаганите компресори са с производителност от 0,16 до 45 куб.м/
мин., мощност от 1,5 до 250 kW, налягане 8, 10 и 13 bar, предлагат се и всички
допълнителни съоръжения за обработка на сгъстения въздух.

—ÂÌÁÓË Ì‡ Loke Engineering ÔÂ‰Î‡„‡ œÂÛÌ
Нови продукти на немската компания Loke Engineering пусна на пазара у нас
фирма Перун, информира за списание Инженеринг ревю инж. Пеню Йорданов, управител на ЕТ „Перун“. „Клиентите ни имат възможност да се възползват от предимствата на новите продукти - лазерни сензори LMC0040 и LMC0050. Те са
предназначени за определяне на размери, разстояния и нива, с точност ±2 мм при
температура на обекта, достигаща до 1200 оС. Номиналният им обхват е до 35
м при дифузна повърхност, без значение на цвета на обекта. При обекти с коефициент на отражение от 30% до 90% работният обхват е от 35 до 150 м. Сред
останалите продукти са сензорите LMC0310 и LMC 0250-100. Първият е предназначен за измерване на разстояния до 300 м, а с помощта на специални рефлектори - и до 3000 м. Вторият е лазерен доплеров сензор, разработен за прецизни
измервания на скорости и дължини“, коментира г-н Йорданов. Компанията е производител и на детектори за наличие на горещ метал в металургичната и металообработваща промишлености, също и на системи за контрол на положението
на кранове и подвижни елементи на производствено оборудване, и др.

–ËÚ·ÛÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ Ì‡ STEINHAUER
От началото на септември т.г. фирма Ритбул има статут на ексклузивен
представител за територията на България на немската компания STEINHAUER,
информира за списание Инженеринг ревю Мария Божкова, управител на Ритбул.
„STEINHAUER е основана преди повече от 90 години и е водеща компания в областта на CNC машините, подпомагащи инженеринговата дейност на т.нар. „cabinet
builders“. През последните десет години специализира в конструирането на високотехнологични машини с познатото немско качество. Продуктите й са ориентирани към средноголеми фирми, занимаващи се с вграждане на електроапаратура в табла“, заяви по повод новото партньорство г-жа Божкова. „Продуктите на
компанията са многофункционални, лесни за използване и програмиране и високопроизводителни. STEINHAUER е основен партньор на EPLAN Software&Service. Клиентите могат да импортват директно от EPLAN Cabinet готовия проект в интерфейса на машината без допълнителни операции“, поясни г-жа Божкова. „Сред широката продуктова гама на STEINHAUER приоритетно у нас ще предлагаме машините от серията eCAB. Тя включва: eCAB WorkCenter, иновативно комплексно решение за инженеринговите фирми; eCAB DrillMate, автоматизирана машина за разпробиване на монтажни плочи; eCAB NC Cut, автоматизирано рязане на кабелни
канали и DIN шини и др.“, допълват от Ритбул.
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ÃËÍÓÏ‡ÍÒ “ÂÈ‰ Ò ÌÓ‚ Ï‡„‡ÁËÌ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
Наскоро официално бе открит нов магазин на фирма Микромакс Трейд в морската ни столица. Той се намира на ул. “Цариброд“ (срещу ЖП гарата) във Варна,
съобщи за списание Инженеринг ревю управителят на фирмата инж. Косю Атанасов. „Основният мотив за направената инвестиция е да предоставим на клиентите си по-бързо и качествено обслужване, като открием магазин, в който да
предлагаме готова продукция от склад. Досега обслужвахме клиентите си директно от производствената ни фирма Микро-Макс в град Варна“, допълва г-н
Атанасов. „Обектът във Варна се оглавява от Живка Костова, управител, Йордан Йовчев, търговски представител за регионите Варна, Добрич и Шумен и
Марин Липчев, технически консултант“. Управителят на Макромакс Трейд уверява, че развитието на бизнеса на фирмата налага и откриването на магазини
в градовете Ст. Загора, Бургас, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Кърджали,
както и в съседна Румъния. „Клиентите ни могат да се възползват от богатата
производствена гама на водещи световни фирми като Henkel Loctite, WIKA,
Ensinger, WILO, Habasit, Kastas и др., както и продукти, производство на МикроМакс. В магазина се предлагат индустриални уплътнители, лепила, манометри
и термометри, инженерни пластмаси, помпи, компресори, пневматични компоненти, инструменти и товароподемни съоръжения, информира Косю Атанасов.

œÎ‡ÏÏ‡Ú ‰ËÒÚË·ÛÚÓ Ì‡ ¿¡¡ ¡˙Î„‡Ëˇ
От началото на октомври т.г. фирма Пламмат e официален дистрибутор на
АББ България, съобщи за сп. Инженеринг ревю Македонка Банкова, управител на
Пламмат. „В трите ни търговски бази в София, Петрич и Велико Търново вече се
предлагат традиционно силните продукти на АВВ – контактори, моторни защити и пускатели, миниатюрни автоматични прекъсвачи, прекъсвачи в лят корпус,
въздушни прекъсвачи и дефектнотокови защити. От гамата електроапаратура
Ниско напрежение на производителя клиентите ни могат да намерят и термични
релета, електронни релета, защити от пренапрежение, командно-сигнална апаратура, апартаментни табла и други продукти“, коментира г-жа Банкова. „Политиката на фирма Пламмат като цяло е ориентирана към предлагането на продукти
с доказано качество на конкурентни цени. Това е и една от причините да заложим
на АВВ. Марката е една от водещите в световен мащаб, продуктовата и гама
обхваща широка област от приложения и вече си е извоювала добри позиции и на
българския пазар. Считаме, че това, съчетано с усилията ни постоянно да развиваме спектъра на предлаганите от нас продукти, ще задоволи изискванията и на
най-взискателните ни клиенти“, коментира новото партньорство Македонка
Банкова.

ÀÂ„‡Ì‰ ¡˙Î„‡Ëˇ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË
На 25 септември т.г. Легранд България организира еднодневен семинар в хотел
„Холидей Ин“ в столицата. Присъстващите проектанти се запознаха с продуктовите новости на френския концерн Legrand Group за 2008 г. Сред представените
технически решения бе системата „In One by Legrand“ за сградна автоматизация,
която обединява автоматизацията на всички процеси, свързани с електричество
в дома, както и с новата система за бизнес сгради „Mosaic“. „Mosaic е цялостна
система, включваща решения за конкретно работно място, за общи работни зони,
за коридори и фоайета, за приемни и други зони. Сред предимствата на системата са нейната гъвкавост, модулност и функционалност“, заявиха организаторите. Специално място в презентацията бе отделено на новия модел алуминиева
колона и новата подова кутия, покриваща всички варианти за инсталация в технически двоен под или с циментова замазка. Нова разработка на Legrand Group са
и подовите кутии за мокри подове. Пред участниците в семинара бяха представени новите модели шинопроводи и сухи трансформатори на компанията ZUCCHINI,
част от Legrand Group. „Шинопроводите все още са нещо ново. По света пазарният им дял непрекъснато се увеличава“, подчертаха лекторите. Гамата шинопроводи на ZUCCHINI е от 25 до 4000 А, с работна температура до 40 оС.
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—ÂÌÁÓË Ì‡ Megatron ÔÂ‰Î‡„‡ «ËÍÓÏ‡Ú
Нови сензори на немската компания Megatron Elektronik предлага представителят им у нас – фирма Зикомат, съобщи инж. Николай Матев, управител на Зикомат. Иновативните устройства са потенциометрични сензори с линейно движение LSC/LSCB/LSCM. Преобразувателят LSC е потенциометричен сензор, при
който се прилага технологията на електропроводяща пластмаса. Корпусът от
екструдиран алуминий с ос от неръждаема стомана и високата степен на защита го правят подходящ за приложения с тежки експлоатационни условия. Контактният елемент е от благороден метал, а резисторните елементи са от специална електропроводима пластмаса. Експлоатационният живот на сензора е 30
милиона операции, в съответствие с IEC60393. Механичният монтаж е облекчен
от наличието на завинтващо се лагерно ухо на буталния прът или сферичен присъединителен накрайник. Конекторът DIN 43650 е с клас на защита IP65 и монтажните елементи са включени в цената. При необходимост от по-малка сила на
преместване може да се осигури сензор със степен на защита IP 60. Потенциометричните сензори се предлагат в комплект с интелигентен интерфейс
SensoCont (код M). Техническата му спецификация включва: захранване 6 VDC - 36
VDC; захранване на сензора от системата 5 VDC или 10 VDC; аналогов изход (обработен) 0-5 VDC, 0-10 VDC, 4-20 mA (2 канала); цифров изход - RS232, 5VTTL.

»Ú‡ÎÏÓ‰‡ÎÛ˜Â ‡Á¯ËË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚‡Ú‡ ÒË „‡Ï‡
Наскоро фирма Италмодалуче представи на българския пазар един от новите
си продукти - бетонна комплектна трансформаторна подстанция (БКТП), тип
моноблок, серия ИД-02, съобщи за списание Инженеринг ревю Велко Кузмов, управител на фирмата. „Бетонната комплектна подстанция, тип моноблок (БКТП)
2X800 kVA, серия ИД-02, е предназначена за захранване на промишлени и битови
обекти от въздушни и кабелни линии средно напрежение. Монтира се на обществено достъпни места при гарантирана защита на хора, намиращи се в непосредствена близост до нея“, информира г-н Кузмов: „Подстанцията, отличена със
златен медал на есенния технически панаир в Пловдив, притежава най-висок клас
по безопасност (IAC-AB), ниво на емисия на шум от трансформатори <45 dB,
степен на защита IP44, възможност за работа в промишлено замърсена среда
или при атмосфера със съдържание на соли. Сред предимствата на продукта е
използването на ново техническо решение в частта вентилация в сектор силов
трансформатор. Изделието покрива напълно изискванията на ЕРП дружествата по ТС ЕР 35/00“, допълват от Италмодалуче.

ACM ‰ÓÏ‡ÍËÌ Ì‡ ÒÂÏËÌ‡ ‚ œÎÓ‚‰Ë‚
В началото на месец октомври фирма ACM, съвместно с американския си
партньор 3М, бе домакин на семинар в град Пловдив, съобщи Ангел Ангелов,
управител на ACM. Събитието събра специалисти от индустриални и електроразпределителни предприятия, топлоелектрически централи, ВиК дружества и
електроинсталационни фирми. Лектор на семинара бе Георги Йосифов, главен
експерт в отдел „Телекомуникации“ на АСМ, който запозна присъстващите с
новата система „Dynatel“.„ Тя е предназначена за организация и маркиране на
подземни комуникации (кабели, тръбопроводи, съоръжения...). Намира успешно
приложение в места с интензивна наситеност на подземните мрежи. Моделите кабелотърсачи на 3M - Dynatel 2273M и Dynatel 2273M-iD - определят много
прецизно мястото на повреди по външната обвивка или екрана на кабела. Съвместими са с GPS/GIS устройства за отразяване в реално време на местоположението на подземните съоръжения и маркери. Поради лесната им употреба, мобилност и функционалност, уредите от серията Dynatel намират широко приложение както в електроразпределителните компании, така и в тези, свързани с
изготвянето на кадастрални планове в редица европейски градове. Серията
подземни локатори повишава ефективността и облекчава работата на специалистите, отговорни за поддръжката и експлоатацията на подземни мрежи“,
информира гостите на семинара г-н Йосифов.
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редакционен коментар

«‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ‰Ó·‡Ú‡ Ò‰ÂÎÍ‡
Всеки инженер, независимо от тясната си професионална специализация, повече
или по-малко познава теорията на относителността на
Айнщайн. А и да не е запомнил в дълбочина принципите
и изводите от общата и
специалната теория на относителността, с почти
100% сигурност знае, че всяко тяло с маса m в покой притежава определена енергия E = mc2.
За разлика от физиката, специална теория за относителността на добрата сделка в икономическите науки
няма. Не са въведени нито съответстващи принципи на
еквивалентността, не съществуват идеи за изкривено
пространство-време, не са необходими инерциални отправни системи и т.н. Дори отсъства общоприето определение за добра сделка.
През различните времена и нрави критериите, разбиранията и същността на търговията са се променяли.
Типичен пример е изповядваният в нашите географски
ширини еквивалент между добра сделка и далавера, особено отличителен в последните години.
Добър пример за относителността на понятието
добра сделка е например историята на диаманта Еврика. Той тежи повече от 21 карата и е сред символите на
прочутите южноафрикански мини. Бил открит през
втората половина на деветнадесети век напълно случайно от малко местно момче. Когато попитали майката на момчето дали е съгласна да продаде диаманта, тя
го огледала и решила, че не е твърде почтено да се вземат пари за някакво камъче. Затова просто го подарила.
Друг диамант с внушителното тегло от 83.5 карата,
наречен по-късно звездата на Южна Африка, пък бил продаден за стадо овце. Встрани от пропуснатите ползи
за продавачите, тези диаманти изиграли пазарната си
роля, тъй като, според редица историци, поставили началото на диамантената треска, която, за съжаление,
завършила с кръвопролитна гражданска война.
Доколко огромна и неподлежаща на дефиниране, измерване и прогнозиране е относителността в разбиранията за добра сделка се убедих преди броени дни. Тогава
бях свидетел на спор между двама колеги от бранша, с
дългогодишен опит и сериозни пазарни позиции в търговията с индустриални продукти у нас. При едни и същи
параметри на сделката, за едно и също изделие, единият
колега смяташе, че за настоящата конюнктура сделката е успешна, а вторият категорично не бе съгласен с
него.
По въпросите, отнасящи се до добрата сделка съществува едно елементарно еврейско правило. „Не е добра
сделка онази, в която и продавачът и купувачът са изключително доволни. Добра е онази сделка, при която и
двете страни са малко недоволни“. Което също е относително...

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
22
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Внос/износ на обемни и турбокомпресори в страната за периода 2005 - 2007 г.

Фиг. 1. Внос/износ на обемни и турбокомпресори
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Графиките илюстрират развитието в мащабите на пазара на обемни
и турбокомпресори у нас 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 компресори,
предоставени от НСИ, не се възприема еднозначно сред специалистите
в бранша. Някои смятат, че реалният обем на вноса и износа се различава съществено от показания, докато други се доверяват напълно на
данните от НСИ.
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√ÂÏ‡ÏÂÍÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ÔË Yamaha Ó·ÓÚË
Техническите иновации при индустриални роботи провокираха интереса на
машиностроителите

Õ

а 14 октомври т.г. в хотел Грийнвил в столицата се проведе семинар, посветен на индустриалните
роботи на водещата японска компания Yamaha. Организатор на събитието бе фирма Гемамекс и компанията SEIKA SANGYO GmbH, оторизиран
дистрибутор на Yamaha Industrial
Robots за Европа. Пред многобройни
специалисти, представители предимно на машиностроителни предприятия, лекторите от Япония и
България представиха продуктовата
гама на Yamaha роботи - картезиански и скара роботи, контролери за
роботи и вижън софтуера iVY, предназначен за синхронизация на Yamaha
роботите към конвейер.
Семинарът стартира с презентация на SEIKA SANGYO GmbH. Специален гост и лектор бе г-н Кавамото,
директор продажби в SEIKA SANGYO
GmbH. „Компанията се занимава основно с продажба и поддръжка на високотехнологично оборудване. Индустриалните роботи Yamaha са важна част от експортната листа на
компанията“, заяви г-н Кавамото.

Иновации при
индустриалните роботи
„Индустриалните роботи на
Yamaha първоначално се разработват за собствени нужди. Едва след
внедряването и изпитването им в
реални производствени условия, те
се предлагат на пазара“, категоричен
бе г-н Кавамото. Представени бяха
новости при: линейните роботи от
серията Phaser, при картезианските
(декартови) роботи от серията NXY
и при скара (SCARA) роботите от серията YК-X.
„При новата серия картезиански
роботи NXY, роботът е вграден в
носача. По този начин, освен че се
спестява място, се постига по-висока точност и по-голяма скорост.
Роботите са устойчиви на високи
температури и електрически шум.
Новост при роботите по една ос с
двоен водач е възможността двата
водача да се движат независимо един
от друг“, заяви г-н Кавамото.
От серията Phaser бяха представени новостите в структурата,
принципа на работа и основните ха-
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рактеристики на линейните
роботи от сериите MF 15,
MF 20 и MF 30. „Линейните
фейзър роботи са оборудвани с компактен линеен мотор. Характеризират се с
висока точност на позициониране и дълъг експлоатационен живот. Плавното движение на робота се гарантира чрез използваните в тях
водачи“, допълни г-н Кавамото.
По отношение на новостите при скара роботите
той заяви: „В сравнение с
предходния модел скара робот YK700X, новият модел
XG е по-бърз по всички оси,
което намалява необходимото време за един цикъл. Кабелът вече е по-нисък от робота, което разширява приложната му област“. Подробно бяха разгледани и спецификите на моделите YK700XG,
YK800XG и YK1000XG.

Контролерът RCX 240
В рамките на събитието бе представен и новият контролер RCX 240
за управление по четири оси. „Контролерът RCX 240 е четириосен контролер, заместващ напълно контролерите RCX 141 и RCX 142. Той се
отличава с по-висока точност и подобрена батерия, издържаща до една
година. Програмирането и свързването на RCX 240 към системата е улеснено, като командите се задават
директно от контролера. „Лесно се
настройват и скоростта и силата
на задържане“, заяви г-н Кавамото.

Вижън софтуер iVY
Сред основните акценти в семинарната програма бе представянето
на новата интегрираната „вижън“
система за роботи Yamaha – iVY.
Системата бе представена от г-н
Цехен.
„Системата iVY предлага напълно
нов подход при контрола на позиционирането. При използваните в момента два основни типа системи –
„вижън“ сензор и софтуер, предназначен за персонален компютър, от едната страна на робота е контро-

лерът, а от другата - системата за
контрол на позиционирането. За разлика от тях при iVY системата всичко е синхронизирано, „вижън“ контролът е интегриран в платка, поставена в самия контролер. По този
начин отпада необходимостта от
индивидуални настройки на всяка
отделна система. Калибрирането е
автоматично, а системата е стабилна и устойчива на външни смущения“, заяви г-н Цехен. По отношение
на използвания в системата метод
за разпознаване на обекти той коментира: „iVY работи по метода на
разпознаване на контури. С него могат да се разпознаят всички контури, тъй като се търсят краищата
на обекта“. Възможностите на системата и бързата й настройка бяха
демонстрирани чрез специален демонстрационен работещ робот.
В рамките на семинара бяха представени и продукти на OMRON от
страна на ГЕМАМЕКС като: „сейфти“
за роботи от инж. Анна Комаревска;
сервозадвижвания и средства за околоработна автоматизация от инж.
Радослав Петков и „вижън“ системи
от инж. Илиана Айвазова. Представителят на компанията LD - Богдан
Станков, представи грайфери и хващачи за роботи на Camozzi.
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—˙‚ÏÂÒÚÂÌ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡
≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ Ë Datalogic
Тема на събитието бяха решения за складова автоматизация на
Datalogic Mobile

≈

СД България съвместно с
Datalogic организира продуктова презентация на тема „Решения за складова автоматизация“. Събитието се
проведе на 9 септември т.г. в паркхотел Витоша в София и бе открито от инж. Емил Минков, управител
на ЕСД България. „Винаги сме се стремили да предлагаме цялостни решения на българския пазар, което ни
задължава да удовлетворяваме непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите. Надявам се с това
мероприятие да се придвижим крачка напред в тази посока“, заяви г-н
Минков.
Приветствие
към
присъстващите специалисти отправи и Екхард Франц, представител на
Datalogic Mobile, който представи
накратко историята на компанията.
„Datalogic е третата най-голяма компания в света в областта на AIDC
(Automatic Identification & Data Capture)
и номер едно при сканиращите устройства. Баркод скенерите на
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Datalogic не само
отговарят на индустриалните
стандарти.
Всъщност, нашите високотехнологични продукти дефинират световните стандарти.
Вече три поредни
години Datalogic е
световен лидер в
глобалните доставки на стационарни скенери за
вграждане с фамилията двуоптични
скенери Мagellan, по данни на компанията за независими проучвания на
пазара VDC“, заяви г-н Франц.

Приложения
на продуктите на
Datalogic Mobile
След презентацията на Екхард
Франц инж. Кирил Цочев запозна
присъстващите специалисти с исто-

рията и структурата на ЕСД България, Quality Partner на Datalogic, и поспециално с дейността на направлението Компютърна периферия.
Сред официалните гост-лектори
на мероприятието бе и Маркус Хорват, главен консултант в Datalogic
Mobile. Той представи решенията
за складова автоматизация, базирани на терминали Datalogic, и техно-
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логичните им предимства. „Нашите продукти предлагат автоматизация на дейностите в мобилната
търговия и дистрибуцията, при
организирането на поръчки и продажби, мениджмънт и мониторинг,
инвентаризация и ревизия, заприходяване и изписване, транспорт и
логистика, снабдяване и складиране,
сортиране и товарене. Характерно за периферните ни устройства
е, че не са обвързани с конкретен
софтуер, но с интегрирането им
клиентите получават оптимизация
на стоковите наличности, мрежова свързаност, многобройни различни интерфейси, надеждност при
работа в неблагоприятна среда, намаляване на разходите и минимизиране на човешките грешки“, заяви
г-н Хорват.

Представени модели
мобилни скенери
Сред представените модели мобилни скенери за складови приложения бяха: Datalogic Skorpio и Datalogic
Skorpio Gun, Falcon 4420, Kyman,
Kyman-Gun и др. Datalogic Skorpio е
компактен уред, който съвместява
функциите на мобилен компютър и

30

баркод скенер с чувствителен на
допир цветен екран. Възможностите за комуникация, които предлага,
са чрез Bluetooth и Wi-Fi. Операционната програма е Windows CE 5.0. Моделът притежава степен на защита IP 64 и устойчивост на изпускане от 1.5 м. Подходящ е за обичайните операции в склада – ордери,
получаване и предаване на стоки, инвентаризации и др. „И двата модела Datalogic Skorpio и Datalogic Skorpio
Gun предлагат уникална интегрирана HP лазерна технология, комбинирана с патентованата от Datalogic
„зелена точка“ за среди с повишено
ниво на шум. Новият модел Falcon
4420 комбинира ергономичен дизайн
с богата функционалност. Опциите
за комуникация отново са Bluetooth
и Wi-Fi (CCX V3), а софтуерното ниво
е разширено с две операционни системи Windows CE 5.0 и Windows
Mobile 5.0“, коментира лекторът.
Falcon 4420 е подходящ за работа в
индустриална среда. Поддържа степен на защита IP 54 и устойчивост
на многократни изпускания“, допълни по време на презентацията г-н
Хорват.
Моделите Kyman и Kyman-Gun ком-

бинират функциите на мобилен компютър и баркод скенер и са подходящи за използване в помещения с неблагоприятни условия. И двата модела са със степен на защита IP 64
и са устойчиви на многократно изпускане от 1.8 м. Вариантите за
безжична връзка включват Bluetooth
и Wi-Fi (CCX V3), GSM/GPRS/EDGE. Във
възможностите им е сканирането на
баркодове и текст на разстояние до
10 метра. Операционната система
и на двата модела е Windows CE 5.0
и Windows Mobile 6.0.

Сред останалите
акценти
в презентацията
бяха лекциите на тема „Намаляване
на общата цена на притежание с
подходящи решения“ и „Успешно складиране - реални приложения“. Гостлекторът Кристиян Eхтер, представител на IGH Infotec, презентира видовете мобилни решения за склад със
SAP, а Ярослав Врона представи пред
присъстващите
специалисти
възможностите за управление на
доставки при децентрализирана
складова среда чрез софтуерните
решения на Quantum.
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Daikin ÓÚÍË‚‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌ ÓÙËÒ
‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
Компанията обяви намерение за сериозно присъствие у нас чрез марките си Daikin и Altherma

Õ

аскоро бордът на директорите
на Daikin Централна Европа взе решение да отвори офис в София, съобщи за списание Инженеринг ревю
инж. Михаел Хаас, мениджър продажби за България в Daikin Airconditioning
Централна Европа. „Причините за
това са повече от очевидни. Компанията иска да предложи възможно
най-добрата техническа и информационна поддръжка на своите партньори в България. Също така, с тази
стъпка бихме желали да покажем намеренията си да присъстваме активно на българския пазар, налагайки
търговските марки Daikin и
Altherma“, коментира г-н Хаас.
„След навлизането на Daikin на
българския пазар през 1994 г., постепенно утвърдихме позициите си, лансирайки нови продукти и разширявайки дистрибуторската си мрежа. Благодарение на лоялната работа на
нашите търговски партньори, дина-
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мичното развитие на строителния
сектор и подобрената бизнес среда,
все повече хора в България се доверяват на изделията с марка Daikin.
Принос в налагането ни на пазара
оказва и повишеното енергийноефективно съзнание на потребителите
и ориентацията им към качествени
продукти с енергиен клас А“, заяви гн Хаас.
В процеса на укрепване и разширяване на позициите си на български
пазар Daikin ще продължи да залага
на иновативни и енергийноефективни решения в четирите основни бизнес направления на компанията. „Направлението, в което Daikin има
традиционно силни позиции, са приложните решения. След присъединяването на компанията McQuay, успешно разширихме продуктовото си
портфолио с богата гама чилъри с
мощност от 5 kW до 9 MW, нова
линия фенкойли и други продукти.
Направлението, с което клиентите

най-често ни идентифицират като
марка, са сплит и мултисплит климатиците, VRV системите и редица
други изделия. Това е сегментът, в
който непрекъснато инвестираме в
развоя на иновативни продукти с цел
да затвърдим пазарните си позиции“,
допълни инж. Михаел Хаас.
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DamVent - ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡
ÙËÏ‡ Ì‡ ƒ‡ÏˇÌÓ‚ ÎËÏ‡
Компанията официално откри новата си централа в Бургас

Õ

а 10 октомври с изискано тържество, в присъствието на много гости, официално бе открита новата
централа на фирма Дамянов Клима в
Бургас. Тя е изградена върху обща открита площ от 19 000 м2, от която
4500 м2 закрити производствени и
складови площи и 2200 м2 административни сгради. По време на мащабното тържество от ръководство на
дружеството оповестиха и предстоящите значителни промени в структурата на компанията. "Двете основни направления в дейността на фирмата – производство и инженеринг,
ще се обособят в две самостоятелни търговски дружества - DamVent и
Дамянов Клима Инженеринг."
Официалният коктейл по случай
откриването бе организиран в новоизградения шоурум на фирмата. „В
него са обособени представителна
зала и зали за обучения, презентации
и семинари. Предвиждаме клиенти и
проектанти да бъдат гости на организираните от нас обучения и презентации, посветени на произвеждани продукти, както и с цел запознаване с производствения процес“, обяви при откриването инж. Велчо Дамянов, управител на Дамянов Клима.

Съществуват предпоставки за износ в ЕС
По отношение реализацията на
изделията, произвеждани в новия завод, управителят на Дамянов Клима
- инж. Велчо Дамянов, коментира: „За
момента продуктите на Дамянов
Клима се реализират основно на
българския пазар. Имаме изключително стабилни позиции, произвеждаме
техника с високо качество. Това в
комбинация с конкурентните ни
цени, както и сериозния ни пазарен
дял при климатичните камери и предлагането на собствен софтуер за
избор на съоръженията създават сериозни предпоставки за износ в
страни от Европейския съюз“.
„От производство на продукти
само за собствени нужди през 1995
г., днес фирмата е изцяло ориенти-
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рана към всички инженерингови, инсталаторски и търговски
фирми на пазара и задоволяване на изискванията и потребностите им. Ние сме изключително горди с
многобройните си
клиенти и с това, че
успешно защитаваме
техните интереси“,
допълва той.

DamVent - сериозна заявка
за експорт
„В началото на годината ръководството на фирмата взе дълго обмисляното и важно решение за разделяне
на двете си основни дейности - производство и инженеринг. Всички продукти на фирмата ще продължат да
се предлагат под познатите търговски наименования. Променя се единствено името на производствената
фирма - DamVent. Името е по-кратко,
по-звучно и европейски звучащо, показвайки сериозните ни намерения в
експортa. Инженеринговите услуги и
дейности ще се извършват от фирма Дамянов Клима Инженеринг, като
тук за нас бе важно да запазим фамилното си име“, коментира управителят на фирмата.
В отговор на въпроса какви са
мотивите на мениджърския екип,
довели до вземането на това решение, той заявява: „В основата на решението стои желанието ни за ясно
диференциране на клиентите от
едната и другата дейност, без да
бъдат засягани интересите на който и да е от тях. С оптимизиране
структурите и на двете дейности
целим както подобряване ефективността им поотделно, така и по-добро и по-пълно удовлетворяване на
изискванията на клиентите ни“.

Производител на високотехнологични изделия
„През всичките години на своето
развитие, от създаването на първия
ни продукт, имаме за цел да сме ино-

вационен лидер на българския пазар и
в частност при системите за обработка на въздух. Тази цел се превърна
в наша отличителна черта в сравнение с конкурентите ни. Иновации е
думата, която ни помага да растем,
да се усъвършенстваме и развиваме
непрекъснато“, заяви г-н Дамянов,
допълвайки: „Фирмата ще продължи
да разработва продукти в областта
на въздухообработката, като политиката ни в това отношение винаги
е била създаване и пускането на пазара на поне един нов продукт на година. Целта ни в бъдеще е всеки нов
продукт да бъде окомплектован със
система за управление и контрол,
която е инсталирана в заводски условия и самият продукт е тестван
преди експедицията си. По този начин клиентите ни ще получат едно
напълно завършено изделие“.
По отношение стратегията за
развитие на фирмата от дружеството заявиха: „DamVent планира да започне проект по сертифициране на
климатичните камери VEDA-S с
EUROVENT. Продължителността на
този проект ще е в рамките на 1,5 2 г., след което се надяваме да се
присъединим към световните лидери
в бранша, притежаващи този сертификат, гарантирайки 100% техническите параметри на продуктите ни.
В дългосрочен план фирмата си е
поставила за цел относителният дял
на продукцията за експорт да изпревари дела, реализиран на българския
пазар, а също така и допълнително
разширяване на производствените
ни мощности“.

октомври 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

¡√ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡˜Ë

¡˙Î„‡Ëˇ ËÏ‡
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‰‡ ·˙‰Â
ÂÌÂ„ËÂÌ ˆÂÌÚ˙
Ì‡ ¡‡ÎÍ‡ÌËÚÂ
Христо Ковачки
пред списание Инженеринг ревю
Господин Ковачки, вие сте
сред малкото предприемачи,
нагърбили се с предизвикателството да развиват минна индустрия у нас. Как бихте оценили състоянието на
този сектор и „има ли хляб“
в бъдещото му развитие?
В България има въглищни находища, достатъчни за следващите 200
– 300 години при развитие и правилна експлоатация. За развитие на
мините в България говоря от много
дълго време. Грехота е да не строим въглищни централи и така да раз-

вием енергетиката от една страна, а от друга да постигнем оптимална енергийна независимост.
Енергията е един от малкото експортно ориентирани продукти, които можем да произвеждаме, а
създава и не малка добавена стойност.
Как смятате да повишите
производителността на
труда в притежаваните от
вас мини, от една страна, а
от друга - да изпълните европейските изисквания за

Христо Ковачки
е сред крупните български инвеститори. Сред контролираните от него
компании са мините „Чукурово“, „Бели брег“, „Станянци, „Черно море“,
„Бобов дол“ и „Открит въгледобив“. В сферата на отоплителните централи бизнес интересите му включват топлофикационните дружества в
градовете Плевен, Бургас, Враца, Велико Търново и Габрово. Компании на
Христо Ковачки контролират ТЕЦ 3 Димитровград и Брикел. Наскоро
компания, близка до бизнесмена, спечели търга за ТЕЦ Бобов дол.
От години бизнес интересите на Христо Ковачки надхвърлят пределите на България. Твърди се, че притежава повече от 15 предприятия в
Сърбия, включително мина, завод за гуми, работно облекло и т.н., както
и че ще инвестира в нова енергийна мощност близо до река Дунав.
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осигуряване на безопасни условия на труд?
В мина „Черно море“, която между другото наскоро навърши 100 години от създаването си, постепенно от изцяло ръчен труд успяхме да
механизираме процесите. Подобни
усилия сме вложили и в другите
мини, които управляваме. Проблемът с безопасността е много
важен и сериозен, особено когато
става въпрос за подземните мини,
каквито са в „Черно море“ и „Бобов
дол“. За нас безопасността е първостепенна грижа. И това е напълно
обяснимо, предвид факта, че от усилията ни в тази посока зависи сигурността на много хора.
Напоследък се говори упорито за ваши намерения да инвестирате в нова топлоенергийна мощност в района
на мини „Марица Изток“.
Каква е истината по въпроса, г-н Ковачки?
Имаме желание да изградим нова
мощност на площадката на Брикел.
От логистична гледна точка това
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е най-подходящото и удобно място,
защото фронтът на въглищата
върви към Брикел. По този начин с
всяка изминала година ще намаляваме разходите за транспорт. Аз съм
на мнение, че България тепърва ще
развива енергетиката. През последните години изграждането на нови
мощности не беше сред приоритетите на правителствата ни.
Покрай скорошните събития
с топлофикационните дружества в Плевен, Бургас и
Враца, мислите ли да предприемете мерки, насочени
към ограничаване на загубите от топлопренос, към повишаване на ефективността на горивните процеси и
т.н. в развиваните от вас
ОЦ?
Инвеститор сме на най-голямата
когенерация на газ на Балканския полуостров в Топлофикация Плевен.
Изградили сме също и допълнителни мощности за производство на
комбинирана енергия във Велико
Търново, Бургас и Враца, с обща ин-
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сталирана мощност 70 мегавата.
Това ни даде възможност да постигнем висок коефициент на полезно
действие и да оптимизираме цената към крайните си клиенти.
В бъдеще имаме намерение да започнем изграждането на пет мегавата мощност на биомаса, както и
поетапно да преминем от газ към
твърди горива. Ако този проект се
реализира успешно, ще изградим подобни мощности към всички топлофикационни дружества. Крайната
ни цел е, разбира се, да намалим зависимостта си от газа.
Екологията виси като „дамоклев меч“ върху не един и
два индустриални обекта у
нас. Трябва ли, според вас, да
се допуска ситуация, при която важни за икономиката
индустриални обекти прекратяват работа, поради неизпълнение на европейските
изисквания?
Задължително трябва да се намери балансът между развитието на
икономиката и спазването на евро-

пейските екологични изисквания.
Затварянето на предприятия в индустрията е пагубно за българската икономика. Също така е ясно, че
дори и след всички усилия за изграждане на очистващи инсталации,
замърсяването може да бъде само
ограничено. На фона на всички държави, членки на Европейския съюз, в
България са наложени най-строги
екологични изисквания. В някои
държави срокът, за който трябва да
бъдат изградени очистващите инсталации, е шест години. В други
държави подобни изисквания има
само към новите предприятия, а
старите работят в съществуващото си положение, до изчерпване на
капацитета им. В крайна сметка
трябва да решим искаме ли да имаме развита българска икономика.
Програмата ви за развитие
на ТЕЦ Марица 3 - Димитровград, например, включва ли
изграждане на сероочистваща инсталация?
Разбира се. Там, както и в Брикел и Бобов дол, вече се изпълнява
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етап на предпроектни проучвания
за типа на необходимите очистващи инсталации. На българското общество, обаче, трябва да му е ясно,
че инвестициите в толкова кратък
период – четиригодишен, за изграждането им ще доведе до почти
двойно поскъпване цената на тока.
Това ще се отрази и на всички производства, поради добавената
стойност на електроенергията.
Именно затова мисля, че този срок
трябва да бъде предоговорен с европейските ни партньори.
Договорът за продажбата
на ТЕЦ Бобов Дол задължава
за срок от 5 години да се
осигурят инвестиции в размер на 35 млн. евро. За какво ще бъдат похарчени тези
пари?
В момента се прави проучване
каква очистваща инсталация е необходима за развитие на предприятието. На първо време, ще се опитаме да изградим сероочистка и да
пуснем замразения блок. В по-дългос-
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рочен план имаме намерения да построим допълнителна мощност на
свободната площадка.
Атоменергоремонт има сериозни позиции в инженеринговия бизнес. Имате ли амбицията да участвате в изграждането на АЕЦ Белене?
Без съмнение мога да кажа, че
това предприятие притежава найквалифицираните специалисти в
България. То е единственото, което
има опит в изграждането на подобни централи. Вероятно ще намери
своето място като подизпълнител
в процеса на изграждане на АЕЦ Белене.
Бихте ли направили съпоставка между българската
енергетика и сръбската
като инвестиционен климат, законова и нормативна рамка, инженерен потенциал и т.н.?
България има потенциал да бъде
енергиен център на Балканите за-

ради географското си положение.
Ако имаме последователна енергийна стратегия, бихме могли да развием този потенциал. Миналата
година за известно време бяхме
спрели износа на електроенергия.
Тази година заради лошата законова рамка бяхме на път да затворим
топлофикациите и така да се лишим от производство на 3000
мегавата комбинирана енергия. В
областта на селското стопанство
България от нетен износител се е
превърнала във вносител. Такива
могат да бъдат последствията и
в енергетиката. Трябва да изграждаме мощности. Трябва да използваме ресурса, с който разполагаме
– въглища, биомаса, отпадъци. Трябва да произвеждаме електроенергия.
В Сърбия са осъзнали важността
й за развитието на тяхната икономика. През изминалите десетилетия те са изградили добри международни пазари. От тази гледна
точка бизнесът им има по-добри
предпоставки да работи.
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Стефан Куцаров

тмина времето, когато стабилизираните постоянни напрежения
се създаваха само в един блок (Centralized Power Architecture) на електронните апаратури и не се обръщаше
сериозно внимание на консумираната
електроенергия. Днес многократно
увеличената и продължаваща да нараства тяхна сложност заедно с все
по-голямото им количество във всички сфери на човешката дейност постави остро въпроса за получаването на малки стабилизирани напрежения и големи токове при минимални
загуби на енергия. Ефективен начин
за това е всеки блок на апаратурата (и дори на интегралните схеми в
нея) да работи с минимално възмож-
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ното си захранващо напрежение.
Това определя необходимостта от
множество напрежения, надхвърлящи
в някои случаи 6, част от които допълнително се променят в процеса на
работа. Разпределеното захранване
осигурява тези напрежения и стабилизацията им без това да са единствените изисквания към него. За
намаляване на разсейваната мощност върху захранването то трябва да има колкото е възможно поголям коефициент на полезно действие. Производствените толеранси на напреженията трябва да са
малки, както и размерите и цената
захранването. Освен всичко това все
повече блокове на апаратури изискват при промяна на консумирания от
тях ток преходният процес на

възстановяване на захранващото ги
напрежение да е максимално къс и с
минимален отскок. И не на последно
място твърде много са случаите,
когато задължително трябва да се
спазва определена последователност на установяване на напреженията при включване на апаратурата,
а понякога и на тяхното отпадане
при изключването й.
В статията се разглеждат разновидностите на разпределеното захранване заедно с ИС и модули за реализацията им.

Видове разпределено
захранване
Първото исторически появило се
разпределено захранване, известно
като класическа структура (Distribu-
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Фиг. 1.

a

ted Power Architecture, DPA) е дадено
на фиг. 1а. Нестабилизираното постоянно напрежение VIN се получава
от мрежов токоизправител или акумулатор и постъпва на входовете на
всички ключови стабилизатори с галванично разделяне на изхода от входа (Isolated DC/DC) IDC, всеки от които осигурява едно от стабилизираните постоянни напрежения Vo1 –
Von . Приложенията на DPA са при
неголям брой на стабилизираните
напрежения и когато няма строги
изисквания към размерите и цената
на апаратурата.
Структурата с междинна шина
(Intermediate Bus Architecture) IBA на
фиг. 1б е второто поколение разпределено захранване и е най-разпространената. Наименованието й се
дължи на формирането чрез предварителното стъпало (IDC) на стабилизирано напрежение VINS, което по
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б

"междинна шина" се подава на понижаващи стабилизатори за осигуряване на напреженията Vo1 – V on. На
печатната платка стабилизаторите се монтират непосредствено до
захранвания блок (Load), откъдето е
наименованието им Point of Load
(PoL). Обикновено те са ключови стабилизатори без галванично разделяне (Non-Isolated Buck DC/DC Converter),
но се използват и линейни стабилизатори с малка разлика между изходното и входното напрежение (Low
Drop Out) LDO. В практиката твърде
често само ключовите стабилизатори се наричат PоL, а линейните носят собственото си наименование
LDO, въпреки че и те се разполагат
до товара.
Основните приложения на IBA са
за захранване на цифрови схеми и на
първо място на микропроцесори,
микроконтролери, програмируеми

логически матрици (FPGA), памети
(особено DDR) и ИС със специфични
приложения (ASIC). Това налага някои
по-особени изисквания към изходните
напрежения на PоL. Все по-често някои от тях трябва да са под 1 V (долната граница засега е 0,6 V) и да се
променят в границите 0,5-3% (в зависимост от захранваните схеми)
поради всякакви външни въздействия.
Например захранващото напрежение
+1,2 V на микропроцесор допуска
толеранс от порядъка на ±2%, т.е.
±24 mV, а има ASIC работещи с
1V±0,5%. Когато PоL са понижаващи
ключови стабилизатори изходното
им напрежение е желателно да е не
повече от 10 пъти по-малко от входното им VINS. Неспазването на това
условие затруднява и дори може да
направи невъзможно реализацията на
PоL. Поради това все по-често се
използват малки стойности на VINS
= +12 V, а причината за това е, че
коефициентът на запълване на импулсите е равен на отношението на
изходното и входното им напрежение. Например при входно напрежение +5 V и изходно напрежение +0,8 V
коефициентът е 0,16 и за работна
честота на стабилизатора 2 MHz
това означава продължителност на
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реалните импулси под 80 ns, докто
времената на превключване на мощните MOS транзистори рядко са под
100 ns.
Последователността на включване на напреженията Vo1-Von (Sequencing) при използване на ключови стабилизатори все по-често се обединява с т. нар. следване (Tracking), което изисква всеки PоL да имат специален вход Track (фиг. 1б) Той е свързан
към външно напрежение VT, което
нараства плавно с определена скорост (обикновено около 0,1 V/ms).
Със същата скорост нарастват и
изходните напрежения на PоL, което
става по два начина. Първият е
Coincident Tracking и при него всички
напрежения нарастват с еднаква
скорост (фиг. 2а). Включването на
PоL става в момента t0, а в t1 се
достига номиналното напрежение
Vo1 на най-нисковолтовия стабилизатор и той захранва съответния
товар. По аналогичен начин в t2 се
установява Vo2, а в t3 – напрежението Vо3. Вторият и по-рядко използван начин е известен като Radiometric Tracking (фиг. 2б) и при него най-
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а

малкото напрежение нараства найбавно и всички се установяват едновременно. Този тип следване се
използва в PоL на Texas Instruments.
Друга възможност за следване, използвана от Linear Technology и MAXIM
е дадена на фиг. 1в. Стабилизаторът
PоL3 е с най-голямо изходно напрежение и работи като водещ (Master), а
останалите са водените (Slave), а
действието отново съответства
на фиг. 2а.
Друга характерна особеност също
е свързана с използването на ключови стабилизатори като PоL. Дори
когато те са еднакви реалните им
работни честоти се различават
поради производствените толеранси и тъй като са нелинейни устройства на общия им вход може да се
получи напрежение с честота, равна
на разликата на работните честоти. Например два PоL имат според
каталога работна честота 300 kHz,
но реално единият е с 303 kHz, а
другият – със 298 kHz. Резултатът
е получаване на входа, т.е. на изхода
на IDC на напрежение с честота 5
kHz, което реално не може да бъде

б

филтрирано и да попречи на нормалната работа на PоL. Това може да се
избегне чрез синхронизиране на работата на всички PоL с външен генератор. Нещо повече, той може да е
многофазен (има няколко изхода с
дефазирани едно спрямо друго напрежения с еднаква честота), така че
неизбежните напрежения на пулсациите на различните PоL частично да
се компенсират. Например две синусоиди с еднаква честота и дефазирани една спрямо друга на 180° се
изваждат и при равенство на амплитудите им резултатът е 0. Нерядко производителите на ИС на PоL
предлагат специализирани ИС на
такива генератори. Пример е четирифазният генератор LТС6902 на
Linear Technology, предназначен за PоL
с четири ИС LTM4601.
Няколко са основните предимства
на IBA. На първо място омичното
съпротивление на много късите проводници между PoL и товара реално
не влияе – напрежението върху товара е практически равно на това на
изхода на PoL и остава постоянно
при промени на тока. Късите провод-
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Таблица 1. Сравнение на видовете разпределено захраанване.

Òè ï
D PA
IB A
U IB A
Q IB A

ê .ï .ä .,
%
87.4
80.7
87.3
-

Çàåì àíà
ï ëî ù , ñ m 2
8 2 ,9
4 2 ,9
2 5 ,4
3 5 ,6

Îðèåíò .
ö å í à, %
170
110
94
100

Фиг. 3.

Фиг. 4.

ници имат пренебрежимо малка собствена индуктивност, която не предизвиква нежелано удължаване на
преходните процеси. Важно предимство на IBA спрямо DPA е лесното
осигуряване на желана последователност на установяване на напреженията Vo1-Von. И не на последно място
значително по-малка е вероятността от нежелано влияние между товарите през захранването.
За намаляване на разсейваната
мощност може предварителното
стъпало да бъде понижаващ стабилизатор преобразувател на постоянно в постоянно напрежение без стабилизация на VINS, което е предпоставка за по-малки размери, по-голям
к.п.д. и по-ниска цена. Обикновено той
се означава като Isolated m:1 Converter, където m = VIN/VINS показва колко
пъти намалява напрежението и има
стойности между 1 и 32 (типични
от 4 до 7). Използва се и наименованието Intermediate Bus Converter (IBC),

56

при което отношението VINS/VIN се
отбелязва с К и се нарича K Factor
или Transformation Ratio (например
К=1/5). Схемата на този тип захранване е аналогична на фиг. 1б, а наименованието е структура с нестабилизирана междинна шина (Unregulated
IBA) UIBA. При използването на
структурата и проектирането на
нейните PoL трябва да се има предвид, че Vo може да са най-много 1012 пъти по-малки от VINS. Характерни приложения на UIBA са за осигуряване на захранването на комуникационни и индустриални съоръжения от
популярното напрежение 36-55 V.
За случаите на VIN в границите 3672 V е подходяща структурата с
частично стабилизирана междинна
шина (Quasiregulated IBA) QIBA. Тя
отново има схемата на фиг. 1б, но
при VIN до 55-60 V блокът IDC не
стабилизира VINS, а при по-голямо VIN
осигурява стабилна негова стойност
около 10 V.

Едно сравнение на основните качества на четирите вида разпределено захранване е дадено в табл. 1.
То се отнася за платка с цифрови
сигнални процесори (DSP), консумираща мощност 80 W.
Сред многобройните проблеми
при използването на PoL, независимо от тяхната схема, два са особено съществени. Първият е свързан с
неизбежния отскок на стабилизираното напрежение при рязка промяна
на изходния ток (фиг. 3). За намаляването му трябва на входа и изхода на
PoL да има кондензатори с достатъчно голям капацитет и малко съпротивление на загубите ESR (в добрите каталози на PoL се дават подробни сведения за това). Вторият проблем е особено големият отскок на
тока при включване на напрежението VINS, който може да се намали и
дори отстрани чрез бавен старт
(Slow Start).

Предварителни стъпала
Първата им разновидност със стабилизирано изходно напрежение няма
принципни различия от класическите
ключови стабилизатори с галванично
разделяне, каквито се използват за
тези стъпала без да има нужда от
специални ИС. Не така стои въпросът
със стъпалата без стабилизация, произвеждани специално за системи с
разпределено захранване. Пример е
серията Bus Convertor Module (BCM) на
Vicor с означение B048FxxxTXX,
съдържаща 11 модула. Те работят с
VIN = 38-55 V, при негова стойност
48 V имат изходно напрежение между 1,5 и 48 V (ххх в означението е
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Таблица 2. Интегрални LDO за PoL
LD O
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± 0 ,5

0 ,4

7 5 (0 ,4 )

0,01

0 ,5
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Фиг. 5.

неговата стойност, умножена с 10),
осигуряват максимална мощност
върху товара между 140 и 300 W (xx
е стойността й, разделена на 10), а
к.п.д. е между 91,1 и 96,4%. Типичната схема на свързване на модула е
дадена на фиг. 4, но на нея не е отбелязан изходният кондензатор, чийто
максимален капацитет в зависимост
от модула е между 100 и 100 000 µF.
Серията има разновидност от 3 модула с VIN между 330 и 365 V или от
360 до 400 V и номинално изходно
напрежение 11 или 12 V.

Интегрални линейни
стабилизатори
По принцип се използват масово
произвеждани LDO обикновено с максималното изходно напрежение 5,5 V,
а минималното в зависимост от
модела е между 0,5 и 2,2V. Поради
естеството на LDO и за осигуряване
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на достатъчно малки размери на корпуса, техният максимален изходен
ток IOUT е в границите от няколко
стотици mA до 5 А. Съществено
предимство са много малките променливи съставки в изходното напрежение (Output Noise) VRMS, обикновено
няколко десетки ?V. Това създава
възможност за захранване на всякакви аналогови схеми, включително усилватели и генератори. Последното
определя основните области на приложението им без да се изключват
вече споменатите за PoL. Почти винаги LDO се призвеждат като серия
от ИС за фиксирани VOUT и една със
задаването му чрез външен делител.
В табл. 2 са дадени основните
параметри на няколко LDO, особено
подходящи за PoL. Буквите „хх“ са
цифри, различни за всяка ИС от серията, а VOUT са границите на изходното напрежение. С VDO е отбелязана

минимално допустимата разлика
между входното напрежение VIN и
VOUT , която по принцип намалява с
понижаване на IOUT. Параметърът LR
е относителната промяна в % на
VOUT при изменение на IOUT с 1 А. От
практическа гледна точка е полезно
да се има предвид, че вече има LDO
(например сериите в последните 2
реда на табл. 2) с изходен MOS транизстор, който не позволява нежелан
ток от изхода към входа (Reverse
Current) на ИС. Друга особеност на
някои LDO, работещи с много малки
V IN, е необходимостта от второ
захранващо напрежение (обикновено
се изначава с VBIAS) за нормалната
работа на вградения усилвател на
грешката. Пример е MIC47100 от
табл. 2, типичното свързване на
който е дадено на фиг. 5.

Интегрални ключови
стабилизатори
Разделят се на 2 основни групи,
първата от които включва PoL с
непроменящи се в процеса на работата им параметри. Особеностите
на тази група позволяват някои ИС
да имат изходен ток до 25 А и сравнително лесно изводите им да се
свързват успоредно за увеличаване
на тока на PoL до 200 А. Не трябва
да се забравя, че к.п.д., чиито големи
стойности са едно от основните
предимства спрямо линейните стабилизатори, зависи силно от IOUT. В
подробните каталози има съответните графики, един пример за които
е даден на фиг. 6. Съществено значение има и работната честота fOSC,
тъй като по-големите й стойности
позволяват по-малки по стойност,
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Таблица 3. Интегрални ключови стабилизатори за PoL
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0,8  15
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(L D O Þ 0 ,8 )

размери и тегло външни бобина и
кондензатори. Често ИС имат извод
за свързване на резистор за задаване на желана стойност на fOSC. Не са
малко и ИС с вход за включването и
изключването им с логически сигнал
и изход (Power Good), на който има
съответния логически сигнал при
VOUT в определени граници (обикновено са до ±10%) около номиналната
стойност.
В табл. 3 са дадени типични примери за такива ИС, които притежават и други характерни особености
на PoL, а последната колона показва
площта на ИС. Честотата fOSC на
LTC3416 се задава чрез външен резистор, а функцията следене се осигурява при постоянно напрежение на
извод Track до +0,8 V, след което се
изключва. Чрез външни резистори
може да се осигури един от начините, дадени на фиг. 2. Характерна
особеност на MAX1945R е наличието на многофункционален вход SYNC
– при замасяването му се получава
fOSC = 500 kHz, при свързването към
VIN честотата е 1 MHz, а при подаване на правоъгълни импулси с честота 400 – 1200 kHz се получава fOSC
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със същата стойност. Освен това
има изход SYNCOUT с дефазирани на
180° импулси с fOSC, който заедно със
SYNC осигурява възможност за синхронизация с други ИС от същия вид и
на синхронни стабилизатори. Същите възможности има и МАХ8566, но
синхронизацията е в границите на
fOSC, дадени в табл. 3. Без синхронизация стойността на fOSC се задава
чрез външен резистор. На последния
ред е ИС за по-големи входно напрежение и изходен ток, чрез която при
това могат да се реализират до 8фазни стабилизатори с максимален
IOUT равен на броят на фазите по 25
А. Характерни особености на (ред 6
на табл. 3) са голямото VOUT и вграденият LDO с програмируемо изходно напрежение. Подобен е контролерът FAN5069 с параметри в последния ред на табл. 3.
Съществуват и контролери, които заедно с ИС на обикновен понижаващ стабилизатор реализират PoL,
пример за което е LTC2927 на Linear
Technology. Добре е да се има предвид,
че производителите на контролери
обикновено препоръчват кой да е използваният стабилизатор. Ви-

соковолтовият контролер LM5033
работи с VIN между 15 и 100 V и заедно с една или две ИС LM5100 може да
реализира PoL съответно с полумостова и мостова схема. За вече
твърде разпространените памети
DDR е предназначен двойният контролер MAX8538, който работи с VIN
от 4,5 до 23 V и с външни елементи
реализира понижаващ ключов стабилизатор с VOUT между 0,8 и 3,6 V.
Твърде модерното програмиране
по цифров път (чрез интерфейс) на
някои от параметрите на аналогови
схеми не отминава и PoL. Това е втората група на програмируемите PoL,
в основата на които са две ИС – цифров контролер (Digital Controller) и
драйвер (Driver). Към последния са прибавени външни MOS транзистори и
останалите необходими елементи за
реализирането на синхронен понижаващ преобразувател. Тези PoL притежават всички свойства на първата група, като задължително се програмират изходното напрежение и
работната честота и се контролира температурата на контролера
или на външните елементи (обикновено бобината) на преобразувателя.
При достигане на зададената стойност на последната се задейства
топлинната защита. В някои случаи
се програмира и токът на задействане на максималнотоковата защита,
както и скоростта на нарастване на
изходното напрежение при включване и на намаляване при изключване.
Самото програмиране се извършва
чрез PMBus, а в зависимост от контролера той може да управлява до 4
преобразувателя.
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Фиг. 8.

Фиг. 7.

На фиг. 7 е дадена идея за структурата на програмируем PoL, използващ контролера UCD9111 и драйвера UCD7230 на Texas Instruments. С
DICS са отбелязани външните елементи, а DATA и CLK са входовете на контролера за 2-проводния PMBus. Последният програмира VOUT в границите 0,4-5,5 V чрез промяна на продължителността на импулсите на изход
DPWMA, а стабилността му се осигурява от обратната връзка през
делителя R1 – R2. Честотата на импулсите се програмира между 250 kHz
и 1 MHz. На изход ILIM на контролера
има импулси с програмируема
продължителност, които чрез RC
филтър се превръщат в напрежение
за задаване на тока на задействане
на максималнотоковата защита.
Токът IOUT се следи чрез резистора Rs.
При превишаване на зададения ток
защитата се задейства чрез напрежение на изход АО на контролера и
на изход CLF на драйвера се получава
съответният логически сигнал. Температурата в контролера се следи
от вграден сензор, а към извод TEMP
може да се включва външен. За работата на контролера в системи той
може да има един от 24 възможни адреса, като желаният се задава чрез
постоянни напрежения на входове
ADDR0 и ADDR1. Контролерът може
да работи и с драйвера UCD9112.
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Друга двойка са
к о н т р о л е р ъ т Фиг. 9.
UCD9240 и синхронен понижаващ преобразувател от
серията PTD (например PTD08A10W)
също на TI. Чрез синхронизиране на
работата на n контролера (n ≤ 8)
могат да се реализират n-фазни PoL.
Програмирането отново е с PMBus,
а желан от възможните 12 адреса се
избира чрез съпротивлението на
външен резистор, свързван към съответния изход на контролера. Програмират се същите величини, както в
предната двойка, но могат да се
контролират до 8 външни температури и има възможност за управление на работата на вентилатор.
И накрая контролерът LTC7510 и
понижаващият преобразувател
LTC443-1 на Linear Technology позволяват реализацията на PoL с програмиране на VOUT между 0,7 V и VСС –
0,9 V (максималното захранващо напрежение VСС е 5,5 V), на честотата
между 150 kHz и 2 MHz и токът на
максималнотоковата защита отново чрез PMBus. Възможна е реализация на 2-фазни и 4-фазни PoL.

Модули
Представляват печатна платка с
монтирани върху нея всички елементи на PoL и снабдена с изводи за
свързване към други устройства.

Част от водещите производители
в света са обединени в две организации (Point-of- Load Alliance, POLA и Distributed-pоwer Open Alliance, DOSA) и
са създали стандарти за изводите и
размерите на PoL, което чрез така
осигурената взаимозаменяемост
улеснява конструирането на апаратури и сервизното им обслужване.
Непрекъснато нараства количеството на модулите за монтиране върху
печатни платки, като има разновидности за вертикален и повърхнинен
(SMD) монтаж. Често те са капсуловани и външен вид приличат на големи ИС, но не са малко и моделите без
капсуловане. Изходните напрежения
на модулите може да са фабрично
фиксирани или да се задават чрез
един или два външни резистора.
Обикновено модулите се реализират
с ключови стабилизатори, но в зависимост от предназначението може
да съдържат и един линеен. Пример
за схемната реализация на модул от
първия вид е даден на фиг. 8. Твърде
често модулите могат да се включват и изключват чрез външен транзистор, управляван от някое от
стандартните логически нива. Като
пример на фиг. 9 е дадено управлението на модулите на Beta Dyne. По
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принцип същите изводи могат да се
използват и за последователно
включване във времето на няколко
модула (установеното изходно напрежение на един включва следващия). Специфична особеност на не
малко модули (отбелязвана в каталога и техните Application Notes) е опасността от самовъзбуждане при големи IOUT. Тя се избягва чрез допълнителни външни кондензатори на входа и изхода.
Същността на параметрите на
модулите е както на ИС. Обикновено се произвеждат серии, отделните модели с които се различават
само по стойностите на VOUT и к.п.д.
Напрежението с малки изключения е
положително, а к.п.д. слабо нараства
с увеличаването му и малко повече
при намаляване на VIN. За запзаване
на максималния IOUT до по-висока околна температура Та освен поставянето на радиатори в някои модели се
прибягва до форсирано въздушно охлаждане. В тези случаи в каталозите се дава семейство характеристики (Derating Curves) IOUT(Tа) при различно количество на охлаждащия въздух,
измервано в литри за минута (LFM).
По принцип те са в сила за вертикално монтирани модули и движение на
въздушния поток отдолу нагоре. Характеристиките на фиг. 3 също са
важни, дават се в някои каталози и
са един от критериите за избор на
модул. Вместо тях често като параметър се използва максималниятг
отскок на VOUT (Dynamic Load Stability,
DLS или Over/Undershoot) при определено изменение на IOUT (обикновено
от 10 до 100% или от 50 до 100%
от максималаната му стойност).
Също специфичен параметър е средното време на работа между две повреди (Mean Time Between Failures)
MTBF, което вече надхвърля 100 години (типичните стойности са меж-

64

Таблица 4. POL модули.
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ду 106 и 1,5.107 часа).
В табл. 4 са дадени основните
параметри на модули, обикновено
произвеждани в серии, всяка съдържаща определен брой с фиксирано VOUT
и един с програмиране на стойността му. Все още са малко модулите с
програмиране посредством двоично
число, пример за което е PTK Series
на фирмата Astrodyne.

Микромодули
Наименованието им показва техните малки размери, които заедно с
теглото приближават до тези на
ИС. Като пример на фиг. 10 е показано захранване с 4 микромодула
LMT4601, осигуряващи напрежения
1,5V, 1,8V и 2,5 V с IOUT по 12 А и 3,3V/
10А при VIN между 8 и 16 V. По принцип микромодулите са капсуловани и
предназначени за монтаж върху пе-

Фиг 10.

чатни платки, често тип SMD. Подобно на модулите те изискват прибавянето на кондензатори на входа
и изхода и могат да се свързват успоредно за увеличаване на изходния
ток.
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·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ SIS
Сред най-актуалните теми в областта на съвременната
автоматизация

¡

езопасността в процеса на експлоатация на инсталациите, съоръженията и агрегатите в непрекъснатите производства е сред актуалните теми за съвременната индустриална автоматизация. Отношение към темата има и наложилата
се в сферата на промишлеността
философия за защита на инвестициите, с оглед постигане на постоянно висока производителност. И това
никак не е случайно, предвид факта,
че инвестициите в индустрията са
много високи, а периодът им на изплащане дълъг. Безопасното функциониране е част от общата безопас-
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ност и зависи от правилната експлоатация на системите и оборудването.

Постигане на
функционална
безопасност
За осигуряването на безопасно
протичане на производствените
процеси се налага концепцията за
използване на специализирани системи, базирани на програмируеми логически контролери - т.нар. SIS. Те работят в режим на следене на предварително определени параметри на
инсталацията и съоръженията. При
достигане на гранични стойности

привеждат инсталацията, чрез защитните си функции (SIF), в безопасно състояние. Постига се т.нар. функционална безопасност. Под „сейфти“ функция следва да се разбира алгоритъмът и реализираното въздействие от системата, с цел намаляване на риска от възникване на авария (излизане на процеса от нормални експлоатационни параметри и
възникване на вероятност от „опасни“ събития). SIF се идентифицират
след анализиране на риска и опасностите за конкретното приложение.
На тази база се определят критичните параметри за следене и необходимото въздействие за осигурява-
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не на безопасност и намаляване на риска. Отделните SIS
могат да реализират различни „сейфти“ функции, за да
обхванат всички съществуващи опасности.

Независимост на SIS от системата за
управление
В миналото се използваха отделни решения (контури)
за обезопасяване на съоръжения и инсталации с по-висока
степен на риск. Също така, се разработваха блокировъчни алгоритми за аварийно или безопасно изключване
(ESD, SSD), изпълнявани от контролера едновременно с
управлението на процеса. С развитието на микропроцесорната техника в областта на автоматизация и повишаването на надеждността на софтуера, алгоритмите
за управление и хардуера се налага нов подход.
Съвременното решение е да се използва отделна система със собствени средства за измерване, контрол и
изпълнителни механизми. Целта е да се осигури независимо функциониране на SIS от системата за управление
на технологичния процес.
За изграждане на SIS в процесната индустрия (непрекъснати процеси) основополагащи са

стандартите IEC 61508 и IEC 61511
IEC 61508 е основен стандарт за постигане на безопасност, дефинирана като премахване - пряко или косвено - на неприемливия риск за здравето на хората, увреждане на околна среда или имущество. Разработването
му се налага с цел обединяване на усилията и унифициране на терминологията при разработването на системи
за безопасност и улесняване на контролните органи за
управление на безопасността. Вторият стандарт - IEC
61511, е разработен за процесната индустрия на базата на добрите практики. В неговия обхват са проектиране, изграждане, функциониране, поддръжка и извеждане от експлоатация на системите за безопасност. Стандартите се отнасят за всички електрически, електронни, програмируеми, пневматични и хидравлични устройства, включени в системата за осигуряване на безопасността, включително датчици, комуникационно оборудване, преобразуватели, контролери, релета, изпълнителни механизми и др.

Сертификатът за нивото на сигурност
- SIL
в което съответното оборудване се използва, се получава от производителя. По отношение на програмата и
хардуера на контролера нивата биха могли да бъдат
различни. Към устройствата, използвани в SIS, се поставят високи изисквания. Като правило те се отличават
с висока надеждност и голямо бързодействие (б.ред.
времето им за реакция е малко), в не едно и две приложения се налага да се използват във взривоопасна среда.
При избора им следва да се обърне възможност на:
l Функционални възможности, интерфейс и други особености;
l Възможни повреди (откази или хардуерни повреди), представени в проценти за всички случаи;
l Диагностични възможности, периоди за диагностични
тестове;
l Устойчивост на повреди;
l Хардуерно подсигуряване за повреди (резервирани елементи и др.);
l Информация за хардуерната и софтуерната конфигурация – изисква се за подсистеми;
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l Документация за проверки, изпитвания и др.;

Контролерът - отговорен
за повечето отклонения в
процеса
За да се сертифицира като SIS,
софтуерната система следва да
поддържа възможности за откриване на всички възможни отклонения,
чрез проверки и потвърждения, по
методики, препоръчани от стандарта IEC 61508. Документът утвърждава динамични тестове и анализи,
статично тестване, оценяване
сложността на софтуера, както и
вероятностна оценка. Идеята е да
се открият и регистрират всички
възможни отклонения от правилното функциониране както за софтуера, така и за хардуера.
В зависимост от броя и типа на
независимо използваните методи за
откриване на отклонения се определя и най-високото ниво, за което би
могъл да се използва съответният
контролер. Под „отклонение“ се има
предвид грешки в програмата, изпълнявани функции, в процеса на измерване, при прекъсване на сигнал или
захранване и др. Най-честите причини за отклонения се дължат на конт-
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ролера с неговите входно-изходни
модули, свързаните към него средства за измерване, блоковете за обработка на сигналите, контрол и т.н.
За разлика от софтуера те стареят
и с течение на времето вероятността от повреди се повишава.

Идеалният случай тройно резервиране
Изпълнението на изискванията на
стандарта се постига чрез използване на т.нар. резервирани, наричани още редундантни системи и контури. За критични приложения с ниво
SIL4, например, се използват и тройно резервирани контролери. Би могло да се каже, че това е идеалният
случай на подсигуряване на една автоматизирана система.
Обикновено, сигурността се осигурява посредством използването на
два контролера, изпълняващи идентични функции и дублирани полеви
контролно-измервателни прибори. На
практика това означава в точката
на измерване да са монтирани два
датчика до входните платки и от
изходните платки до два изпълнителни механизма. По този начин се създават условия за изпълнение на функционален тест от самия контролер и

програмите. При отклонения функциите за безопасност се поемат от
коректно работещия или се изключва
системата и инсталацията се привежда в безопасно състояние.
Възможно е да се следят входните сигнали за грешки, да се установят прекъсвания при измерване и да
се изключват съответните входове,
като се генерират и съобщения за
възможните проблеми. Отпада необходимостта от престои на инсталациите за периодична проверка на
средствата за измерване, участващи в SIS, тъй като съответният
вход може да се изключи или да се
симулира входният сигнал за проверка на контура.
Друго предимство на съвременните софтуерни решения е възможността за

функционална проверка на
изпълнителните
механизми
тъй като в много случаи те се
използват рядко и съществува риск
да не сработят при необходимост.
За целта, чрез допълнителните функции за тестване, изпълнителните
механизми се привеждат в движение
ръчно или автоматично през опреде-

октомври 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ
Таблица 1.

Таблица 2. SIL според IEC 61508.

лен период от време. При проектиране на управляващия контур се изхожда от принципа за безопасно установяване на процеса при отпадане на захранването на изпълнителните устройства (релета, контактори, задвижвания и други изпълнителни механизми).
В таблица 1 са посочени изисквания на IEC 61511 за хардуерно подсигуряване (FT) на средства за измерване, контрол и изпълнителни устройства в SIS (без програмируеми
логически контролери).

функциите им за безопасност. Посредством използването на независима система се намалява рискът от
аварийни ситуации при проблеми с
управляващия контролер, некомпетентна или злонамерена намеса чрез
него. Водещите производители насочват усилията в посока непрекъснато повишаване на защитата на
SIS от нерегламентиран достъп и ограничаване до минимум на възможностите за изменение в програмата.
Някои производители доразвиват
съществуващите си системи, за да
покрият изискванията, а други развиват напълно нови платформи на
системи за защита.
След внедряване системата за
безопасност (включваща средства за
измерване и контрол, изпълнителни
механизми, контролер и програма,
реализираща „сейфти“ функциите) се
сертифицира за определено ниво на

SIS се интегрират в HMI
Съвременните решения за безопасност (SIS) лесно се интегрират в
цялостните автоматизирани платформи за управление процеса чрез
използване на нейния HMI, например,
за визуализиране на променливи и
съобщения, без това да застрашава
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безопасност по скалата за съответното приложение. Един от принципите на посочените стандарти е, че
пълната безопасност е химера и за
целта е необходимо концепциите за
безопасност непрекъснато да се подобряват. Следователно се изисква
данните от работата на SIS да се
събират и анализират за оценяване и
установените пропуски, които биха
повлияли върху безопасността на
инсталацията да се отстраняват.
В предишни броеве на сп. Инженеринг ревю бе разгледана класификацията на производствените процеси по отношение нивото на безопасност (SIL класификация). За да се постигне съответствие, системите
се класифицират по същата скала,
както опасните процеси. Колкото повисоко е нивото, толкова по голяма
е степента на редуциране на риска
от опасно събитие в процеса и помалка е вероятността от неправилно функциониране на системата за
безопасност.
Уважаеми колеги, редакцията очаква коментарите ви по темата за SIS и SIL и
приложението им в българските индустриални предприятия. Не се колебайте да
ни пишете.
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Традиционно надеждно решение за комутиране на постояннотокови
и променливотокови товари
омутационните апарати с електромагнитно задвижване са класически електротехнически устройства, появили се още в зората на
електрификацията. Въпреки това, те
продължават да се използват масово в съвременните инсталации за управление на постояннотокови и променливотокови товари. Основна причина за нестихващия интерес към
този клас апарати е високата им
надеждност и дълъг експлоатационен
живот, които при това се получават
на много приемлива цена.

Контакторите срещу
безконтактните апарати
През осемдесетте години на вече
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миналия век се появиха комутационни апарати, изградени със силови
полупроводникови ключове, наречени
безконтактни апарати. В онези години съществуваше схващането, че
те ще изместят класическите контактори и релета, особено като се
има предвид непрекъснато намаляващата цена на полупроводниците.
Натрупаният опит от експлоатацията на безконтактни апарати, обаче, показа, че те отстъпват по надеждност и безопасност на класическите решения. При ниски напрежения
(до 660 V ефективна стойност) диелектрикът, който осигурява изолацията между контактите в отворено
състояние, е предимно въздух (масло
или вакуум се използват в много ог-

раничен брой приложения). При затваряне и отваряне на контактите на
класическите апарати между тях
възниква електрическа дъга. След
изгасване на дъгата, въздухът
възстановява изолационните си свойства и съпротивлението между контактите би могло да се приеме за
безкрайно голямо. За сравнение, евентуален пробив в полупроводниковите ключове води до трайно късо съединение. Дори изправните полупроводникови ключове имат в изключено състояние съпротивление, което
е високо, но не и безкрайно голямо. А
това е и основният им недостатък.
Разбира се, безконтактните апарати също се развиха през изминалите
години и в момента са по-известни
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с названието полупроводникови (solid
state) релета. Основните им предимства са голямото бързодействие,
малките габарити, ограничената
консумация на енергия за задържане
във включено или изключено състояние и безшумната работа.
Релетата и контакторите функционират на базата на един и същ
принцип на работа. Различават се по
своето конструктивно изпълнение и
предназначение.
Най-разпространените релета и
контактори са с електромагнитно
задвижване. Съществуват и такива
с пневматично или хидравлично задвижване, но те са значително по-рядко срещани и не са обект на настоящия материал.

Специфики на
електромагнитното
задвижване
Движението на контактната система е постъпателно или ротационно. И в двата случая за осигуряването му се използва електромагнит,
една част от магнитопровода на
който е подвижна. Подвижната част
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

от магнитопровода се нарича котва. Обикновено котвата се поддържа
в изходното положение (положение
на покой) от пружини. При протичане на електрически ток в намотката на електромагнита се възбужда
магнитен поток, който се затваря
през магнитопровода, котвата и
работната въздушна междина. В
резултат на това се създава електромагнитна сила, която се стреми
да придвижи котвата по такъв начин, че да намали общата дължина на
пътя на магнитния поток. Електромагнитната сила преодолява силите
на пружините, поддържащи котвата

в изходно положение, и я придвижва
до удар в стопа или полюса на неподвижната част на магнитопровода.
При движението на котвата се задвижват и подвижните контакти на
контактната система.
Най-разпространените контактори за променлив ток са изпълнени с
двойно Ш-образна конструкция на
магнитопровода, при което котвата извършва постъпателно движение. Кинематична схема на конструкцията е показана на фиг. 1. Повечето релета за ниско напрежение са от
т. нар. клапанен тип (фиг. 2), където
котвата извършва ротационно дви-
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жение. Съществуват много други конструктивни изпълнения на електромагнитните системи на релета и
контактори, които се използват при по-специфични приложения.

Терминология и означения на
контактната система
Контактната система се състои от подвижни и неподвижни контакти, като подвижните са свързани с
котвата и се задвижват от нея.
Съществуват два основни типа контакти – нормално отворени и нормално затворени – според изходното
им състояние (т.е. състоянието им при отсъствие на
ток в бобината на електромагнита). В последните двадесетина години сме свидетели на неопределеност в
терминологията. Малко преди политическия преход, в
официалната стандартизационна документация на страната, названието на контактните групи беше сменено
съответно на "затварящи" и "отварящи" контакти. След
това обаче, с преводите основно на англоезична литература, в която най-често използваните означения са съкращенията NO – normally open и NC – normally closed, в крайна
сметка старата терминология продължи да се използва.
За съжаление, не съществува и общоприето графично
означение на типовете контакти, като всяка компанияпроизводител предпочита да използва собствени означения. По тази причина, за момента използваме няколко
различни системи означения.

Начини за гасене на електрическата
дъга
Контактните системи не са електрически свързани
със задвижващия електромагнит, което позволява да се
работи с най-различни комбинации от оперативни (управляващи) и силови вериги. Конструктивното изпълнение на контактните системи зависи най-вече от предназначението им, което е от определящо значение за
нивото на напрежението в комутираната верига, силата на тока и полярността му.
Контактните системи са изпълнени най-често от
медни или сребърни сплави, точният състав на които в
редица случаи е патентно защитен. В новите контактни системи не се използва вече масовият в миналото
кадмий, заради изключително вредното му действие
върху хората.
При затваряне и при отваряне на контактите, между
тях възниква електрическа дъга. Добре известно е, че
колкото по-високо е напрежението в комутираната верига, толкова по-трудно се гаси дъгата. Постояннотоковата дъга се гаси по-трудно от променливотоковата.
Интензивната електрическа дъга затруднява комутацията и предизвиква ускорено износване на контактите
(ерозия). По тази причина се вземат специални мерки за
нейното удължаване, охлаждане и разкъсване, което води
и до изгасването й. За ефективно гасене на постояннотокова дъга се използва магнитно продухване, дъгогасителна решетка или камера с тесен канал. Именно необходимостта от използване на дъгогасителни камери е
причина за значително по-големите габарити на постояннотоковите контактори спрямо променливотоковите. Както се знае, контакторите се разделят на посто-
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яннотокови и променливотокови,
според полярността на тока във
веригата на силовите контакти, а
не според вида на тока в оперативната верига.
За относително малки променливи токове (до няколко десетки ампера) обикновено не се изискват специални дъгогасителни камери. При
променлив ток комутацията е облекчена, тъй като вследствие от
преминаването на тока през нулата дъгата самоизгасва на всеки
полупериод или 100 пъти в секунда
при 50 Hz. Експериментални изследвания показват, че при две прекъсвания на променливотоковата дъга за
полюс, тя сигурно изгасва под активен и индуктивен (cosϕ = 0.2-0.5)
товар, при ефективна стойност на
напрежение на източника до 380 V.
Причината е възстановяване на околоелектродната якост без използване на специални дъгогасителни устройства. Затова на практика всички променливотокови контактори
за стандартно фазно или линейно
напрежение се произвеждат с мостова контактна система с две
прекъсвания за полюс и без дъгогаси-
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телна камера. При напрежения от
660 V обикновено се използва камера с дъгогасителна решетка.

При повреждане се заменя
цялото устройство
Масовото приложение на контактори у нас е в променливотокови
вериги на относително маломощни
консуматори, където не е необходимо обслужване на контакторите и
другите комутационни апарати.
Още повече, че в такива приложения
би могло да се осигури известно преоразмеряване при съвсем малък преразход на средства. Не така стои
въпросът в промишлеността, където се комутират големи токове.
Там е необходимо да се извършва
периодична проверка на контактните системи на комутационната апаратура. Масово произвежданите в
момента контактори и релета не
позволяват подмяна или почистване
на контактната система, а при повреждане се заменя цялото устройство. Това е добра практика, която
намалява рисковете от неправилно
обслужване. Все пак е добре да се помни, че изискванията за безопасност

забраняват за почистване на контактни системи на комутационни апарати да се използват каквито и да е
горими разтворители.

Основни характеристики
на контакторите
Както вече бе подчертано, разликата между релетата и контакторите е в предназначението им. Контакторите са устройства с две устойчиви състояния (включено и изключено), чието задвижване е автоматично. Предназначени са за управление (включване, пропускане и спиране) на токовете на електрически
вериги, главно на двигатели, при номинални условия на работа и в условия на претоварване.
Основните параметри на контакторите са:
l номинален ток и номинално напрежение Uн, Iн,
l комутационна възможност при
включване (12-17).Iн и при изключване (8-12).Iн, която съответства на
преходните режими на електродвигателите,
l механична и електрическа износоустойчивост (живот на механизма
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Таблица 1. Категории на приложение на комутационни апарати за ниско напрежение.

в брой комутационни цикли),
l режим на работа (честота и
продължителност на включване),
l захранващо напрежение и консумирана мощност от намотката на
задвижващия електромагнит.
Изборът на контактор се извършва според категорията на приложение, режима на работа и номиналния ток, който трябва да бъде
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комутиран, с коефициент на запаса
от 1,1 до 1,5, в зависимост от приложението.
Категориите на приложение на
комутационните апарати за ниско
напрежение са стандартизирани от
IEC. Производителите категоризират продуктите си според категориите на приложение, дадени в таблица 1.

Най-често срещаните контактори попадат в категорията АС-3, тъй
като асинхронните двигатели с
накъсо съединен ротор са с широко
приложение.
Масовите контактори са триполюсни – с три силови, нормално отворени контактни групи. Има производители, които освен тях предлагат и еднополюсни, двуполюсни и
четириполюсни контактори. Последните имат възможност да изключват и работната нула в петпроводни захранващи системи, където не
се прилага защитно зануляване, а
само защитно заземяване.
Гамата от номиналните токове
на контакторите не е строго стандартизирана, но съществуват препоръчителни стойности, с които на
практика всички производители се
съобразяват. Пълната гама от номинални токове се получава от редицата (1 А, 1,6 А, 2,5 А, 4 А, 6,3 А)х10К,
където к е цяло число в диапазона от
-1 до 3. В действителност, минималният номинален ток е 0,25 А, а максималният е 10000 А. На българския
пазар е трудно да се намерят комутационни апарати с номинален ток
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по-малък от 6 А. По разбираеми причини, контактори с номинален ток
над 630 А не се поддържат на склад,
а се доставят като специални
поръчки.

Наложило се решение –
модулният принцип
Маломощните контактори (до 63
А номинален ток, но при различните
производители границата е различна), като правило се предлагат за
монтиране върху DIN шина. При поголеми токове съответно нарастват и габаритите на контакторите и монтирането върху DIN шина
става нестабилно. Затова се предвиждат места за допълнително укрепване с болтове или рапидни винтове, а при много големи токове
монтажът е само с болтови връзки.
Вследствие на принципа си на работа, контакторите са подложени на
вибрации. Това налага да се обръща
сериозно внимание на стабилното
им закрепване към монтажната плоча.
На практика всички производители в момента предлагат контактори, изградени на модулен принцип. В
основния модул са разположени само
силовите контакти (с най-много
един помощен), а отделно се продават модули с различна комбинация
от нормално отворени и нормално
затворени помощни контакти. Също
така, се предлагат модули за термична защита (термично реле) за
директно куплиране към контактора. По този начин се избягват
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свързващи проводници и се пести
място в таблото. Освен това се
увеличава гъвкавостта при проектиране на различни схеми с тези устройства.
Много фирми предлагат готови
свързани модули за превключватели
звезда триъгълник и т.нар. моторни
пускатели или стартери (включително и реверсивни), състоящи се от
необходимия брой контактори, времерелета, термични релета, ключове за определяне на посоката и дори
бутони за пускане и спиране.

Фактори, влияещи върху
живота на контакторите
Животът на контакторите (износоустойчивостта им) се дава в брой
комутационни цикли и зависи основно от токовото натоварване. При
натоварване с токове, по-малки или
равни на номиналния, типичният
живот на съвременните контактори е от порядъка на 106 - 10 7 комутационни цикъла при редки пускания
и намалява до около 105 при повторно кратковременен режим на експлоатация. Освен това, животът намалява експоненциално с увеличаване на
тока над номиналния. Повечето контактори се произвеждат с несменяеми контакти, затова в документацията не се дава поотделно механичната и електрическата износоустойчивост.
Липсата на електрическа връзка
между оперативната верига на бобината и силовите контакти на контакторите позволява работата им

с различни оперативни напрежения –
постоянни и променливи. Най-често
срещаните оперативни напрежения
са 42, 60, 220, 380 и 660 V променливо и 24, 110, 220 и 440 V постоянно.
Разбира се, в сградните и в общопромишлените инсталации се предпочитат контактори, работещи със
стандартно фазно напрежение. Работата на линейно напрежение изисква всички елементи в оперативната
верига – контакти, бутони, индикаторни лампи и др., да са високоволтови, затова е по-рядко използвано.
Оперативните вериги, работещи на
ниско постоянно напрежение, позволяват захранване от акумулаторни
батерии.
Някои производители подчертават възможността произвежданите
от тях постояннотокови контактори да бъдат директно управлявани
от програмируем контролер. Все пак
е добре да не се разчита само на
това твърдение, а да се провери дали
оперативният ток на бобината на
контактора съответства на допустимото токово натоварване на изходите на използвания контролер.

Бобината на контактора
и на релето, от електрическа гледна точка, представлява голяма индуктивност. При прекъсване на тока
през индуктивността се генерира
ЕДН на самоиндукция, което се проявява като пренапрежение. Големината на пренапрежението ще зависи
от индуктивността и скоростта на
намаляване на тока. Налице са някол-
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ко нежелателни последици от комутационните пренапрежения в оперативната верига, а именно:
l генериране на радиосмущения,
l възможни смущения в работата на
електронни устройства – автоматични управления, контролери и др.
l възможна повреда на електронни
и неелектронни устройства, свързани в оперативната верига – диоди,
изправителни мостове, светодиодни индикатори, повишено износване
на маломощни контакти.
Тъй като големината на ЕДН на
самоиндукция зависи от скоростта
на изменение на тока в бобината,
пренапрежението ще е особено голямо, когато оперативната верига
е за постоянен ток и се управлява
от електронни ключове, които са с
много високо бързодействие. В
този случай може да се достигне
до режим опасен, както за ключа,
така и за самата бобина. Ако не се
вземат мерки, може да се стигне и
до пробив в изолацията. При управление на бобината от маломощни
контакти (например от терморегулатор), комутационните пренапрежения водят до повишено искре-
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не, което силно скъсява живота на
контакта.
За намаляване на ефекта от комутационните пренапрежения се използват различни

демпфериращи
устройства
като: RC групи, варистори и диоди (с
и без последователно свързан резистор).
Всеки тип демпфиращи елементи
се отличава с предимства и недостатъци. Например, RC групите са
ефективни, използваеми при променлив и в някои случаи при постоянен
ток, стабилни във времето. Също
така, следва да се има предвид, че
те създават риск от резонансни явления и на практика са неефективни
при големи бобини за постоянен ток.
Налице и е известно забавяне при
изключване.
От своя страна, варисторите се
характеризират с голямо бързодействие и следователно не влияят на
работата на контактора, ефективни са при постоянен и променлив
ток, не създават предпоставки за
резонанс. Сред недостатъците им е,

че стареят с времето заради термичното износване. Обратният диод
е много ефективен, но само при постоянен ток и забавя значително
изключването.
Много производители вграждат
RC групи в контакторите си за променлив ток. При контакторите за
постоянен ток обикновено се предвижда място за лесно включване на
демпферна група от различен тип.
В някои случаи, в демпферната група се вгражда и светодиод или друг
вид индикация за състоянието (включено или изключено) на контактора.
Тук отново сме свидетели на отсъствието на еднаквост в терминологията. Различните производители използват различни имена за
означаване на елементите за потискане на комутационните пренапрежения.
Необходимо е да се отбележи, че
при използване на контактори за
променливо напрежение обикновено
бобините са с относително малък
брой навивки. Следователно индуктивността им не е много висока.
Освен това, те обикновено се управляват от достатъчно мощни и бав-
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ни контакти (изключването е от
порядъка на 20 ms), така че комутационните пренапрежения не създават проблеми и не е необходимо да
се включват демпферни групи. Решението за тяхното използване зависи от конкретното приложение.

Накратко за релетата
Към групата на комутационните
апарати с електромагнитно задвижване принадлежат и релетата,
които не са основна тема на настоящата статия. В следващите редове ще представим основни техни
специфики с цел улесняване на съпоставянето им с контакторите.
Както е добре известно, електрическото реле е апарат, при който
плавното изменение на входната
(управляващата) величина води до
скокообразно изменение на изходната (управляваната) величина и поне
една от тези величини е електрическа. Възможно е релетата да
имат повече от една изходна или
входна величина.
Съществува голямо разнообразие
от използвани в практиката релета
и сложна система за тяхната класи-
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фикация на базата на различни принципи. Към класа на релетата принадлежат широко използвани в практиката устройства като:
l термична защита за асинхронни
двигатели,
l дефектнотокова защита,
l контактни терморегулатори,
l контактни нивомери,
l индуктивни и капацитивни датчици,
l минималнонапреженови, максималнонапреженови, максималнотокови
релета и много други. Налице е тенденция към замяна на електромагнитните релета с електронни, които изпълняват същите функции, но
притежават редица предимства.
Изключение правят дефектнотоковите защити, където от съображения за надеждност се предпочитат
електромеханични устройства пред
електронни модели.

Характеристики на
полупроводникови релета
Електронни полупроводникови релета (solid state relay, SSR) се предлагат от голям брой производители в
широка гама от функции и възмож-

ности.
Обикновено управляващата верига е за ниско напрежение с възможност за директно управление от
програмируем контролер или датчици с транзисторен изход. Най-често
използвано е оптронно галванично
развързване между силовата и управляващата вериги, но се срещат
и други типове, например трансформаторно. При променливотоковите
полупроводникови релета съществуват два основни типа, според вида
на използваните силови ключове –
тиристорни и транзисторни, показани съответно на фиг. 3 (а и б) и
фиг. 4.
Транзисторните релета се отличават с голямо бързодействие, както при включване, така и при изключване, но поне за момента се предлагат за ограничени мощности и предимно за ниски напрежения. Предназначени са по-скоро за вграждане в
устройства, отколкото за монтаж
в табла. Полупроводниковите релета за постоянен ток са изградени
предимно с мощни полеви транзистори.
Тиристорните полупроводникови
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a
Фиг. 3. а -трансформаторно галванично развързване; б - оптично галванично развързване.

Фиг. 4.

релета се изграждат с различен
принцип на галванично разделяне
между управляващата и управляваната верига. Освен показаните тук
трансформаторно и оптично развързване, може да се използва рид
реле, да се управлява директно полупроводниковия ключ и др.
Според начина си на работа, съществуват два основни типа тиристорни полупроводникови релета – с
определяне на момента на преминаване на напрежението през нулата
и без поддържане на такава функция.
Начинът на работа на релетата от
първия тип се доближава най-много
до работата на класическите електромеханични релета. Тиристорът
(симисторът) на релето се отпушва точно когато напрежението пресича нулата, като по този начин се
избягват евентуални преходни про-
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цеси. Този тип релета могат да се
използват само за пускане и спиране на консуматорите, като бързодействието им е съизмеримо с
бързодействието на електромеханичните апарати. При полупроводниковите релета с директно управление, освен включване и изключване, теоретично може да се реализира и фазно управление. Предлагат се
тиристорни полупроводникови релета за променливо напрежение до
400 V и номинален ток от порядъка
на няколко десетки до няколкостотин ампера.
На практика, всички полупроводникови релета за големи токове (над
няколко ампера), трябва да се монтират на алуминиеви радиатори, които са толкова по-обемисти, колкото
по-голям е управляваният ток.
Основни предимства на полупроводниковите релета пред електромеханичните са:
l голямо бързодействие;
l много голяма износоустойчивост,
поради липсата на подвижни части;
l изключително ниска собствена консумация от управляващия източник
на енергия;
l безшумна работа;
l възможност за работа в агресивни, пожароопасни и взривоопасни
среди;

б

l по-надеждна работа при наличие на

силни удари и вибрации;
l възможност за директно управле-

ние от маломощни електронни устройства (програмируеми контролери, сензори и др.).
Недостатъците им са:
l отсъствие на сигурно галванично
разделяне на товара в изключено
състояние. Необходимо е винаги да
се предвижда допълнително средство за галванично разделяне при
необходимост от обслужване на управляваните съоръжения.
l В някои случаи загубите в ключовия елемент във включено състояние
са по-големи в сравнение с класическите устройства.
l По-висока цена. Към цената на самия ключ трябва да се прибави и
цената на евентуален радиатор,
който по правило се продава отделно. Освен за охлаждане, радиаторите често служат и като крепежни
елементи, примерно за монтаж
върху DIN шина. Именно необходимостта от използването на радиатор
анулира често споменаваното предимство за по-малки габаритни размери. Полупроводниковите релета са
действително по-малкогабаритни
от класическите, но само при малки
токове, когато могат да работят и
без радиатор.
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VRLA ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË
·‡ÚÂËË
Част I - развитие и специфики на акумулаторни батерии до
разработването на VRLA

“

ÂÏËÌ˙Ú ·‡ÚÂËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡
Á‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡
ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÍ ·ÂÁ ÔÓ‰‚ËÊÌË ˜‡ÒÚË. Õ‡È-˜ÂÒÚÓ Ì‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌËÚÂ ËÁÚÓ˜ÌËˆË, Ò˙ÒÚÓˇ˘Ë ÒÂ ÓÚ Â‰ËÌ ËÎË
ÌˇÍÓÎÍÓ ÂÎÂÍÚÓıËÏË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚ‡
(ÍÎÂÚÍË), Í‡ÚÓ Ì‡ÔËÏÂ „‡Î‚‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË (¿¡), ÌÓ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë Á‡ „ÓË‚ÌË ÍÎÂÚÍË Ë ‰ÓË ÒÎ˙Ì˜Â‚Ë ·‡ÚÂËË.
≈ÌÂ„ËˇÚ‡ Ì‡ Â‰Ì‡ ¿¡ (W.h) ÒÂ
ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ ÔÓ ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ W – =
C– U–; WÁ = C« U«, (W.h.), Í˙‰ÂÚÓ —
Ë —3 Ò‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚËÚÂ ÔË ‡Áˇ‰
Ë Á‡ˇ‰. ÃÓ˘ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌËÚÂ ·‡ÚÂËË ¿¡ (W) Â P =
I(I.R +I.r) = I2R + I 2.r, W, Í˙‰ÂÚÓ
R Â Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ‚ÂË„‡, Ω, r - ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓ‡,
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Ω, I - ÚÓÍ Ì‡ ‡Áˇ‰. ¬˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·‡ÚÂËˇÚ‡ Â RB
=(Vs./I)-RL ËÎË R B = [(Vs-V)/I] - RL,
Í˙‰ÂÚÓ R B Â ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·‡ÚÂËˇÚ‡, Vs Â Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËˇÚ‡ ·ÂÁ
ÚÓ‚‡, RL Â Ó·˘ÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ‚ÂË„‡Ú‡, V Â Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ ·‡ÚÂËˇÚ‡ Ò ÚÓ‚‡, I Â Ó·˘ËˇÚ ÚÓÍ Ì‡ ·‡ÚÂËˇÚ‡. ≈‰Ì‡
ÂÏÔËË˜Ì‡ ÙÓÏÛÎ‡ Á‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Â‰Ì‡
Ì‡Ô˙ÎÌÓ Á‡Â‰ÂÌ‡, ÌÓ‚‡ ¿¡ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ ÔÓ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Rδ=Un/
(15.C20), Ω, Í˙‰ÂÚÓ Rδ - ‚˙ÚÂ¯ÌÓ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, Un - ÌÓÏËÌ‡ÎÌÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡ ¿¡, ‡ C20 - ÌÓÏËÌ‡ÎÂÌ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ Ì‡ ¿¡ ÔË 20-˜‡ÒÓ‚
‡Áˇ‰ (ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ).

Тягови и стартерни
акумулаторни батерии
¬ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÒÚ‡ÚÂÌË ¿¡. ¬ ÎË-

ÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡ ÒÂ ÒÂ˘‡Ú Ó˘Â Í‡ÚÓ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë,
ÚÓ‚‡ Ò‡ ÓÎÓ‚ÌÓ-ÍËÒÂÎËÌÌË ¿¡, Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡˘Ë 12 ËÎË 24 V. ’‡‡ÍÚÂÌÓ
Á‡ ÒÚ‡ÚÂÌËÚÂ ¿¡ Â, ˜Â ËÏ‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ „Ë Ô‡‚Ë ÒÔÓÒÓ·ÌË ‰‡ ‰‡‰‡Ú „ÓÎˇÏ ÚÓÍ
ÔË ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ‡, ·ÂÁ ‰‡
ÒÂ ÔÓÌËÊ‡‚‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÂÒÛÒ˙Ú È.
“ˇ„Ó‚ËÚÂ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÍ‡Ë, ÂÎÂÍÚÓÏÓ·ËÎË Ë
‰. “Â ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ „ÓÎˇÏ ÒÚ‡ÚÂÂÌ ÚÓÍ, ÌÓ Á‡ ÒÏÂÚÍ‡ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ‚ÂÏÂ
ÓÚ‰‡‚‡Ú ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ „ÓÎˇÏ ÚÓÍ,
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎËÚÂ. Õ‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ËÏ
"Úˇ„Ó‚Ë" ÔÓËÁıÓÊ‰‡ ËÏÂÌÌÓ ÓÚ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ. ‡ÚÓ „‡·‡ËÚË Ò‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÓÚ ÒÚ‡ÚÂÌËÚÂ Á‡ Â‰ËÌ Ë Ò˙˘Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ.
—ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÒÚ‡-
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ÚÂÌËÚÂ Ë Úˇ„Ó‚ËÚÂ ¿¡ ÌÂ Ò‡ ‚Á‡ËÏÓÁ‡ÏÂÌˇÂÏË.

Оловни акумулатори
œË Ì‡ÎË‚‡ÌÂ Ì‡ ÒˇÌ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ ‚ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓ‡, Úˇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò ÓÎÓ‚ÌËÚÂ ÓÍÒË‰Ë Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ Ï‡Ò‡. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÂÌ ÒÎÓÈ ÓÚ ÓÎÓ‚ÂÌ
ÒÛÎÙ‡Ú. «‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓ‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡, Í‡ÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜Ë
Í˙Ï Â‰ÌÓËÏÂÌÌËÚÂ ÔÓÎ˛ÒË Ì‡ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÂÌ ÚÓÍ. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌËˇÚ ÚÓÍ ÒÂ ÔÓÒÓ˜‚‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. ÕÂ Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ Ú‡ÁË Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ, Ú˙È Í‡ÚÓ ıËÏË˜ÌËˇÚ Ó·ÏÂÌ
ÔÓÚË˜‡ Ò‡ÏÓ ÔÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‰‡. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ Â
ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÚÓÍ‡, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓÔ˙ÎÂÌ Â ÚÓÁË Ó·ÏÂÌ. ¬ ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡
Á‡ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ, ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡
Ì‡ ÒˇÌ‡Ú‡ ÍËÒÂÎËÌ‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‡ÒÚÂ. —‚Ë‰ÂÚÂÎÒÚ‚Ó, ˜Â ÔÓˆÂÒ˙Ú Â Á‡‚˙¯ËÎ, Â ‰ÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ
‰Ó ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ú.Ì‡. ÍËÔÂÌÂ
Ì‡ ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓ‡ - Á‡ÔÓ˜‚‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÓÓ‰ Ì‡ ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌËÚÂ Ë ÍËÒÎÓÓ‰ Ì‡ ÔÓÎÓ-
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ÊËÚÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÍÚÓ‰Ë.

Най-често срещаните
повреди
ÔË ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌËÚÂ ·‡ÚÂËË Ò‡:
l Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ, ÔÓ‡‰Ë ÌÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡
(‡Á‰ÂÎËÚÂÎˇ) ÏÂÊ‰Û ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚÂ Ë ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ÂÎÂÍÚÓ‰Ë;
l ‚˙ÚÂ¯ÌË ÔÓ‚Â‰Ë, Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÍÓÓÁËˇ;
l ÔÓ‚Â‰‡ Ì‡ ÎËÒÚÓ‚Ëˇ Ï‡ÚÂË‡Î
ÔÓ‡‰Ë ‚Ë·‡ˆËË;
l ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡;
l ÔÓ‚Â‰ÂÌË ÔÓÎ˛ÒÌË Ì‡Í‡ÈÌËˆË;
l ÒÛÎÙ‡ÚËÁ‡ˆËˇ ÒÎÂ‰ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔÂÒÚÓÈ, ·ÂÁ ÛÔÓÚÂ·‡.

Оловно-кисели АБ от
първо поколение
ŒÎÓ‚ÌÓ-ÍËÒÂÎËÚÂ ¿¡ Ò‡ Ì‡È-Ì‡‰ÂÊ‰ÌËÚÂ, Ò Ì‡È-‰˙Î˙„ ÊË‚ÓÚ Ë ÌÂËÁËÒÍ‚‡˘Ë „ÓÎÂÏË ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë ıËÏË˜ÂÒÍË ËÁÚÓ˜ÌËˆË
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ. ”ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡ ÚË ÔÓÍÓÎÂÌËˇ:
¿¡ Ô˙‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ - Ò ÓÚÍËÚ
ÚÂ˜ÂÌ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ, ËÏ‡˘Ë Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÓÚ 36 ‰Ó 5328 Ah Ë ÊË‚ÓÚ
ÓÚ 10 ‰Ó Ì‡‰ 20 „. ¬ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ ËÏ ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡Ú ÔÓ·ÍË Ë ÂÎÂÍ-

ÚÓÎËÚ˙Ú Â ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ò ÓÚÍËÚËˇ ‚˙Á‰Ûı. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË Ò ˜ÂÒÚÓ
‰ÓÎË‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÒÚ‡ ‰ÂÒÚËÎË‡Ì‡
‚Ó‰‡ Ë Ò ˆÂÎ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰Ó·‡
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, ‚
ÍÓÂÚÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË. ◊ÂÒÚÓ, Á‡
ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ
ËÁÔ‡ÂÌËÂ ‚ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡, ÒÂ Ì‡ÎË‚‡ Ú˙ÌÍÓ ÏËÌÂ‡ÎÌÓ Ï‡ÒÎÓ, ÍÓÂÚÓ
Ó·‡ÁÛ‚‡ Ú˙Ì˙Í ÙËÎÏ ÓÚ„ÓÂ. ˙Ï
Úˇı ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Ë ¿¡ Á‡ÍËÚ
ÚËÔ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú Ë ‰‡ Ò‡ ÌÂ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÂÏË. ŒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ ÒÂ
‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Á‡ÎÂÚË Ò ÂÎÂÍÚÓÎËÚ Ë
Á‡Â‰ÂÌË, Ë ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ËÏ ÊË‚ÓÚ
ÌÂ ÒÂ ‰ÓÎË‚‡ ‚Ó‰‡. “ÂÁË ¿¡ Ò‡ Ì‡È‚Â˜Â ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË, ÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Ó˘Â Ë ‚ ‡‚ÚÓÚ‡ÍÚÓÌ‡Ú‡ ÚÂıÌËÍ‡, Í‡ÚÓ ÒÚ‡ÚÂÌË Ë Úˇ„Ó‚Ë.

Батерии от второ
поколение
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Í‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ
Ò‡ ıÂÏÂÚËÁË‡ÌË „ÂÎ ¿¡. ‡ÍÚÓ
ÎË˜Ë ÓÚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ËÏ, ÂÎÂÍÚÓÎËÚ˙Ú Â ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ „ÂÎ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ Ò„˙ÒÚËÚÂÎ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ SiO2. «‡ ÔÓ‰Á‡ˇ‰
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË Á‡ˇ‰ÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡˘Ë ÌÂÒÚ‡-
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·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Á‡ˇ‰ÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÌÂ ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ÓÚ ±1 %, Ò ˆÂÎ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÎË¯ÌÓ „‡ÁÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ. √ÓÎÂÏËÚÂ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË
¿¡ ÒÂ ‰ÓÒÚ‡‚ˇÚ Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò˙Ò
Á‡ˇ‰ÂÌ ‡„Â„‡Ú, „‡‡ÌÚË‡˘ ·ÂÁ‡‚‡ËÈÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ËÏ
ÊË‚ÓÚ.
“ÓÁË ÚËÔ ¿¡ Ò‡ ‚ËÒÓÍÓ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ì‡ Ó·Í˙Ê‡‚‡˘‡Ú‡ ÒÂ‰‡. Õ‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓ-Í˙ÒÂÌ ÂÚ‡Ô Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ıË·Ë‰ÌË ¿¡, Ò ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌË
ÂÎÂÍÚÓ‰Ë ÓÚ ÌËÒÍÓ‡ÌÚËÏÓÌÓ‚Ë
ÒÔÎ‡‚Ë Ë ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË ÓÚ ÓÎÓ‚ÌÓÍ‡ÎˆËÂ‚Ë.

АБ трето поколение
‡ÚÓ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ò‡ ıÂÏÂÚËÁË‡ÌË Ò ‡·ÒÓ·Ë‡ÌË ÒÂÔ‡‡ÚÓË
Ò ÂÎÂÍÚÓÎËÚ. œÓÁÌ‡ÚË Ò‡ Ë Í‡ÚÓ
ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ AGMÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. œË Úˇı ÂÎÂÍÚÓÎËÚ˙Ú Â ‡·ÒÓ·Ë‡Ì ÓÚ ÒÂÔ‡‡ÚÓ‡ ‚ ÒÚ˙ÍÎÓÚ˙Í‡Ì (Absorbed in
Glass Mat), ÔÓÏÂÒÚÂÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ. —ÂÔ‡‡ÚÓ˙Ú ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Í‡ÔËÎˇÌËÚÂ ÒËÎË Á‡‰˙Ê‡Ú
ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡. œË ÚÓ‚‡, ÂÎÂÍÚÓÎËÚ˙Ú Â ‰ÓÁË‡Ì ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡,
„‡‡ÌÚË‡˘Ë Á‡Ô˙Î‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍËÚÂ ÔÓË. ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, „ÓÎÂÏËÚÂ ÔÓË ÓÒÚ‡‚‡Ú Ò‚Ó·Ó‰ÌË, Ò ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ˆËÍÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ ÒÂ „‡ÁÓ‚Â.
‡ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ AGM ·‡ÚÂËËÚÂ
Ò‡ ÒıÓ‰ÌË Ì‡ „ÂÎÓ‚ËÚÂ ¿¡, Ò ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡ „‡ÁÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂÚÓ, ÍÓÂÚÓ
Â Ò Ô˙ÚË ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ. ƒÛ„‡ ‡ÁÎËÍ‡ Â
ÔÓ-ÒÎ‡·ÓÚÓ ‚ÎËˇÌËÂ Ì‡ ‚˙Ì¯Ì‡Ú‡
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. «‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ Á‡ˇ‰ÌÓ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡˘Ó ÌÂÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ÓÚ ±1 %. —ÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ Í‡˜Í‡ ‚
‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ·Â
‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¿¡, ‚ ÍÓˇÚÓ
‚ÒË˜ÍË ÂÎÂÍÚÓ‰Ë Ò‡ Í‡ÎˆËÂ‚ÓÒ˙‰˙Ê‡˘Ë. “Ó‚‡ ·Â ¯ÛÏÌÓ Ó„Î‡ÒÂÌÓ
Í‡ÚÓ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ "—‡/—‡". ŒÒ‚ÂÌ
‚ˇÎÓ ÍËÔÂÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÎËÚ‡, ÍÓÂÚÓ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ÒÎÛ˜Ë ÌËÍÓ„‡, ÌÓ‚ËÚÂ ¿¡ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú
Ë Ò ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ÚÓÍ Ì‡ Ò‡ÏÓ‡Áˇ‰
ÔË ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ.
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ¿¡ ÓÚ ÚÂÚÓÚÓ
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ Â, ˜Â ÓÚÒ˙ÒÚ‚‡ Ì‡Ô˙ÎÌÓ
‡ÌÚËÏÓÌ. “ÓÈ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ ¿¡, ÌÓ
ÔËÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ ÏÛ ‚˙‚ VRLA ¿¡ Â ÌÂÊÂÎ‡ÌÓ. —ÎÂ‰ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ "—‡/
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—‡" ·ˇı‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË Ó˘Â ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡ „ÂÎ ¿¡. “ÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ¿GM
(Absorptive Glass Mat) Ò˙˘Ó ·Â ‡Á‚ËÚ‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓ ÓÚ ÛÎÚ‡Ú˙ÌÍË ÒÚ˙ÍÎÂÌË ‚Î‡ÍÌ‡. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ¿GM ¿¡ Ò‡ ÔÓ-ÌÂ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ÍÓÎÂ·‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‰˙Î„ÓÚ‡ÈÌË, ‚Ë·ÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë. Õ‡ ·‡Á‡Ú‡
Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËˇÚ‡ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú
¿¡, Ò ÔÎÓÒÍË Ë Ò˙Ò ÒÔË‡ÎÌË ÂÎÂÍÚÓ‰Ë. œÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ ËÏ‡Ú ÓÚÎË˜ÌË
ÒÚ‡ÚÓ‚Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë ÏËÌËÏ‡ÎÌÓ ‚˙ÚÂ¯ÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ. ŒÒÌÓ‚ÌËˇÚ ËÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â
ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡ ÌÂÁ‡Â‰ÂÌ‡ ¿¡ ÔË ÌËÒÍË ‚˙Ì¯ÌË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË.

Групи АБ според режима
на работа
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË Á‡ ÍÎ‡ÒËÙËÍ‡ˆËˇ Ì‡ ¿¡. —Â‰ Úˇı
Â ÂÊËÏ˙Ú ËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. Õ‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ÏÛ ·‡ÚÂËËÚÂ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ ‚
ÚË „ÛÔË:
l ¿¡, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ·ÛÙÂÂÌ ÂÊËÏ,
Ì‡ÔËÏÂ Ò ÓÒÌÓ‚ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ¿¡ Â ÂÁÂ‚ÂÌ ËÁÚÓ˜ÌËÍ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ. œÂËÓ‰ËÚÂ Ì‡
Á‡ˇ‰, Í‡ÍÚÓ Ë ÚÂÁË Ì‡ ‡Áˇ‰ Ò‡
ÌÂÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌË. ¬ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ÂÏÂÚÓ ·‡ÚÂËˇÚ‡ Â ‚
ÔÓ‰Á‡ˇ‰. “ËÔË˜ÂÌ ÔËÏÂ - UPS
ÒËÒÚÂÏËÚÂ.
l –‡·ÓÚ‡ ‚ ˆËÍÎË˜ÂÌ ÂÊËÏ, ÍÓÈÚÓ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ÔÂËÓ‰Ë Ì‡ ‡Áˇ‰ Ë Á‡ˇ‰. “ÓÁË
ÂÊËÏ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÔÓˇ‰ÍÓ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ·ÛÙÂÌËˇ. ’‡‡ÍÚÂÂÌ ÔËÏÂ Ò‡ ÂÎÂÍÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ˙Ú Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ.
l —ÏÂÒÂÌ ÂÊËÏ Ì‡ ‡·ÓÚ‡. “ËÔË˜ÂÌ ÔËÏÂ - ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÌË ¿¡.

Класификация според
конструкцията
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÍÛÏÛÎ‡ÚÓÌË ·‡ÚÂËË ÒÔÓÂ‰ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡. —Â‰ Ì‡È-¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ò‡ Ú.Ì‡. ÓÎÓ‚ÌÓ-ÍËÒÂÎË
·‡ÚÂËË Ò Â„ÛÎË‡˘Ë ÍÎ‡Ô‡ÌË
(VRLA - Valve Regulated Lead Acid
batteries), Ò Ô‡ÌˆÂÌË ÔÎÓ˜Ë, Ò Â¯ÂÚ˙˜ÌË Ì‡Ï‡Á‡ÌË ÔÎÓ˜Ë, GroE
·‡ÚÂËË Ò ÚËÔ Plante ÔÎÓ˜Ë. ¬ ÌˇÍÓË ÚÂıÌË˜ÂÒÍË ËÁ‰‡ÌËˇ ÒÂ „Ó‚ÓË
Á‡ SLA (Sealed Lead Acid batteries) ıÂÏÂÚË˜ÌË ÓÎÓ‚ÌÓ-ÍËÒÂÎË ¿¡, ÓÚÌ‡Òˇ˘Ë ÒÂ Í˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ Ì‡ VRLA.
¿·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ıÂÏÂÚË˜ÌË ¿¡ ÌÂ
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ÂÎÂÍÚÓ‡Ô‡‡ÚÛ‡
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú, Ú˙È Í‡ÚÓ ÔË ‚ÒË˜ÍË ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÍÎ‡Ô‡Ì
Á‡ ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÚÂ¯ÌÓÚÓ
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ‰Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ.
—ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÍÎ‡Ô‡Ì Ë ÔÓ·Í‡ Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë ‡ÍÓ ¿¡ ËÏ‡ ÍÎ‡Ô‡Ì, ÌˇÏ‡ ÔÓ·Í‡ Ë Ó·‡ÚÌÓ. ◊ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ë
Ì‡Á‚‡ÌËÂÚÓ Gelcell ËÎË „ÂÎ ¿¡ Ì‡
·˙Î„‡ÒÍË. —Ú‡ˆËÓÌ‡ÌËÚÂ ¿¡ ÔÓÌˇÍÓ„‡ Ò˙Í‡ÚÂÌÓ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú SLI
(Start, Light, Ignition) - ÔÛÒÍÓ‚Ë, ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎÌË, Á‡Ô‡ÎËÚÂÎÌË. VRLA, ÓÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Ò‡ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡
GEL dryfit Ë AGM. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ
Ë ˜ËÒÚÓ ÓÎÓ‚ÌË ¿¡ - ÓÚ Úˇı ÒÂ Ô‡‚ˇÚ ·‡ÚÂËËÚÂ, ÚËÔ Plante Ë GroE.
—ÔÓÂ‰ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ‡ÌÚËÏÓÌ ¿¡ ÒÂ ‡Á‰ÂÎˇÚ Ì‡:
l ¬ËÒÓÍÓ‡ÌÚËÏÓÌÓ‚Ë (4-11%) - ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Í‡ÚÓ Úˇ„Ó‚Ë ¿¡. œÓÌ‡ÒˇÚ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ·ÓÈ ˆËÍÎË ‡Áˇ‰Á‡ˇ‰. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ ËÏ Á‡ˇ‰ÂÌ
ÚÓÍ Â 5 Ô˙ÚË ÔÓ-„ÓÎˇÏ ÓÚ ‡ÁÂÊ‰‡˘Ëˇ.
l ÕËÒÍÓ‡ÌÚËÏÓÌÓ‚Ë (0.5-3%) - Í˙Ï
„ÛÔ‡Ú‡ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú ·‡ÚÂËËÚÂ,
ÚËÔ OpzS.
l ¡ÂÁ‡ÌÚËÏÓÌÓ‚Ë - Ú‡ÍË‚‡ Ò‡
VRLA.
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Високата температура
съкращава живота на
VRLA
œÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÎÓ‚ÌÓ-ÍËÒÂÎËÌÌË ¿¡
ËÏ‡Ú ÂÎÂÏÂÌÚË Ò ÔËÁÏ‡ÚË˜Ì‡
ÙÓÏ‡. «‡ÚÓ‚‡ Ë ËÁ‡·ÓÚÂÌËÚÂ ËÏ
ÓÚ ÔÎ‡ÒÚÏ‡Ò‡ ÍÛÚËË Ò‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË. ÕˇÍÓË VRLA ¿¡ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ Ì‡ ˆËÎËÌ‰Ë˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. “Â Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡Ú
ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ, „ÓÎˇÏ ‡Áˇ‰ÂÌ ÚÓÍ, ÏÌÓ„Ó ‰Ó·‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
¿¡ ÓÚ ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌË ÂÎÂÏÂÌÚË.
ÕˇÏ‡Ú "ÂÙÂÍÚ Ì‡ Ô‡ÏÂÚÚ‡" Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌËˇÚ Á‡ˇ‰ ÌÂ „Ë ËÁÍ‡‚‡ ÓÚ ÒÚÓˇ. —ÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡
Ò˙ı‡Ìˇ‚‡Ú Á‡ˇ‰‡ Â Ì‡È-‰Ó·‡ ÓÚ
‚ÒË˜ÍË ÚËÔÓ‚Â ¿¡.
«‡ ‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ ÌËÍÂÎ-Í‡‰ÏËÂ‚ËÚÂ ¿¡, Ì‡ ÓÎÓ‚ÌÓ-ÍËÒÂÎËÚÂ ÌÂ ÒÂ
ÓÚ‡Áˇ‚‡Ú ÔÓÎÓÊËÚÂÎÌÓ ‰˙Î·ÓÍËÚÂ ˆËÍÎË Á‡ˇ‰/‡Áˇ‰. √ÓÎÂÏËˇÚ
‡Áˇ‰ ÏÓÊÂ ‰‡ ÔË˜ËÌË ËÁÍË‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔËÁÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ÔÎ‡ÒÚËÌË (ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ), ‚Ó‰Â˘Ó ‰Ó ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ËÎË ÓÚÍ‡Á.
“‡ÍË‚‡ Á‡„Û·Ë Ì‡ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ ÌÂ Ò‡
„ÓÎÂÏË, ‡ÍÓ ¿¡ ‡·ÓÚË ‚ ÌÓÏ‡ÎÌË

ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ÌÓ ‰‡ÊÂ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È
Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔË˜ËÌË Á‡„Û·‡ Ì‡ 80% ÓÚ Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ - ‡Áˇ‰/Á‡ˇ‰, ‡·ÓÚÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ÂÒÛÒ˙Ú ËÏ
ÒÂ ‰‚ËÊË ÓÚ 1 ‰Ó 20 Ë ÔÓ‚Â˜Â „Ó‰ËÌË. ŒÔÚËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÓÍÓÎÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Â 25 ∞— Ë ‚ÒˇÍÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
Ò 10 ∞— ‚Ó‰Ë ‰Ó Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÒÛÒ‡ ËÏ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌ‡. Õ‡ÔËÏÂ,
VRLA ¿¡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 25 ∞—
ÏÓÊÂ ‰‡ ‡·ÓÚË 10 „., ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 33 ∞— - Ò‡ÏÓ 5 „., ‡ ÔË
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ 42 ∞— - Ò‡ÏÓ 1 „.
ÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ ¿¡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
ÒÔÂˆËÙËÍË, Ì‡ÔËÏÂ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ Ì‡ ÒÂÔ‡‡ÚÓËÚÂ ËÎË Â¯ÂÚÍËÚÂ, ËÎË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ‰Ó·‡‚ÍË ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‰ËÚÂ.

Статията продължава в следващ
брой на сп. Инженеринг ревю с видовете, конструктивните специфики,
характеристиките и критериите за
избор на VRLA батерии.
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≈ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌË
‡ÁıÓ‰ÓÏÂË
Покриват измервателния диапазон от 1l/h до 100 000 m3/h

Œ

свен електромагнитни, ги наричаме още магнито-индуктивни и
дори само магнитни или индуктивни. В статията, която ви предлагаме, за яснота сме приели наименованието електромагнитен разходомер (ЕМР). Приборите за разход, работещи на базата на електромагнитния принцип за измерване, днес
са сред най-масово използваните.
Много от компаниите-производители ги поставят на челно място в
отчетите си за брой продадени
устройства, измерващи разхода на
флуиди в индустрията. Инженерите
с по-дълъг професионален опит сред
нас знаят, че до преди 20 - 30 години внедряването на електромагнитен разходомер е било скъпоструваща "екзотика".
На какво се дължи широкото приложение на ЕМР? Причините не са
една и две. Електромагнитните разходомери са прибори с висока точност и надеждност. Запазват характеристиките си дълго време, могат
да бъдат устойчиви на агресивни или
абразивни среди. Нямат подвижни
механични елементи и притежават
опростена конструкция. Монтажът
им е унифициран и не се нуждаят от
сложна поддръжка. В момента не
съществува друг тип разходомер, намиращ се в серийно производство,
който да има толкова широки граници на използваните размери. В огромното многообразие на предлагани
устройства е възможно да открием
ЕМР от ∅3 mm до ∅3000 mm (с тях
се измерват дебити приблизително
от 1l/h до 100 000m3/h).
Любопитен е фактът, че електромагнитният метод, за измерване
на разхода на течности, е намерил
приложение и в много други сфери,
освен промишлените производства.
Например в медицината - за измер-

102

ване разхода на кръв през кръвоносен съд и дори в океанологията за
измерване на морски течения.

Устройство и принцип на
работа на ЕМР
Електромагнитният разходомер
се състои от тръба с електрически
изолирана вътрешна повърхност,
магнитни бобини и електроди. Те са
разположени диаметрално противоположно на тръбата и са в контакт
с процесната течност, протичаща
през разходомера (фиг. 1).
Съществува и конструкция ЕМР
от типа сонда, която се монтира в
основния тръбопровод. Те използват същия принцип, а някои от спецификите им ще разгледаме по-долу.
На фиг. 1 е описана най-масово използваната конструкция на ЕМР,
която е обект на непрекъснати усъвършенствания и подобрения,
продължаващи и до днес. Съществуват и множество патентовани конструкции ЕМР с различен брой и
разположение на бобините и електродите.
Бобините на разходомера, вследствие протичането на ток с големина I, генерират магнитно поле с
индукция B, перпендикулярна на надлъжната ос на тръбопровода. Магнитното поле прониква през измервателната тръба и протичащата
през нея процесна течност, към която е поставено условието да е електрически проводима. В съответствие със закона за електромагнитната индукция, се индуцира напрежение Ue, което е право пропорционално на скоростта v на измерваната
течност и на вътрешния диаметър
на тръбата D (тъй като D=L, а именно разстоянието между диаметрално разположените електроди). В опростен вид е валидна следната зависимост:
Ue = kBDv,

Фиг. 1. Конструкция на ЕМР

където k е константа, отразяваща
конструктивните специфики на разходомера. Напрежението Ue се снема чрез електродите, които са в контакт с течността и са изолирани
от стената на измервателната
тръба.
Тъй като обемът Q на потока е
равен на: Q = vπD2/4 , то сигналното
напрежение би могло да бъде преобразувано в обемен разход съгласно
зависимостта: Q = Ue(πD/4kB).
След това, електронният блок на
разходомера преобразува стойността на разхода Q в унифициран сигнал
или в параметър на комуникационен
протокол.
От изложените до тук зависимости става ясно, че принципът на
работа на ЕМР се базира изцяло на
закона на Фарадей за електромагнитната индукция, дефиниран от английския учен през 1832 г. Според
този закон, електродвижещото напрежение Ue, индуцирано в едно електрически проводимо тяло при преминаването му през магнитно поле, се
изразява чрез формулата:
Ue = (v x B)L ,
където: Ue е индуцираното напрежение (вектор); B е магнитната индукция (вектор); L е дължината на проводника, движещ се през магнитното поле, а v е неговата скорост (вектор).
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Фиг. 2. Компоненти на
тегловния вектор W в
равнина, съдържаща
оста на електродите,
която е перпендикулярна на оста на тръбопровода. Стойностите
на W са показани вдясно.

Създаване на теорията за
ЕМР
Още през 1832 г. Фарадей (макар
и неуспешно) се опитвал да определи скоростта на потока в река Темза, като измервал индуцираното в
течащата вода напрежение от земното магнитно поле. Но, основополагащи за създаването на съвременния ЕМР стават трудовете на немския учен Тюрлеман (Thuerlemann)
през 1941 год. и на английския физик
Шерклиф (Shercliff) през 50-те години
на миналия век.
Теоретичният модел се базира на
безкрайно дълго, хомогенно магнитно поле и точкови електроди, които
са установени, така, че измерваното напрежение да е независимо от
профила на потока течност. В измервателната тръба профилът на потока е радиално симетричен. Съгласно
тези допускания е в сила зависимостта Ue = kBDv.
Шерклиф установява, че участието на ограничените елементи от
потока в измервателната тръба във
формирането на общото сигнално
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напрежение Ue зависи от местоположението им в измервателната
тръба. Ученият въвежда и термина
„валентен вектор“ и, използвайки
фундаменталните уравнения на Максуел, доказва, че за сигналното напрежение Ue, приложено върху електродите от модела, важи следната зависимост:
Ue = ∫(WxB)vdxdydz
Тя представлява обемен интеграл, описващ областта на измервателната тръба, през която прониква магнитното поле. С B и v са означени съответно магнитната индукция и скоростта на потока, а с x, y
и z координатите на областта. В
горната зависимост е въведена тегловната функция W (векторна), която определя участието на ограничените елементи на потока за
създаване на сигналното напрежение в зависимост от тяхното местоположение. На фиг. 2 са дадени
компонентите на тегловната функция по оста на електродите в разрез.
От фиг.2 се вижда, че е налице

ясно опознаваема висока чувствителност в непосредствена близост
до електродите на разходомера.
Това е резултат от специфичните
допускания в теоретичния модел,
направени по-горе.
Изведената от Шерклиф зависимост, представена по-горе, представлява обобщен модел за принципа на действие на електромагнитните разходомери. Тя се е превърнала в отправна точка на много изследвания и разработки. Основното достойнство на разработената от
Шерклиф теория е, че създава база,
върху която след това е развита
инженерната практика на ЕМР, довела в последствие до бурното им
навлизане в индустрията.

Специфики на ЕМР
От изложените до момента теоретични принципи на електромагнитния метод за измерване на разход могат да се направят някои изводи за характеристиките на приборите. На първо място, от интегралния израз е видно, че зависимостта между разхода и сигналното напрежение е линейна. Това е съществено предимство на електромагнитните разходомери спрямо уредите с променлив пад на налягане
(ППН), при които тази зависимост
е квадратична. Освен това, конструкцията на ЕМР (фиг. 1) определя
отсъствието на загуби на налягане,
което при разходомерите с ППН е
неизбежен компромис.
Също така, ЕМР са устойчиви на
течности с агресивен или абразивен
характер – нещо, което е проблем,
както за ППН, така и за вихровите
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Характеристики на ЕМР

Фиг. 3. Зависимост на грешката на измерване от скоростта на течността.

разходомери. Електромагнитните
разходомери са много удачно решение при измерване на замърсени води,
както и на води с голямо съдържание
на твърди частици.
Допълнително преимущество на
конструкцията на ЕМР е, че е максимално опростена и позволява изработването както на малки, така и
на много големи измервателни устройства. За някои типове разходомери, например кориолисовите, именно
сложната конструкция е пречка те
да бъдат изработвани с по-големи
диаметри. Липсата на движещи се
части в конструкцията дава на ЕМР
съществено предимство спрямо
турбинковите разходомери по отношение на надеждността и продължителната им експлоатация. Също
така, при електромагнитния разходомер отсъстват нежелани явления
като износване, умора на материалите и пр.
Развитието на електрониката
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през последните години създаде условия за производството на ЕМР с
висока точност и стабилност, което е съществено предимство на
ЕМР спрямо ултразвуковите разходомери.

Кога се използва ЕМР?
Когато се избира принципът на
работа на едно разходомерно устройство за конкретно приложение,
обикновено следва да се отговори на
следните въпроси:
l Обемен разход ли ще бъде измерван?
l Електропроводима течност ли е
измерваният флуид?
l Течността има ли агресивен или
абразивен характер?
l Има ли изискване за висока точност на измерване?
Ако отговорите на всички въпроси са "да", тогава в голяма част от
случаите най-подходящият избор е
електромагнитен разходомер.

Относно изискването на проводимост на процесната течност, е редно да се отбележи, че днес повечето производители са свели това
изискване до 5 µS/cm минимална
проводимост (с известно завишение при измерване разхода на дестилирана вода). Съществуват и модели, които работят с минимална проводимост от 0,05 µS/cm, но при
спазване на някои допълнителни условия.
Електромагнитните разходомери
измерват течности с максимална
скорост до 10 m/s или 12 m/s за
повечето модели. Долната част на
измервателния обхват би могла да
започне от 0 m/s, но при по-висока
грешка по отношение на малките
скорости. На фиг. 3 е показана зависимостта на грешката от скоростта на течността.
От графиката се вижда, че максималната грешка е едва 0,4% за скорост 0,5 m/s. Друга ценна характеристика на ЕМР е широкият измервателен обхват. Грешката е под 1%
при съотношение минимална към
максимална измервана стойност
1:100. В практиката обикновено се
прилага елиминиране на измерването
за малки дебити (става въпрос за
т.нар. функция low flow cutoff), при
което се премахва натрупването в
интегратора по време на престой
поради движение на течността, предизвикано от топлинни разширения/
свивания.
Както вече бе подчертано, ЕМР са
сред най-точните разходомери. Различните продукти, предлагани на
пазара, са с грешка под 0,5% за ско-
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рости над 1 m/s, което е напълно
удовлетворяващо почти всички приложения в индустриалните производства. Фиг. 3 показва, че границата
на грешката се запазва постоянна,
което е много полезна метрологична характеристика.
Електромагнитните разходомери
позволяват измерване и в двете
посоки на потока в тръбопровода,
при това без промяна в точността.
Тази характеристика е много важна
за някои специфични случаи, а също
така и облекчава монтажа им.
ЕМР са във висока степен независими от промени във вискозитета и
плътността на процесната течност. Когато потокът се преобразува от турбулентен в ламинарен,
(или обратно), е възможно да се получат много малки промени в точността на измерване.
При електромагнитните разходомери профилът на потока влияе слабо върху точността на измерване.
По тази причина изискванията за
прави участъци на тръбопровода не
са големи. Обикновено са пет пъти
D преди и два пъти D след разходомера, където D е вътрешният диаметър на уреда.
Много важно свойство на електромагнитните разходомери е способността им да измерват и пулсиращи потоци. Това, разбира се, важи
при определени условия, които трябва внимателно да се обсъдят с доставчиците на подобни прибори.

Допустими работни
условия за ЕМР
Известно е, че всеки електромагнитен разходомер би следвало да
бъде коректно избран в съответствие с условията на работа. По
отношение на максималното работно налягане електромагнитните разходомери позволяват работа в много широки граници. Съществуват
специализирани версии на прибори за
работна среда с налягане 150 barG.
Следва да се има предвид, че за допустимото максимално налягане повечето производители залагат на модели с PN6, PN10 и PN16 (б.ред. предлагат се за размери до и над
DN2000), PN25 (обикновено до
DN1000) и PN40 (до DN200).
Допустимите граници на изменение на температурата на измерваната течност са от -20 °C до +80
°C (някои производители предлагат
модели с работен диапазон от 180
°C до 250 °C), а на околната среда
от -20 °C до +60 °C.
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ÃÓ‰ÛÎË‡˘Ë „ÓÂÎÍË
Отразяват тенденциите за висока технологичност, максимална енергийна
ефективност и добра степен на екологичност

огато говорим за горелки или горивни устройства, съзнанието ни
автоматично свързва това понятие
с познатия химически процес "горене". От своя страна, за да има горене са необходими основно две вещества - въглеводороди от типа CxHy
и кислород O2 (въздух).
Следователно, както е добре известно, горивният процес представлява елементарният процес на
окисляване на горимите въглеводороди. При този процес се получават
продукти на горенето, които в общия случай могат да се запишат по
начина CxHy + O2 = COz + H2 O + (C).
Познато е и, че продукти на горенето са нежеланите въглеродни окиси
(основно дву- и триатомни), водна
пара и остатъчен чист въглерод. Не-
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обходимо е да се обърне внимание
на чистия въглерод С, който много
често съпътства продуктите на
горене. Той придава характерния
черен цвят на димните газове, представлява фино диспергиран въглерод
и в ежедневието е популярен като
"сажди".

Изисквания за пълно
горене
Ако димните газове съдържат
свободен въглерод, се наблюдава
непълно горене. Това е нежелан и
неефективен топлотехнически процес. В случаите, при които отсъства
чист въглерод, се наблюдава т.нар.
"пълно горене" и димните газове са
чисти и бели – поради наличието на
водни пари. Следователно основното
изискване на всеки горивен процес,

независимо от вида на горивото, е
да се организира горивен процес, при
който горивото и въздухът са в
такова съотношение, че стойностите им да гарантират "пълно горене",
без свободен въглерод.
От своя страна, в съотношението на горивото към въздуха винаги
се изисква преобладаващо количество на въздуха (излишък на кислород), наречено в топлотехниката α
- коефициент на излишък на въздуха.
Изложените до момента азбучни
истини от теорията на топлотехниката са били познати на специалистите още преди 200 години.

Схеми на регулиране на
въздуха и горивото
Първите механични и полуавтоматични горивни устройства са се
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Фиг. 1.

a

изпълнявали по принципната схема
от фиг. 1a. Те са съдържали два независими регулатора – един за
въздух и друг за гориво, като регулирането се е извършвало първоначално ръчно, след това механично и
накрая автоматично. По-късно регулирането се е осъществявало с един
изпълнителен механизъм, който чрез
лостова система едновременно е
регулирал въздуха и горивото (фиг.
1б).
Съвременните горивни устройства разполагат с вградени изпълнителни механизми, които чрез серводвигател едновременно регулират
въздуха и горивото (фиг. 1в). Съотношението гориво/въздух предварително е определено и зададено на
електронния регулатор. Тези стойности в съотношението се наричат
"спрегнати".
Следователно, основното изискване към всички горелки е, че в процеса
на горене трябва да поддържат постоянно съотношение гориво/
въздух. Това съотношение количествено трябва да съответства на
изискваната от горелката мощност.
Системите за автоматично регу-
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б

лиране на горивния процес са отдавна известни и използвани, но съобразно нивото на техническите възможности за своето време.

Фиг. 2.

Съвременните горивни
устройства
от началото на XXI век са основно 2
вида. При първия вид се предвижда
стъпално регулиране на мощността,
поради което този тип горелки се
наричат степенни – с една, две или
три степени (фиг. 2).
Ако се наложи повече от 3-степенно регулиране, се използва горелка от втората категория, обхващаща горелки с автоматично регулиране на мощността. Именно те са
познати като модулиращи. В техниката тези горелки много често се
наричат още „прогресивни“, поради
плавното повишение, респективно
понижение на мощността. В последните 10 години се използват и
двустепенни модулиращи горелки.
Това означава, че всяка степен на
горелката в рамките на своя диапазон е със самостоятелен регулиращ
кръг.
Понятието модулиращи е с латинска етимология.

Фиг. 3.

Следователно

модулираща (прогресивна)
е всяка горелка, която чрез вградена регулираща система, автоматично променя мощността си в аналогов режим (фиг. 3). При това модулирането, респективно регулирането може да се извършва на базата
на различни параметри – индивидуално или паралелно. Например само
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по температура, само по
налягане, по температура и налягане едновременно и т.н.
Съвременните горивни
устройства използват
пропорционално-интегрални регулатори с предварително задаване на минималната и максималната
мощност на съответната горелка. Изпълнителни- Фиг. 4.
ят механизъм е сервомотор (фиг. 4).
На фиг. 5 е показан чувствителен елемент (датчик за температура), а на
фиг. 6 датчик за налягане.
Регулирането се извършва
по аналогова графика (фиг.
3).
Задължително следва Фиг. 5.
да се уточни, че променливата мощност на модулиращата горелка трябва
във всеки момент да отговаря на необходимата
мощност на горивната
камера и едновременно с
това на технологичното
предназначение на проце- Фиг. 6.
са. Например, възможно е
да се следи:
l температура или налягане на топлоносител
вода;
l температура или налягане на топлоносител
пара;
l температура или налягане на сушилна камера;
l температура на сто- Фиг. 7.
пилка в пещ;
l налягане в горивната камера при екзотермични процеси и др.;
Общият външен вид на една модулираща горелка, която би могла да използва гориво газ или дизел, е показана
на фиг. 7.
В заключение би могло да се каже, че модулиращите
горелки са

съвременно техническо постижение
отразяващо тенденциите за висока технологичност,
максимална енергийна ефективност и добра степен на
екологичност. Естествено, модулиращата (прогресивна)
горелка има по-висока цена и това се оправдава от изброените предимства. Препоръчително е във всички
модерни горивни системи да се използват модулиращи
горелки.
Водещите производители на горивни устройства
предлагат модулиращи (прогресивни) горелки.
Уважаеми колеги, ако искате да изясните някои от разглежданите в статията въпроси или сте застъпник на друго
мнение, не се колебайте да ни пишете.
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¬˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë
Ë ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ÌË
ÏÂÊË
Видове въздуховоди, използвани материали, начини на монтаж и
загуби на налягане

Õ

ÓÏ‡ÎÌÓÚÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡
„ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË ‚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ
ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ Ì‡Î‡„‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË Ô‡‡ÏÂÚË Ì‡
ÏËÍÓÍÎËÏ‡Ú‡. “Â ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡Ú
Ò˙Ò ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡
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ËÁ‚˙¯‚‡ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÓÔÂ‡ˆËË Ë Ò Ó„ÎÂ‰ Á‡Ô‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡
ÔÂÒÓÌ‡Î‡. «‡ ˆÂÎÚ‡ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú
‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. Õ‡ÎË˜Ì‡Ú‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÏÂÊ‡
‰ÓÒÚ‡ ˜ÂÒÚÓ e ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÌÚÂËÓ‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. —ÚÛÍÚÛ‡Ú‡ È ÓÚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë ÛÒÔÓ-

Â‰ÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Á‡ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÓ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı, Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÚÓÔÎÓÙËÁË˜ÌË Ë ıËÏË˜ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ‰Ó Ë ÓÚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó·ÒÎÛÊ‚‡ÌËÚÂ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ, Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Ë Ï‡¯ËÌË. ƒÓÒÚ‡‚ˇ ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇÚ
ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı Ë ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ÓÚ‡-
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·ÓÚÂÌËˇÚ. ŒÒË„Ûˇ‚‡ ÒÂ, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡
Ï‡ÒÓ‚ËÚÂ ‰Â·ËÚË Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ - Ó·˘Ó ËÎË ÔÓ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÍÎÓÌÓ‚Â Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡. œÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ ÒÂ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ÓÚ ÁÓÌ‡, ‚ ÍÓˇÚÓ Â ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î ÔÓÊ‡, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ
Ì‡ ¯ÛÏ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌË ÁÓÌË Ò ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÍÛÒÚË˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ ÒË, ÛÒÎÓ‚ËˇÚ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ ‚ÒˇÍ‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡
Ô‡‚Ë Ë Ù‡ÒÓÌÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë, ÂÎÂÏÂÌÚË Á‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂ
Ë ÏÓÌÚ‡Ê, Í‡ÍÚÓ Ë ‡ÁÎË˜ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Õ‡ÔËÏÂ,
Á‡ ‚ÁÂÏ‡ÌÂ Ë ËÁı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı, Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î ÔÓÊ‡, Á‡
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ÌÂ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ÛÏ Ë ‰Û„Ë.

Въздуховодите с относително големи
размери
“Â Ò‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ "‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË" Ì‡ ÔÂÒÂÌ ‚˙Á‰Ûı,
Í‡ÍÚÓ Ë ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË, ÔÓ ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ËÁÒÏÛÍ‚‡ÌËˇÚ ÓÚ ‚ÂÌÚËÎË‡ÌÓÚÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡Ï˙ÒÂÌ
‚˙Á‰Ûı. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó Ë Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡
ÂˆËÍÛÎ‡ˆËÓÌÌËˇ Ë ËÁı‚˙ÎˇÌËˇ ‚˙Á‰Ûı. –‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú
ÒÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËˇ Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ÂÏ‡Ú ÌÂÏ‡ÎÍ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Á‡ÒÚÓÂÌËˇ Ó·ÂÏ, Ú˙È
Í‡ÚÓ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË. »Á„‡Ê‰‡Ú ÒÂ ÓÚ Ô‡‚Ë Ë Ù‡ÒÓÌÌË ˜‡ÒÚË, Á‡
ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Ò˙Ó·‡ÁÂÌË Ò ÍÓÌÍÂÚÌ‡Ú‡ ÔËÎÓÊÌ‡ Ó·Î‡ÒÚ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Í‡ÍÚÓ Ë Ò ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡.
œ‡‚ËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡
·˙‰‡Ú Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË Ò˙Ó·‡ÊÂÌËˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ò Í˙„ÎÓ, Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌÓ, ÔÎÓÒÍÓÓ‚‡ÎÌÓ ËÎË Ó‚‡ÎÌÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ.
◊ÂÒÚÓ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ËÏ‡Ú ÒÎÓÊÌ‡ ÚÓÔÓÎÓ„Ëˇ, Ó·ı‚‡˘‡˘‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë, ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ë ÔÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ Ò„‡‰‡Ú‡, Ò ‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓÒÓÍ‡ Ë Ì‡ÍÎÓÌ. “Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË Ù‡ÒÓÌÌË ˜‡ÒÚË, ˜ÂÁ ÍÓËÚÓ ÒÂ
Ò‚˙Á‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ô‡‚Ë Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ. ŒÒÌÓ‚ÌÓ

конструктивно изискване
към фасонните части
Â ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡˘Ëˇ ‚˙Á‰Ûı. Ó„‡ÚÓ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò‡ Ò Í˙„ÎÓ
Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ‡‰ËÛÒ˙Ú Ì‡ Á‡Í˙„ÎÂÌËˇÚ‡ (ÔÓ ÓÒÓ‚‡ ÎËÌËˇ) Á‡ ÍÓÎÂÌ‡, ‰˙„Ë Ë ÓÚÍÎÓÌÂÌËˇ ‰‡ ·˙‰Â r ≥ 1,5d. «‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌËˇÚ ‡‰ËÛÒ Â r > ‡, Í˙‰ÂÚÓ a Â ‡ÁÏÂ˙Ú
Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÎÂÊË ‚ ‡‚ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó„˙‚‡ÌÂ
Ì‡ ÓÒÚ‡. ¬ ÒÎÛ˜‡È ˜Â ÍÓÎÂÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌËˇ
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ Ò‡ Ò ‡‰ËÛÒ, ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Ì‡
ÒÚ‡Ì‡Ú‡ (r < ‡), Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ‚„‡‰ˇÚ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÎÓÔ‡ÚÍË. ∆ÂÎ‡ÚÂÎÌÓ Â ˙„˙Î˙Ú Ì‡ ÍÓÌÙÛÁÓËÚÂ α ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ-Ï‡Î˙Í ËÎË ‡‚ÂÌ Ì‡ 60∞, ‡ Ì‡
‰ËÙÛÁÓËÚÂ α ≤ 45∞. ÕÂ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ‚Ë‰ÌÓ
ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ (·ÂÁ ÍÓÌÙÛÁÓ ËÎË
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‰ÂÙÛÁÓ), Í‡ÍÚÓ Ë ÔÂ‰ ‡ÁÍÎÓÌÂÌËˇ Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ
‰Ó 10d ‰‡ ÒÂ ‡ÁÔÓÎ‡„‡Ú ÏÂÒÚÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ.
—ÚÂÌËÚÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú „Î‡‰ÍË,
ÒÔË‡ÎÌÓ Ì‡‚ËÚË ËÎË Ò ÓÂ·ÂÌË ÓÚ‚˙Ì ËÎË ÓÚ‚˙ÚÂ
ÒÚÂÌË. ¬Ë‰˙Ú Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î, ÓÚ „ÂÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰‡ Ë ‰. «‡ ‰‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„Ì‡Ú ÏËÌËÏ‡ÎÌË
Á‡„Û·Ë ÓÚ ÚËÂÌÂ, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ô‡‚ËÚÂ ˜‡ÒÚË Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰‡ ‰‡ Ò‡ Ò Í˙„ÎÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ÙÓÏ‡ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰‡ Â ‰Ó·Â ‰‡ ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, Í‡ÚÓ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓ ÏˇÒÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÌËÚÂ ÂÎÂÏÂÌÚË. ¬‡ÊÌÓ Â ‰‡ ÒÂ ÓÚ˜ÂÚ‡Ú Ë ÂÒÚÂÚË˜ÂÒÍËÚÂ, Ë ÚÂıÌËÍÓ-ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ Ù‡ÍÚÓË.

Материали за въздухопроводи
—Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ Ï‡ÚÂË‡ÎË Á‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë Ò‡ ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Î‡Ï‡ËÌ‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ
ÔËÎ‡„‡ ÔÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ ËÎË ˜ÂÌ‡, ‡ ÍÓ„‡ÚÓ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡„ÂÒË‚ÌË „‡ÁÓ‚Â, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚‡ ËÎË
ÏÂ‰Ì‡ Î‡Ï‡ËÌ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡ Ì‡Ì‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÔÓÍËÚËˇ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë, Ì‡ÔËÏÂ ÓÚ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË
Ï‡ÚÂË‡ÎË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ıËÏË˜ÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ì‡Ú‡ „‡ÁÓ-‚˙Á‰Û¯Ì‡ ÒÏÂÒ ÒÂ ËÁ·Ë‡ Ë
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËˇÚ Á‡˘ËÚÂÌ ÒÎÓÈ.
«‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ, ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ Î‡Ï‡ËÌ‡, Ì‡‰Î˙ÊÌËÚÂ Ë Ì‡ÔÂ˜ÌËÚÂ ‚˙ÁÍË Ì‡ Î‡Ï‡ËÌÂÌËÚÂ ÎËÒÚÓ‚Â ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ì‡ Ù‡Îˆ, Ò ÏÂÊ‰ËÌÌË ¯Ë·Ë ËÎË
˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ (ÒÔÓˇ‚‡ÌÂ). ¬˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë Ò Í˙„Î‡ ËÎË
ÔÎÓÒÍÓÓ‚‡ÎÌ‡ ÙÓÏ‡ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Í‡ÚÓ ÒÔË‡ÎÓ‚Ë‰ÌË Ú˙·Ë, Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ù‡ÎˆÓ‚Ó Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ (‚ËÌÚÓ‚ ¯Â‚). œ‡‚Ó˙„˙ÎÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Ò „Î‡‰ÍË, ÒÔË‡ÎÌÓÌ‡‚ËÚË ËÎË Ì‡ÔÂ˜ÌÓÓÂ·ÂÌË ÒÚÂÌË. ‘‡ÒÓÌÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë, Í‡ÚÓ ÍÓÎÂÌ‡ Ë ÚÓÈÌËˆË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ì‡ Ù‡Îˆ ËÎË ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ,
ÒÎÂ‰ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓÚÓ ËÏ ‡ÁÍÓˇ‚‡ÌÂ.
ÓÎÂÌ‡Ú‡ ·ÂÁ Á‡Í˙„ÎÂÌËˇ Ì‡ ˙·Ó‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ Ò‡
ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌË Ì‡ ‡‚ÌËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ó·˙˘‡ÌÂ Ì‡
‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ Ë ËÏ‡Ú „ÓÎÂÏË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ, Ò‡
ÒÂËÓÁÌË „ÂÌÂ‡ÚÓË Ì‡ ¯ÛÏ. «‡ ‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜Ë ÌË‚ÓÚÓ ÏÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‡‰ËÛÒ˙Ú Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ Ì‡ ÍÓÎˇÌÓÚÓ r ‰‡ ·˙‰Â Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ ‡‚ÂÌ Ì‡ ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ‡. ¿ÍÓ
ÚÓ‚‡ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌÂÌË, ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡
ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡Ô‡‚Îˇ‚‡˘Ë ÎÓÔ‡ÚÍË, ·ÓˇÚ Ì‡
ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ Ì‡‰‚Ë¯‡‚‡ ÚË. «‡ ‰‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎË ‡‰ËÛÒ˙Ú ËÏ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÁ‡Á˙Ú:
rÍ = 1,3rÍ-1 + 0,08‡, mm.
œÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰Ó·‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Á‡‚ËÒË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔË Á‡‚‡ÂÌË ËÎË Á‡ÔÓÂÌË Í‡Ë˘‡. œË ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‰Â·ÂÎËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌ‡Ú‡ Î‡Ï‡ËÌ‡ Á‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë
ÒÂ ÓÚ˜ËÚ‡Ú ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ë ‡·ÓÚÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ (ÔÓ‰Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ËÎË
Ò‚˙ıÌ‡Îˇ„‡ÌÂ).
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Приложение на бетонови
и зидани канали
¬ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ËÌ‰ÛÒÚË‡ÎÌËÚÂ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ ÒÂ ÔÂÌ‡ÒˇÚ
„ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˙Á‰Ûı. “Ó‚‡
Ì‡Î‡„‡ ÔË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë Ò „ÓÎÂÏË Ì‡ÔÂ˜ÌË ÒÂ˜ÂÌËˇ. ¬ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â¯ÂÌËÂ Â ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
·ÂÚÓÌÓ‚Ë ËÎË ÁË‰‡ÌË Í‡Ì‡ÎË. “Â Ò‡
ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò „ÓÎÂÏË ‡ÁÏÂË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË Á‡
ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌÓ Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌÓ ÔÂÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı. ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÚÂıÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Â „ÓÎˇÏ‡Ú‡ ËÏ ‡ÍÛÏÛÎ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ, ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÚ‡Áˇ‚‡ ÌÂ·Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ ÓÚ ·˙Á‡ ÔÓÏˇÌ‡ ‚ ÂÊËÏËÚÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂ. —Â‰ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡Ú‡ ËÏ Â ÔÓÒÚË„‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚ËÒÓÍ‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ. ◊ÂÒÚÓ, Á‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ÎÂÍ˜Ë
Ë ÛÒÍÓË ÔÓÍ‡‚‡ÌÂÚÓ ËÏ, ·ÂÚÓÌÓ‚ËÚÂ ËÎË ÁË‰‡ÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë ÒÂ
ÍÓÏ·ËÌË‡Ú Ò˙Ò ÒÚÓËÚÂÎÌ‡Ú‡
ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ. “‡Í‡ ÚÂ ÌÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú
ÔˇÍÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ, Ì‡ÔËÏÂ ‚˙ıÛ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓÚÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. ƒ˙Î„ÓÚ‡ÈÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Â
Ò˙ËÁÏÂËÏ‡ Ò ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ Ò‡Ï‡Ú‡
Ò„‡‰‡. œË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÏ, Ó·‡˜Â, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Ó·˙ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎÌÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ë Ì‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡
ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÚÂ. ÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡
ÒÂ ÏËÌËÏËÁË‡ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡
‚˙Ì¯ÌËÚÂ ‡ÚÏÓÒÙÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ,
Ú.Â ‰‡ ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡Ú Á‡„ˇ‚‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÓÚ ÒÎ˙Ì˜Â‚ÓÚÓ ËÁÎ˙˜‚‡-
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ÌÂ ÔÂÁ ÎˇÚÓÚÓ Ë ÓıÎ‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ÏÛ
ÔÂÁ ÁËÏ‡Ú‡.
¡ÂÚÓÌÓ‚ËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ
ÏÓÌÚË‡Ú Ë ÔÓ‰ ÔÓ‰‡ Ì‡ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂÚÓ. “Ó‚‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ¯ËÓÍÓ ‚ ÔÂ‰ÔËˇÚËˇÚ‡ ÓÚ
ÎÂÍ‡Ú‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌÓÒÚ. —ÚÂÌËÚÂ
Ì‡ ·ÂÚÓÌÓ‚ËÚÂ Í‡Ì‡ÎË ÒÂ ËÁÏ‡Á‚‡Ú
Ò „Î‡‰Í‡ ˆËÏÂÌÚÓ‚‡ Á‡Ï‡ÁÍ‡, ‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Í‡Ì‡Î‡ ÒÂ ËÁ·Ë‡Ú
Ú‡Í‡, ˜Â ‰‡ ÌÂ ÒÂ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ.
–‡ÁÏÂË Í‡ÚÓ ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡
1,2 m Ë ¯ËÓ˜ËÌ‡ 0,6 m ÓÒË„Ûˇ‚‡Ú
ÎÂÒÌÓÚÓ ËÏ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.

Въздуховоди от
изкуствени материали
¬˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ë
ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ PVC, ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ, ÔÓÎËÛÂÚ‡Ì Ë ‰. œÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ‚˙‚ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌËÚÂ Ë ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ¯ËÓÍÓ
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë „˙‚Í‡‚Ë Ú˙·Ë Ë
Ï‡ÍÛ˜Ë. ƒÓÒÍÓÓ ÚÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ı‡
ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚ ÏÂÒÚÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË
ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË. —Â‰ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ò‡ Í˙„ÎËÚÂ
Ú˙·Ë ËÎË Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌËÚÂ Í‡Ì‡ÎË,
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÓÚ ÎËÒÚÓ‚Â PVC Ë ÔÓÎËÂÚËÎÂÌ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÎËÒÚÓ‚Â ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ Á‡ÎÂÔ‚‡ÌÂ ËÎË Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. “ÓÁË ‚Ë‰ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë Ò‡
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë Ì‡ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÚÓ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ‡„ÂÒË‚ÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Ô‡Ë, ÌÓ Ò‡ Ò Ó„-

‡ÌË˜ÂÌ‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË ‰Ó ÓÍÓÎÓ 60 - 80 ∞—. ƒÛ„Ë
ÚÂıÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ò‡ Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˜ÛÔÎË‚ÓÒÚÚ‡ ËÏ ÔË ÔÓÌËÊÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Ë
Ù‡ÍÚ˙Ú, ˜Â ÔÓÏÂÌˇÚ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ ÒË ÔÓ‰ ‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡
ÒÎ˙Ì˜Â‚‡Ú‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡

гъвкави тръби и маркучи
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ ÏÓÌÚ‡Ê‡,
ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ‚ Á‡‚Ó‰ÒÍË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ. ÃÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò‡ Á‡
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÏÛÍ‡ÚÂÎË Ë ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎË Í˙Ï „Î‡‚ÌËÚÂ
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë. œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ‚
‡ÁÎË˜ÌË ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ Ï‡ÚÂË‡Î,
„˙‚Í‡‚ÓÒÚÚ‡, ÚÓÔÎËÌÌ‡Ú‡ ËÏ
ËÁÓÎ‡ˆËˇ Ë Ú.Ì. »Á‡·ÓÚ‚‡Ú ÒÂ
ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ ÒÔË‡ÎÌÓÌ‡‚ËÚ‡ ËÎË
Ô˙ÒÚÂÌÓ‚Ë‰ÌÓ Ò‚˙Á‡Ì‡ ÎÂÌÚ‡
ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÈ, ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ ı‡ÚËˇ,
ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË Ë „ÛÏ‡. ¬
ÌˇÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë, ‚ Á‡‚Ó‰ÒÍË ÛÒÎÓ‚Ëˇ
‚˙ıÛ Ú‡ÍË‚‡ Ú˙·Ë ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ
‚ËÒÓÍÓÂÙÂÍÚË‚ÂÌ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÂÌ Ï‡ÚÂË‡Î. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚˙ÁÍ‡Ú‡
ÏÂÊ‰Û Úˇı ËÎË Í˙Ï Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡
ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Ò ‚˙ÚÂ¯Ì‡ (˘ÛˆÂ) ËÎË ‚˙Ì¯Ì‡ (Ï‡Ì¯ÂÚ) ÏÛÙ‡
ÓÚ Î‡Ï‡ËÌ‡. «‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓÁ‡ÎÂÔ‚‡˘‡ ÒÂ ÎÂÌÚ‡.
¬ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡
‚˙ÁÍ‡Ú‡ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡ „Ë‚ÌË ÓÚ ÚÂÏÓÔÎ‡ÒÚË,
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ÍÓËÚÓ ÒÎÂ‰ Á‡„ˇ‚‡ÌÂ ÒÂ Ò‚Ë‚‡Ú ÔÎ˙ÚÌÓ ÓÍÓÎÓ Ú˙·ËÚÂ.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÌÓÏ‡ÎÌ‡ Ë ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ‚ÂÌÚËÎ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
„˙‚Í‡‚Ë Ú˙·Ë Ë Ï‡ÍÛ˜Ë Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÚÂ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇÚ Ì‡ ÒÎÂ‰ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ - ÏËÌËÏ‡ÎÂÌ ‡‰ËÛÒ Ì‡
Ó„˙‚‡ÌÂ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ‡ÁÎËÍ‡ ‚ Ì‡Îˇ„‡ÌËˇÚ‡ ÓÚ ‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË, ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓÔÛÒÍ‡ÂÏÓÒÚ, ÏÂı‡ÌË˜Ì‡ ˇÍÓÒÚ ÔË Û‰‡. ƒÓ·Â Â, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡,
‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â Í˙Ï ÌÂ„ÓËÏËÚÂ Ú˙·Ë ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡Ú Ò‡ÏÓ ÚÂÁË ÓÚ ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ó ÙÓÎËÓ.

Изработват се и от изолационни плочи
¬˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ú Ë ÓÚ ËÁÓÎ‡ˆËÓÌÌË ÔÎÓ˜Ë ÓÚ Ú‚˙‰ÓÔÂÒÓ‚‡Ì‡ ÏÂ„ÂÎÌ‡ ËÎË ÒÚ˙ÍÎÂÌ‡
‚‡Ú‡, Í‡¯Ë‡ÌË Ò ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ó ÙÓÎËÓ. œË Ú‡ÁË ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ‰Ó·‡ ÚÓÔÎËÌÌ‡ Ë Á‚ÛÍÓ‚‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇ, ÌÓ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ ËÏ‡Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌË ˇÍÓÒÚÌË
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. «‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ì‡‰Î˙ÊÌËÚÂ
‚˙ÁÍË Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ˙„ÎÓ‚ ÔÓÙËÎ ÓÚ Ú˙ÌÍÓÒÚÂÌÌ‡ Î‡Ï‡ËÌ‡.
¬ Â‰Ëˆ‡ ÔËÎÓÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ÔÎÓ˜Ë Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ ‡Á·ÂÒÚÓˆËÏÂÌÚ (ÂÚÂÌËÚ, ËÌÚÂÌËÚ), „ËÔÒ,
ÒËÎËÍ‡ÚË, ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË (ÚËÔ Ò‡Ì‰‚Ë˜ Ò ÂÍÒÔ‡Ì‰Ë‡Ì ÔÂÌÓÔÓÎËÛÂÚ‡Ì) Ë ‰Û„Ë.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î‡, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
Â‰Ëˆ‡ Ó·˘Ë ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ. œÂ‰Ë ‚ÒË˜ÍÓ, Ï‡ÚÂË‡Î˙Ú
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ „Î‡‰Í‡ ‚˙ÚÂ¯Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ
Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡, ‰‡ ÌÂ Á‡‰˙Ê‡ Ô‡ı Ë ‰‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÎÂÒÌÓ ÔÓ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â Ë Ï‡ÚÂË‡ÎËÚÂ
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‰‡ Ò‡ ÌÂıË„ÓÒÍÓÔË˜ÌË Ë ‚˙Á‰ÛıÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏË, Í‡ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò‡ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ë, ÌÂ„ÓËÏË Ë ‰‡ ÌÂ
ÔÓÏÂÌˇÚ ÙËÁË˜ÂÒÍËÚÂ ÒË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚˙‚ ‚ÂÏÂÚÓ.
œË ËÁ·Ó‡ Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î Á‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ Â ‰Ó·Â ‰‡
ÒÂ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÛÒÎÓ‚Ëˇ Í‡ÚÓ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡, ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ë „‡ÁÓ‚ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡
‚˙Á‰Ûı‡, Í‡ÍÚÓ Ë ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡ Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡
Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ë, ÌÂ Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ, ‡Á·Ë‡ ÒÂ, ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË.

Свързване на отделните части
от въздухопровода
ŒÚ‰ÂÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË ÓÚ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡ ÒÂ Ò‚˙Á‚‡Ú
ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË ÙÎ‡ÌˆÓ‚Ó, Ò ÂÈÍË Ë ÏÛÙË, ËÎË ˜ÂÁ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ. –‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË ÒÂ Ó·ˇÒÌˇ‚‡ Ò
‡ÁÎËÍËÚÂ ‚ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌËÚÂ ÒÂ˜ÂÌËˇ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËËÚÂ Ì‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡ÌÂ.
ÿËÓÍÓ Ò‡ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ÂÈÍÓ‚ËÚÂ ‚˙ÁÍË, ÍÓËÚÓ Ó·‡˜Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë. «‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ Ò Í˙„ÎÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ
ÓÚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ
‚˙ÁÍË Ò ÏÛÙË Ë ÌËÔÂÎË. ”ÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ Ò‡ÏÓÁ‡ÎÂÔ‚‡˘‡ ÒÂ ÎÂÌÚ‡ ËÎË Á‡„ˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÏÛÙË ÓÚ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒË.
‘Î‡ÌˆÓ‚ËÚÂ ‚˙ÁÍË ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ‚ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË
‚‡Ë‡ÌÚ‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Ò‡
ËÁ‡·ÓÚÂÌË ÙÎ‡ÌˆËÚÂ. ÃÂÊ‰Û Úˇı ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ („ÛÏ‡, ‡Á·ÂÒÚ) Ë ÒÂ ÔËÒÚˇ„‡Ú Ò ‚ËÌÚÓ‚Ë
Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. œË Ô˙‚Ëˇ ‚‡Ë‡ÌÚ, ÍÓÈÚÓ Â ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘
Á‡ ‚ÒË˜ÍË ÙÓÏË Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰ËÚÂ, ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÙÎ‡ÌˆË ÓÚ ˙„ÎÓ‚Ë ÒÚÓÏ‡ÌÂÌË ÔÓÙËÎË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ
„ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓÙËÎËÚÂ Ë ÒÚ˙ÔÍ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë
·ÓˇÚ Ì‡ ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. œË ÚÓÁË ‚Ë‰
‚˙ÁÍË ÒÂ ÔÓÒÚË„‡ ‚ËÒÓÍ‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚÚ‡ Ë ÔÓ‚Ë¯ÂÌ‡ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ò‡
„ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ï‡Ò‡, ÚÛ‰ÓÂÏÍËˇÚ ÏÓÌÚ‡Ê, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ ÓÔÂ‡ˆËË Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ˆÂÌ‡.
¬ÚÓËˇÚ ‚‡Ë‡ÌÚ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡
Ò‚˙Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë. œË ÌÂ„Ó ÒÂ
ÔÓÒÚË„‡ ÓÎÂÍÓÚÂÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ, Í‡ÚÓ ÙÎ‡ÌˆËÚÂ Ò‡
ÓÚ ÒÚÛ‰ÂÌÓÒ„˙Ì‡Ú ÔÓÙËÎ Ò˙Ò Ò‚˙Á‚‡˘Ë ˙„ÎË, ÔÂÁ
ÍÓËÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ‚ËÌÚÓ‚ËÚÂ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. «‡ ÒÚ‡ÌË Ò ‰˙ÎÊËÌË Ì‡‰ 1000 mm ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÍÂÔ‚‡˘Ë ÒÍÓ·Ë. ‘Î‡ÌˆËÚÂ ÒÂ Á‡ÍÂÔ‚‡Ú Í˙Ï
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡ ˜ÂÁ ÌËÚÓ‚‡ÌÂ ËÎË ÂÎÂÍÚÓÒ˙ÔÓÚË‚ËÚÂÎÌÓ Á‡‚‡ˇ‚‡ÌÂ.
Ó„‡ÚÓ Ò ‚˙Á‰Ûı‡ ÒÂ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡Ú Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË ËÎË ÚÓÍÒË˜ÌË „‡ÁÓ‚Â, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚÓÏ‡ÌÂÌËÚÂ
‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë ÒÂ Á‡‚‡ˇ‚‡Ú. «‡‚‡ˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ë Á‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÒÏÛÍ‡ÚÂÎÌË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË Ì‡
‡„ÂÒË‚ÌË ÚÓÍÒË˜ÌË „‡ÁÓ‚Â.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚË ÔÂÌ‡ÒˇÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ë·‡ˆËË,
Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡
Í˙Ï Ï‡¯ËÌË Ë ‰‚ËÊÂ˘Ë ÒÂ ˜‡ÒÚË ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ
Û˜‡ÒÚ˙ˆË ÓÚ ÂÎ‡ÒÚË˜ÂÌ ‚˙Á‰ÛıÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏ Ï‡ÚÂË‡Î.
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Монтажът на
въздухопроводите
ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚˙ıÛ ÍÓÌÓÁÓÎË,
ÓÔÓË Ë ÔÓ‰‚ÂÒÍË. ÿËÓÍÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÓÍ‡˜‚‡ÌÂÚÓ Ò ÔÓ‰‚ÂÒÍË ÓÚ ÔÂÙÓË‡Ì‡ ÎÂÌÚ‡. «‡ ‚ÒˇÍ‡ ÓÚ‰ÂÎÌ‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ ÚÓ‚‡ÓÌÓÒËÏÓÒÚÚ‡ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂ
ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ÔÓ‰‚ÂÒÍË Â ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡ÎÌÓ Ë ÒÂ ‰‡‚‡ ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎˇ. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ ‰Ë‡ÏÂÚË,
ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚ 630 mm, ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ Â 4 m, Á‡ ‰Ë‡ÏÂÚË ÔÓ‰ 1000 mm
Â 3 m, ‡ Ì‡‰ 1000 mm - 2 m. œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â Á‡ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë, ‚
ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó˜‡Í‚‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËˇ Ì‡
‚Ó‰ÌË Ô‡Ë, ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ˜‡ÒÚË ‰‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú ÔÓ‰ Ì‡ÍÎÓÌ ÓÚ
3 „‡‰ÛÒ‡.
∆ÂÎ‡ÚÂÎÌÓ Â ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ
‰‡ ÌÂ ÔÂÒË˜‡Ú Ú˙·Ë ËÎË ÒÚÓËÚÂÎÌË ÂÎÂÏÂÌÚË. ¿ÍÓ ÚÓ‚‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡, ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ ÒÂ Ó·ÎËˆÓ‚‡Ú Ò
ˆÂÎ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÚÂÍ‡ÂÏ‡ ÙÓÏ‡ Ë ÌÂÌ‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ˆÂÎÓÒÚÚ‡ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡. Ó„‡ÚÓ ÒÂ ÔÂ‰‚ËÊ‰‡ ÓÚÍËÚ ÏÓÌÚ‡Ê, ÒÂ‰ ‚‡ÊÌËÚÂ ÍËÚÂËË Á‡ ËÁ·Ó Â ‰ËÁ‡ÈÌ˙Ú. œË Á‡ÍËÚ ÏÓÌÚ‡Ê ÒÂ
‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ ‡ÁÔÓÎ‡„‡ÂÏÓÚÓ
ÏˇÒÚÓ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ‚„‡Ê‰‡ÌÂ ‚ ÒÚÓËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆËˇ.
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê, Â‰Ëˆ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò Í˙„ÎÓ Ì‡ÔÂ˜ÌÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡Ú‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡.

Загуби на налягане
от триене във
въздухопроводите
»Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı ‚˙‚ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú Á‡„Û·Ë Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¬ Ô‡‚ËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË Ì‡
‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ ÚÂÁË Á‡„Û·Ë ÒÂ ‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ ÚËÂÌÂ Ë Ì‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ ÔË ÔÓÏˇÌ‡ ı‡‡ÍÚÂ‡ Ì‡ ÚÂ˜ÂÌËÂÚÓ. «‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ ÚËÂÌÂ Ò‡
ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÓÚ ËÁ‡Á‡
∆pÚ = Rl = (λ/d)p‰l, –‡,
Í˙‰ÂÚÓ λ Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÚËÂÌÂ;
d - ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡, m;
p‰ - ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, –‡, ‡ l
Â ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚Ëˇ Û˜‡ÒÚ˙Í.
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«‡ Í˙„ÎËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë Ò „‡Ô‡‚ÓÒÚ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ ε = 0,15 mm,
ÒÔÂˆËÙË˜ÌËÚÂ Á‡„Û·Ë ÓÚ ÚËÂÌÂ
Rc, Á‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ÔË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Ú.Â. ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ tc =
20 ∞C Ë ·‡ÓÏÂÚË˜ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Bc
= 101,3 kPa, ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ „‡ÙË˜ÌÓ. ¬ÒˇÍÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ·‡ÓÏÂÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ ϕ
ÓÍ‡Á‚‡ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ ρ Ë ÍËÌÂÏ‡ÚË˜ÌËˇ ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ
υ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ‡ ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë
‚˙ıÛ R.
œË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Â
‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÔÂÌÂ·Â„ÌÂ ‚ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡, Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ Ë ·‡ÓÏÂÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ
‚˙ıÛ R. ¬ÎËˇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡Ú‡ Â ÌÂÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ, ÍÓ„‡ÚÓ Úˇ
Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ t = tc ± 20 ∞C, Ì‡
Ì‡Îˇ„‡ÌÂÚÓ, ÍÓ„‡ÚÓ p = Bc ± 5 Í–‡,
‡ Ì‡ ·‡ÓÏÂÚË˜ÌÓÚÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ,
ÔË Ì‡‰ÏÓÒÍ‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ‰Ó 500 m
(ÚÓ„‡‚‡ „Â¯Í‡Ú‡ Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ
Ì‡ ± 5 %).
ŒÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ R Á‡ ‰Û„Ë ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ Í‡ÚÓ ÓÚ˜ÂÚÂÌËÚÂ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ RÒ ÒÂ ÍÓË„Ë‡Ú ËÎË R = RÒ Í„Í Ó, Pa/m. ¬˙‚
ÙÓÏÛÎ‡Ú‡ Í„ Â ÍÓÂÍˆËÓÌÌËˇÚ
ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Á‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚ, ÍÓÈÚÓ
ÒÔÓÂ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌ‡Ú‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚ Ì‡ ÒÚÂÌËÚÂ Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËˇ
Ï‡ÚÂË‡Î ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ „‡ÙË˜ÌÓ
ÔË ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ „Î‡‰ÍÓÒÚ Ë Ú‡·ÎË˜ÌÓ ÔË ÔÓ‚˙ıÌËÌË Ò
ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ „‡Ô‡‚ÓÒÚ ÓÚ ÂÚ‡ÎÓÌ‡ (ε
= 0,15 mm). ŒÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ÍÓ Â
ÍÓÂÍˆËÓÌÌËˇÚ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Á‡
ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ë ‚ËÒÍÓÁËÚÂÚ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡: ÍÓ = (ρ‰ /ρÒ )0,9 .(υ‰/υÒ)0,1 , Í˙‰ÂÚÓ ËÌ‰ÂÍÒ˙Ú ‰ Â Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ, ‡ Ò - Á‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
«‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË Ë Ó‚‡ÎÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë Á‡„Û·ËÚÂ Ì‡ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ ÓÚ
ÚËÂÌÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÍÚÓ ÔË
Í˙„ÎË ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡
Â, ˜Â ÔË Úˇı ÒÂ ‡·ÓÚË Ò ÂÍ‚Ë‚‡ÎÂÌÚÌËˇ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ dυ ÔÓ ‰Â·ËÚ.
«‡ Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌË ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë dυ =
1,3 ((ab)0.625)/((a+b)0.25), mm, Í˙‰ÂÚÓ a Ë b Ò‡ ‡ÁÏÂËÚÂ Ì‡ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰‡, mm. «‡ Ó‚‡ÎÌËÚÂ ‚˙Á‰ÛıÓ‚Ó‰Ë ÔË ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌËÚÂ a/b ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ 2 ‰Ó 4.1 - dυ
= 1,55¿0,625–-0,25, mm, Í˙‰ÂÚÓ ¿ Â
ÎËˆÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ Ì‡
Ó‚‡ÎÂÌ ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰ Ë ÒÂ ÓÔÂ‰Â-

Îˇ Ò ËÁ‡Á‡ ¿ = (πb2)/4 + b(a - b),
mm, ‡ – Â ÔÂËÏÂÚ˙˙Ú Ì‡ Ì‡ÔÂ˜ÌÓÚÓ ÒÂ˜ÂÌËÂ - – = πb + 2(a b), mm.
œË ‚˙Á‰ÛıÓÔÓ‚Ó‰Ë, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË
Á‡ ÔÌÂ‚ÏÓÚ‡ÌÒÔÓÚ, Á‡„Û·ËÚÂ ÓÚ
ÚËÂÌÂ ÒÂ ÔÓ‚Ë¯‡‚‡Ú ÔÓ‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ú‚˙‰Ë ˜‡ÒÚËˆË ‚˙‚
‚˙Á‰Û¯ÌËˇ ÔÓÚÓÍ. ŒÔÂ‰ÂÎˇÚ ÒÂ
˜ÂÁ ËÁ‡Á‡
∆pÚ ÚÌ = ∆pÚ (1+ÍÔµÔ ), –‡,
Í˙‰ÂÚÓ ∆p Ú Ò‡ Á‡„Û·Ë ÔË
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ Ì‡ ˜ËÒÚ ‚˙Á‰Ûı,
–‡; ÍÔ - ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚ Ì‡ Ì‡‡ÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Û·ËÚÂ, ÍÓÈÚÓ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔËÏÂÒËÚÂ; µÔ = mÔ/m‚Á Â ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÔËÏÂÒËÚÂ ‚˙‚
‚˙Á‰Ûı‡, ‡‚Ì‡ Ì‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ï‡ÒÓ‚ËÚÂ ‰Â·ËÚË Ì‡ ÔËÏÂÒËÚÂ Ë
Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡.

Загубите от местни
съпротивления
∆pÏ.Ò Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ Ò˙ÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú Ë ÓÚ Á‡„Û·Ë ÓÚ ÚËÂÌÂ ∆pmp.
«‡ ÔÓ-ÎÂÒÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂ, Á‡„Û·ËÚÂ
ÓÚ ÏÂÒÚÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ ÒÂ ‡Á„ÎÂÊ‰‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ. “Â ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ
Ò ËÁ‡Á‡ ∆pÏ.Ò = ζp‰, –‡, Í˙‰ÂÚÓ ζ
Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ, ‡ p‰ - ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. —ÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ζ ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÔÓ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÎÂÌ Ô˙Ú Ë ÒÂ ‰‡‚‡Ú ‚ Ú‡·ÎËˆË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ÏÂÒÚÌËÚÂ
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ. Ó„‡ÚÓ Ì‡ ÓÚ‚ÓËÚÂ Á‡ ‚ıÓ‰ Ë ËÁıÓ‰ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ ËÎË
Ì‡ ‰Û„ ÂÎÂÏÂÌÚ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ Â¯ÂÚÍ‡ (ÔÂÙÓË‡Ì‡ ÔÎÓ˜‡), Ó·˘ËˇÚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÂÌ ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ ζ'Ó
ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡ Í‡ÚÓ:
l Á‡ ‡‚ÌË ÒÂ˜ÂÌËˇ ¿Ó = ¿1 ˜ÂÁ
Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÛÏË‡ÌÂ Ë ζ'Ó = ζÓ +
ζp;
l Á‡ ÌÂÂ‰Ì‡Í‚Ë ÒÂ˜ÂÌËˇ ¿Ó ≠ ¿1 Ë
ζ'Ó = ζÓ + ζp/(¿1/¿Ó)2 , Í˙‰ÂÚÓ ζp
Â ÍÓÂÙËˆËÂÌÚ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ì‡ Â¯ÂÚÍ‡Ú‡ Á‡ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ ¿1, ‚ ÍÓÂÚÓ Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ‡; ‡ ζÓ
- Ì‡ ‡Á„ÎÂÊ‰‡ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ Á‡ ÒÂ˜ÂÌËÂÚÓ ¿Ó.
«‡„Û·ËÚÂ ÓÚ ÚËÂÌÂ ‚ ÏÂÒÚÌËÚÂ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ ÒÂ ÔÂÒÏˇÚ‡Ú
Á‡Â‰ÌÓ Ò ÚÂÁË Ì‡ Ô‡‚ËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË. ƒ˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ô‡‚Ëˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ ÏÂÊ‰Û ˆÂÌÚÓ‚ÂÚÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡˘ËÚÂ „Ó ÓÚ
‰‚ÂÚÂ ÒÚ‡ÌË ÏÂÒÚÌË Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËˇ.
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ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

ÂÍÓÎÓ„Ëˇ

œÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Видове утайки, същност и приложна област на методите за
обработването им
¬ÒÂÍË Û Ì‡Ò ÁÌ‡Â, ˜Â ÒÚ‡Ì‡Ú‡ ÌË
Â ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏËˇ ·ÓÈ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË ÒÚ‡ÌˆËË. œÓÌÂ ˘Ó ÒÂ
ÓÚÌ‡Òˇ ‰Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ‡Á·Ë‡ÌËˇ. “Ó‚‡ Â Ë ÔË˜ËÌ‡Ú‡ Á‡ Ó„ÓÏÌËˇ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ë
ÒËÒÚÂÏËÚÂ Á‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÔÂÁ
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË. œÓÒÎÂ‰‚‡ „Ó
ÒÂËÓÁÌÓ ‡Á‚ËÚËÂ ‚ ÔÂ‰Î‡„‡ÌÂÚÓ.
¬ÒÚ‡ÌË ÓÚ ÔÓÂÚËÚÂ ‡Ì„‡ÊËÏÂÌÚË ÔÂ‰ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ÌË Ô‡ÚÌ¸ÓË, ‡ÍÓ ÌÂ Á‡ ÛÂ‰Ì‡Í‚ˇ‚‡ÌÂ, ÚÓ ÔÓÌÂ
Á‡ ‰Ó·ÎËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ
ÌË ‚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰ÌË
‚Ó‰Ë ‰Ó ÚÂÁË Ì‡ Ó·˘ÌÓÒÚÚ‡, ˜ÂÒÚÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú ˜ËÒÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ
‡ÒÔÂÍÚË Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚÂ. ¬ ÔÓÂ‰Ëˆ‡ ÓÚ ÒÚ‡ÚËË, ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË ‚ ÒÔËÒ‡ÌËÂ »ÌÊÂÌÂËÌ„ Â‚˛, ÒÂ ÒÚ‡‡ÂÏ ‰‡ ËÁˇÒÌˇ‚‡ÏÂ ‡ÁÎË˜ÌË ‡ÒÔÂÍÚË Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. Œ·ÂÍÚ Ì‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘‡Ú‡ ÒÚ‡ÚËˇ Â Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-‚‡ÊÌËÚÂ Ë
Ò˙˘Â‚ÂÏÂÌÌÓ ÚÛ‰ÌÓ ËÁÔ˙ÎÌËÏ
ÂÚ‡Ô, Ò‚˙Á‡Ì Ò ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ë Ó·ÂÁ‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Á‡Ï˙ÒËÚÂÎËÚÂ,
ÓÚ‰ÂÎËÎË ÒÂ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË.

Това е един от найскъпите етапи
œÓ‡‰Ë ÚÛ‰ÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÚÓÁË ÂÚ‡Ô ÓÚ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂ ÒÂ ÓÍ‡Á‚‡ Ë
Â‰ËÌ ÓÚ Ì‡È-ÒÍ˙ÔËÚÂ. ƒÂÎ˙Ú Ì‡
Í‡ÔËÚ‡ÎÌËÚÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË Á‡ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ï‡¯ËÌË Ë
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ
‡ÁıÓ‰Ë Á‡ ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ 30-40% ÓÚ
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ˆˇÎ‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. ŒÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡, Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ, Ú˙È Í‡ÚÓ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ‚Ë‰Ó‚Â Á‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ Úˇı Â ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇ-
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Ú‡ ËÏ ‚ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. —ÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÓ‚‡ ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡
ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ ÓÚ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ë Á‡‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ÍÓˇÚÓ
·Ëı‡ ÏÓ„ÎË ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏ‡ ‚
Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ‚Ó‰ËÚÂ.
¬ ÌÂÓ·‡·ÓÚÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ
Ò˙‰˙Ê‡ Ó„ÓÏÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË, Í‡ÍÚÓ Ë Ó„‡ÌË˜ÌË
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ÍÓËÚÓ ·˙ÁÓ Á‡„ÌË‚‡Ú, ÔË ÍÓÂÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÌÂÔËˇÚÌË ÏËËÁÏË. ÕÂÓ·‡·ÓÚÂÌËÚÂ
ÛÚ‡ÈÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔË˜ËÌˇÚ ÒËÎÌÓ
Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡, ÔÓ˜‚‡Ú‡ Ë
‚Ó‰ËÚÂ, ‰‡ Ì‡ÌÂÒ‡Ú ÚÂÊÍË Û‚ÂÊ‰‡ÌËˇ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ‰‡ Á‡ÒÚ‡¯‡Ú Á‰‡‚ÂÚÓ Ì‡ ıÓ‡Ú‡.
‡ÈÌ‡Ú‡ ˆÂÎ ÔË ÚˇıÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Â Ú‡ÌÒÙÓÏË‡ÌÂÚÓ Ë
ÔÂ‚˙˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ
‚ Úˇı Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ·ÂÁ‚Â‰ÌË ÒÚ‡·ËÎÌË Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌË Á‡
ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÔÓ‰ÛÍÚË.
¬ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ÒÂ
ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÛÚ‡ÈÍË, ‡ÁÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ
Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, Ò˙ÒÚ‡‚
Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. Î‡ÒËÙËˆË‡ÌÂÚÓ ËÏ
ÒÂ ·‡ÁË‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÔËÁÌ‡ˆË,
Í‡ÚÓ ÔÓËÁıÓ‰, Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÔËÚÂÊ‡‚‡Ú ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ
ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ, Ì‡˜ËÌ‡ Ë ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
ÚÂÚË‡ÌÂ Ë ‰.

След преработка с
битовите утайки се
наторява
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÔÓËÁıÓ‰‡ ÒË,
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Í‡ÚÓ ·ËÚÓ‚Ë, ÔÓÏË¯ÎÂÌË, ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË Ë ‰˙Ê‰Ó‚ÌË. ¡ËÚÓ‚Ë Ò‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÓÚ‰ÂÎˇ˘Ë ÒÂ ÔË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ËÚÓ‚ËÚÂ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë
ÓÚ Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡, ÍÛÓÚÌËÚÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒË Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ

ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ. Ó„‡ÚÓ ‚ ‡ÏÍËÚÂ
Ì‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÓÚÓ ÏˇÒÚÓ ÌÂ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÔÓÏË¯ÎÂÌË Ó·ÂÍÚË, ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ Ó„‡ÌË˜ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡. “Ó‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ÒÎÂ‰
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡ ÔÂ‡·ÓÚÍ‡ ÚÂÁË
ÛÚ‡ÈÍË ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚ ÒÂÎÒÍÓÚÓ
ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ Ì‡ÚÓˇ‚‡ÌÂ. œË
Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÔÂ‰ÔËˇÚËˇ, ·ËÚÓ‚ËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
Ë ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂÚÓ ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡Ú. ”Ú‡ÈÍËÚÂ ÓÚ
ÚÂÁË ÒÏÂÒÂÌË ‚Ó‰Ë Ò˙‰˙Ê‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÛÚ‡ÈÍË. ¿ÍÓ ‚ Úˇı ËÏ‡ ÚÓÍÒË˜ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡‰ ‰ÓÔÛÒÚËÏËÚÂ ÌÓÏË, ÚÂ ÌÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
Á‡ Ì‡ÚÓˇ‚‡ÌÂ. ¬ ·ËÚÓ‚ËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ë ‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË.
«‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË, ÓÚ‰ÂÎˇ˘Ë ÒÂ ÔË

пречистването на
промишлени отпадъчни
води
Â ı‡‡ÍÚÂÌÓ „ÓÎˇÏÓ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËÂ
ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó,
Ò˙ÒÚ‡‚ Ë Ò‚ÓÈÒÚ‚‡. ¬ Úˇı ÏÓ„‡Ú ‰‡
ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú Ó„‡ÌË˜ÌË, ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌË, ÚÓÍÒË˜ÌË Ë ·‡ÍÚÂËÓÎÓ„Ë˜ÌË
Á‡Ï˙ÒËÚÂÎË. —˙ÒÚ‡‚˙Ú ËÏ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ ÔÓÏË¯ÎÂÌËˇ
ÓÚ‡Ò˙Î Ë ÔËÂÚ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëˇ
Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ. ƒÓ·Â Â ‰‡ ÒÂ ËÏ‡
ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ˜ÂÒÚÓ Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ ÒÂ
‚ Úˇı ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Í‡ÚÓ ˆË‡ÌË‰Ë,
Ó‰‡ÌË‰Ë, ÙÂÌÓÎË, Í‡ÍÚÓ Ë Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ì‡ ‡ÒÂÌ, ıÓÏ, ÏÂ‰, ÓÎÓ‚Ó, ÌËÍÂÎ Ë ‰Û„Ë ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò˙Ò
ÒËÎÌÓ ÚÓÍÒË˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. “ÂÁË
ÛÚ‡ÈÍË Ò‡ ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Á‡ ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍË ˆÂÎË, ÌÓ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ
Úˇı ÏÓ„‡Ú ‰Â ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÓÚÌÓ‚Ó ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÚÓ Í‡ÚÓ ‚ÚÓË˜ÌË ÒÛÓ‚ËÌË.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
“ÂÚËˇÚ ‚Ë‰ ÛÚ‡ÈÍË - ÒÂÎÒÍÓÒÚÓÔ‡ÌÒÍËÚÂ, ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. —ÎÂ‰ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓÚÓ ÚÂÚË‡ÌÂ ÚÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ Ì‡ÚÓËÚÂÎÌË ˆÂÎË. ‘ÓÏË‡Ú ÒÂ ÔË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÔ‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ÓÚ
ÙÂÏË Á‡ ÓÚ„ÎÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚÌË. ¬ ÚÂÁË ÛÚ‡ÈÍË
ÌˇÏ‡ ÚÓÍÒË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú
Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË.
»Ï‡ Ë ˜ÂÚ‚˙ÚË ‚Ë‰ ÛÚ‡ÈÍË - ‰˙Ê‰Ó‚ÌËÚÂ, ÍÓËÚÓ
ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‰˙Ê‰Ó‚ÌË ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë. “Â ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌË Ë Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡. œË
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÏÂÒÂÌË Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÒËÒÚÂÏË,
ÚÂÁË ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡Ú Ò ÓÚ‰ÂÎËÎËÚÂ ÒÂ ·ËÚÓ‚Ë Ë
ÔÓÏË¯ÎÂÌË ÛÚ‡ÈÍË.

ÌÓ ÂÒÚÂÒÚ‚Ó. Ã‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ò˙‰˙ÊËÏÓÚÓ ‚ Úˇı ÒÛıÓ
‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ÒÂ ÔÓÏÂÌˇ ‚ ¯ËÓÍË „‡ÌËˆË. ¬Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡
ËÏ ‚‡Ë‡ ÏÂÊ‰Û 93 Ë 95% ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡
ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂÚÓ ËÏ ÓÚ ÛÚ‡ËÚÂÎˇ. œË „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓ
ËÁ‚‡Ê‰‡ÌÂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ËÏ Â ÓÍÓÎÓ 95%, ‡ ÔË ÔÓÏÔÂÌÓ - ‚ „‡ÌËˆËÚÂ ÓÚ 93 ‰Ó 94%. “‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ì‡
Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ Ó„‡ÌË˜ÌË Ë ÏËÌÂ‡ÎÌË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚
Úˇı Ò‡ ·ÂÎÚ˙˜ËÌËÚÂ, Ï‡ÁÌËÌËÚÂ Ë ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚËÚÂ,
ÍÓËÚÓ Ò˙ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÍÓÎÓ 65 - 75%. ◊‡ÒÚÚ‡ Ì‡ ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Â Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ÓÍÓÎÓ 25-35%. ’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Â ·˙ÁÓÚÓ ËÏ Á‡„ÌË‚‡ÌÂ, ÌÂÔËˇÚÌ‡Ú‡ ÏËËÁÏ‡ Ë ÚÛ‰ÌÓÚÓ ËÏ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Ô‡ÚÓ„ÂÌÌË ÏËÍÓÓ„‡ÌËÁÏË Ë ˇÈˆ‡ Ì‡ ıÂÎÏËÌÚË. ÷‚ÂÚ˙Ú ËÏ ‚‡Ë‡ ÓÚ ÒË‚ ‰Ó
ÒË‚Ó-Ê˙ÎÚ.

Специфики на първичните утайки
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂÚÓ ËÏ ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËˇ ÔÓˆÂÒ, Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÚÂÚË‡ÌÂ, ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ËÏ‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡.
Î‡ÒËÙËˆË‡Ú ÒÂ Í‡ÚÓ ÔÂÒÌË, Ô˙‚Ë˜ÌË, ‚ÚÓË˜ÌË Ë
ÒÏÂÒÂÌË ÛÚ‡ÈÍË. ‡ÚÓ ÔÂÒÌË ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ó·‡ÁÛ‚‡Ú ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ,
ÔÂ‰Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓ‰ÎÓÊÂÌË Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
”Ú‡ÈÍËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË Ë ‚ ‰Û„ËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ, ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Í‡ÚÓ Ô˙‚Ë˜ÌË ÛÚ‡ÈÍË. “Â
ËÏ‡Ú Ú‚˙‰Â ‡ÁÌÓÓ‰ÂÌ Ò˙ÒÚ‡‚ ÔÓ Ù‡ÍˆËË.
—˙‰˙Ê‡Ú ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚÔ‡‰˙ˆË ÓÚ ·ËÚÓ‚Ó-ÍÓÏÛÌ‡Î-

Характеристики на вторични утайки
¬ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ‚˙‚ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ
ÛÚ‡ËÚÂÎË, ÒÎÂ‰ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Á‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ (·ËÓ·‡ÒÂÈÌË Ë ·ËÓÙËÎÚË). —˙ÒÚÓˇÚ ÒÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ ‡ÂÓ·Ì‡ ·‡ÍÚÂË‡ÎÌ‡ Ï‡Ò‡. “ÂÁË ÓÚ Úˇı,
ÓÚ‰ÂÎÂÌË ÒÎÂ‰ ·ËÓ·‡ÒÂÈÌËÚÂ, ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú ‡ÍÚË‚ÌË
ÛÚ‡ÈÍË. ¬˙‚ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÓÍÓÎÓ 98% ÓÚ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ ËÏ‡Ú Â‰ËÌ‡ ÔÓ‰ 1 mm. ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
Á‡‰˙Ê‡ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Á‡‚ËÒË ÓÚ ‚Ë‰‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ÒÚ˙Ô‡ÎÓ. —ÔÓÂ‰ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚÂ Û Ì‡Ò ÌÓÏË, ‚˙‚
‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË ÒÎÂ‰ ÌËÒÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ·ËÓÙËÎÚË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Â 8 g/(Ê.d), ‡ ÒÎÂ‰
‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ - 28 g/(Ê.d). ÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ËÁÎË¯ÌËÚÂ ‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË, Á‡‰˙Ê‡ÌË ‚˙‚ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË ÒÎÂ‰ ÌËÒÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË ·ËÓ·‡ÒÂÈÌË, Â
Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ 31 g/(Ê.d), ‡ ÒÎÂ‰ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÚÓ‚‡ÂÌË 25 g/
(Ê.d). ¬ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ‰ÓÒÚË„ÌÂ ‰Ó 99,5%
Ë Á‡‚ËÒË ÔÂ‰ËÏÌÓ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ.
¬ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË, ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ
Ò˙‰˙Ê‡Ú ÔÓ-‚ËÒÓÍÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
¬˙‚ Úˇı ÚÂ Ò‡ 70-75% ÓÚ Ó·˘‡Ú‡ Ï‡Ò‡ Ì‡ ÒÛıÓÚÓ
‚Â˘ÂÒÚ‚Ó, ‡ ÌÂÓ„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ 25 - 30%. ŒÚ
Ó„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍÓ Â Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡
·ÂÎÚ˙˜ËÌËÚÂ. œÂÒÌËÚÂ ‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË, Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, Ò‡ ·ÂÁ ÏËËÁÏ‡ ËÎË ÏËË¯‡Ú ÒÎ‡·Ó.
—ÏÂÒÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú ÔË Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ
ÛÚ‡ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ Ë ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË, ÍÓ„‡ÚÓ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡Ú ‚ ÓÚÔ‡‰˙˜Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔÂ‰ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË. “‡Í‡ Ó·‡ÁÛ‚‡ÎËÚÂ ÒÂ ÒÏÂÒÂÌË ÛÚ‡ÈÍË ËÏ‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ ÓÚ
Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ Ë ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË.
ŒÒ‚ÂÌ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌËÚÂ ‚Ë‰Ó‚Â, ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÍÎ‡ÒËÙËˆË‡Ú Ó˘Â Ë Í‡ÚÓ ÂˆËÍÛÎË‡˘Ë, ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË, Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌÂÌË, ËÁ„ÌËÎË (‡Ì‡ÂÓ·ÌÓ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌË), ‡ÂÓ·ÌÓ
ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌË Ë ‰Û„Ë.

Високата им влажност затруднява
обработването
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ. “Ó‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ
Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ Ë ÓÒÍ˙Ôˇ‚‡ ÚˇıÌÓÚÓ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ë
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ. «‡ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ËÏ,
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ. «‡ Ú‡ÁË ˆÂÎ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë.
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»Á·Ó˙Ú Ì‡ ÏÂÚÓ‰ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ, Í‡ÍÚÓ ÓÚ „‡ÌÛÎÓÏÂÚË˜ÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ Ù‡Á‡, Ú‡Í‡ Ë ÓÚ
‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Ò ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ì‡ Ú‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡.
ŒÚ‰ÂÎˇ˘ËÚÂ ÒÂ ‚ ‡ÁÎË˜ÌËÚÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ÔÓˆÂÒË
ÛÚ‡ÈÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÌÂÂ‰ÌÓÓ‰Ì‡ ‰ËÒÔÂÒÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ŒÚÔ‡‰Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Â ‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ‡ ‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ Ù‡Á‡ ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ÓÚ ‡ÁÌÓÓ‰ÌË ÒÛÒÔÂÌ‰Ë‡ÌË ˜‡ÒÚËˆË, ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÎÂÒÌÓ ÛÚ‡ËÏË.
“ÓÁË Ò˙ÒÚ‡‚ ÔË˜ËÒÎˇ‚‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Í˙Ï „ÛÔËÚÂ Ì‡
ÒÛÒÔÂÌÁËËÚÂ. ƒÓ·ÓÚÓ ËÏ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ
Â‰ËÌ‡Ú‡ Ì‡ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ì‡ ‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ Ù‡Á‡. »Á‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÔË ÔÓ-Â‰Ë ˜‡ÒÚËˆË ÒÛÒÔÂÌÁËˇÚ‡ ÒÂ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ ÔÓ-‰Ó·Â. «‡‰˙Î·Ó˜ÂÌÓÚÓ ÔÓÁÌ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÒÔÂÒÌËˇ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ·Â‡Ú ÓÔÚËÏ‡ÎÌË ÏÂÚÓ‰Ë Ë ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ë Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡
ÚˇıÌÓÚÓ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓ ÚÂÚË‡ÌÂ. — ÔÓÏˇÌ‡ Ì‡
‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ËÏ, ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓÏÂÌˇÚ Ë ‡„Â„‡ÚÌÓÚÓ ÒË Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ. œË ÔÓÌËÊ‡‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡
ÓÚ 85% ‰Ó 10 - 15% ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÂÏËÌ‡‚‡Ú ‚ Ô‡ıÓÓ·‡ÁÌÓ Ò˙ÒÚÓˇÌËÂ.

Съдържание на вода в утайката
¬Ó‰‡Ú‡ ‚ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ Â Ò‚Ó·Ó‰Ì‡ (60-65%) Ë Ò‚˙Á‡Ì‡
(30-35%). —‚Ó·Ó‰Ì‡ Â ‚Ó‰‡Ú‡, ÍÓˇÚÓ ÌÂ Â Ò‚˙Á‡Ì‡ Ò
Ú‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ „ÓÎˇÏ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂˇ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË ˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌËÚÂ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌË ÒËÎË.
—‚˙Á‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡, ÓÚ Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, Â ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ‚Ë‰‡ - ıËÏË˜ÌÓ, ÙËÁËÍÓ-ıËÏË˜ÌÓ (ÍÓÎÓË‰ÌÓ‡‰ÒÓ·ˆËÓÌÌ‡) Ë ÙËÁËÍÓ-ÏÂı‡ÌË˜ÌÓ (Í‡ÔËÎˇÌ‡, ıË„ÓÒÍÓÔË˜Ì‡) Ò‚˙Á‡Ì‡. ‡ÚÓ ˆˇÎÓ Úˇ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇ ÚÛ‰-
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ÌÓ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â ‰‡ ÒÂ ÔËÎÓÊ‡Ú ÏÂÚÓ‰Ë, ÍÓËÚÓ ‰‡
‡ÁÛ¯‡Ú ÒËÎÌËÚÂ ‚˙ÁÍË ÏÂÊ‰Û ÌÂˇ Ë Ú‚˙‰‡Ú‡
Ù‡Á‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ‚‡ÍÛÛÏÙËÎÚ‡ˆËˇ, ÙËÎÚ˙ÔÂÒÓ‚‡ÌÂ Ë ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë‡ÌÂ ÔË Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ (ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂ). œÓ‰ ÔÓÌˇÚËÂÚÓ ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂ ÒÂ ‡Á·Ë‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÏÂÓÔËˇÚËˇ, ÍÓËÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡Ú ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎÌËÚÂ Ë Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËÚÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ. œË Úˇı ÒÂ ËÁÏÂÌˇ ÒÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ë ÙÓÏ‡Ú‡
Ì‡ Ò‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ Ò ‚Ó‰‡Ú‡. ÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂÚÓ ÒÂ
ËÁ‚˙¯‚‡ ˜ÂÁ ıËÏË˜Ì‡ ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇ, ÚÂÏË˜Ì‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡ (‡‚ÚÓÍÎ‡‚Ë‡ÌÂ ËÎË Á‡Ï‡Áˇ‚‡ÌÂ), ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÒÚÛÍÚÛÓËÁÏÂÌˇ˘Ë Ï‡ÚÂË‡ÎË (ÔËÒ‡‰Í‡) Ë ÔÓÏË‚‡ÌÂ.
’ËÏË˜ÌÓ Ò‚˙Á‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ‚ÎËÁ‡ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ Ì‡
Ú‚˙‰ËÚÂ ˜‡ÒÚËˆË Ë ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎË ‰ÓË ÔË
ÚÂÏË˜ÌÓ ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.

Какъв е съставът на утайките?
’ËÏË˜ÂÒÍËˇÚ Ò˙ÒÚ‡‚ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÍ‡Á‚‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë ‚˙ıÛ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓÚÓ ËÏ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ. œË Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ÚÓÍÒË˜ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ë
‚Â˘ÂÒÚ‚‡, Í‡ÚÓ ˆË‡ÌË‰Ë, Ó‰‡ÌË‰Ë, Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ Ì‡
ıÓÏ‡, ‡ÒÂÌ‡, ÌËÍÂÎ‡ Ë ‰., ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Á‡ÚÛ‰ÌÂÌË ËÎË ÔÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌË
Ì‡Ô˙ÎÌÓ. ¡Î‡„ÓÔËˇÚÌÓ ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ Ó·ÂÁ‚Ó‰ÌËÚÂÎÌËÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇÚ‡
Ì‡ ÊÂÎˇÁÓÚÓ Ë ‡ÎÛÏËÌËˇ. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ ËÏ ‚Ó‰Ë Ë ‰Ó
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡ Â‡„ÂÌÚËÚÂ ÔË
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ. —˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡
Ï‡ÒÎ‡, Ï‡ÁÌËÌË Ë ‡ÁÓÚÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Á‡ÚÛ‰Ìˇ‚‡ ÔÓˆÂÒËÚÂ Ì‡ ÚˇıÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ë ÍÓ‡„ÛÎË‡ÌÂ.
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‰‚‡ ‚Ë‰‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ - ÏËÌÂ‡ÎÌË Ë Ó„‡ÌË˜ÌË. ÃËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ Ò‡ ÒËÎËˆËÈ, ÏÂ‰, Í‡Î‡È, Òˇ‡ ˆËÌÍ Ë ‰. —˙‰˙Ê‡Ú
ÒÂ Ò˙˘Ó ˜ËÒÚ ‚˙„ÎÂÓ‰ ‚˙‚ ‚Ë‰ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡ ËÎË Í‡·ÓÌËÁË‡Ì ‚˙„ÎÂÓ‰, Í‡ÚÓ CaCO3, ÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ Õ—Œ3 Ë
‰. œË Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓÚÓ ËÏ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ë ‚Ë‰˙Ú Ì‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡Ú‡ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ ‚
„ÓÎˇÏ‡ ÒÚÂÔÂÌ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ë ‚Ë‰‡ Ì‡ ÔÓÏË¯ÎÂÌËÚÂ ‚Ó‰Ë. ˙Ï ÏËÌÂ‡ÎÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ
Ë ‡‰ËÓ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚÂÌËÚÂ ÔÓÏË¯ÎÂÌË ‚Ó‰Ë. œË
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ·ËÚÓ‚Ë Ë ÔÓÏË¯ÎÂÌË
ÓÚÔ‡‰˙˜ÌË ‚Ó‰Ë Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡ˇ Ì‡ ÌÓÏËÚÂ Á‡ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ‡‰Ë‡ˆËˇ.
Œ„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò‡ Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ
Ì‡ ÂÎÂÏÂÌÚËÚÂ - Ó„‡ÌË˜ÂÌ ‚˙„ÎÂÓ‰, ‚Ó‰ÓÓ‰, ÍËÒÎÓÓ‰, ‡ÁÓÚ, ÙÓÒÙÓ Ë Òˇ‡. “Â ËÏ‡Ú ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ, ·ÎËÁÍ‡
‰Ó ÔÎ˙ÚÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰‡Ú‡ (1000 kg/m 3), ÔÓÂÒÚ‡
ÒÚÛÍÚÛ‡ Ë ‚ËÒÓÍ‡ ‚Ó‰ÓÔÓ„Î˙˘‡ÂÏÓÒÚ. Œ„‡ÌË˜ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò‡
ÔÂ‰ËÏÌÓ ‚˙„ÎÂıË‰‡ÚË, Ï‡ÁÌËÌË Ë ·ÂÎÚ˙˜ËÌË, ‚ ÍÓËÚÓ ÔÂÓ·Î‡‰‡‚‡˘ËˇÚ ÂÎÂÏÂÌÚ Â ‚˙„ÎÂÓ‰˙Ú. Œ·˘ÓÚÓ Ó„‡ÌË˜ÌÓ Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Â ÓÚ „ÓÎˇÏÓ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Á‡ ÚÂÚË‡ÌÂÚÓ ËÏ. “Ó ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡ ‚ mg/
dm3 ËÎË ‚ ÔÓˆÂÌÚË ÓÚ Ï‡Ò‡Ú‡ Ì‡ Ó·˘Ëˇ ÒÛı ÓÒÚ‡Ú˙Í Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
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ÂÍÓÎÓ„Ëˇ
Технологията за
обработване на
утайките
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÓˆÂÒ‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂ (ÏËÌÂ‡ÎËÁË‡ÌÂ) Ì‡ Ó„‡ÌË˜Ì‡Ú‡
˜‡ÒÚ, Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ,
ËÁ„‡ˇÌÂ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ.
”ÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓˆÂÒ, ˜ÂÁ
ÍÓÈÚÓ ÒÂ ˆÂÎË ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ó·ÂÏ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Ò ˆÂÎ
Ó·ÎÂÍ˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-Ì‡Ú‡Ú˙¯ÌÓÚÓ
ËÏ ÚÂÚË‡ÌÂ. ≈Ú‡Ô˙Ú Â Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÂÌ ÔË ‚ÒˇÍ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÒıÂÏ‡ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÎË¯ÌËÚÂ
‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ‚
ÒÔÂˆË‡ÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ì‡Â˜ÂÌË
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË.
—Ú‡·ËÎËÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ
Â ÔÓˆÂÒ, ÔË ÍÓÈÚÓ Ò˙‰˙Ê‡˘ËÚÂ
ÒÂ ‚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ó„‡ÌË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡
Ò‡ ‡Á„‡Ê‰‡Ú. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ÔÓ
‡ÂÓ·ÂÌ Ë ‡Ì‡ÂÓ·ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎË ËÎË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ ‡ÂË‡ÌÂ. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡·ËÎËÁË‡ÌÂÚÓ Â ‰‡
ÒÂ ÔÂ‰Ô‡ÁË ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ ÓÚ ÁÎÓ‚ÓÌÌË „‡ÁÓ‚Â Ë Á‡‡ÁË.
ŒÒÌÓ‚Ì‡ ˆÂÎ Ì‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ‰‡ ÒÂ Ì‡Ï‡ÎË Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë ‰‡ ÒÂ ÛÎÂÒÌË ÚˇıÌÓÚÓ
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌÂ, ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ, ËÁ„‡ˇÌÂ ËÎË ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ËÎË ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ. Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÔÓÚË˜‡ ‚
ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌË ÔÓÎÂÚ‡ Ë Î‡„ÛÌË Á‡
ÛÚ‡ÈÍË, ‚ ÍÓËÚÓ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ‰Ó 55%. Œ·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ
‚ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ ÏÂı‡ÌË˜ÂÌ Ì‡˜ËÌ, ˜ÂÁ
ÔËÎ‡„‡ÌÂ Ì‡ ÒÚ‡ÚË˜ÌË Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë. ˙Ï ÒÚ‡ÚË˜ÌËÚÂ
ÏÂÚÓ‰Ë ÒÂ ÓÚÌ‡ÒˇÚ ‚‡ÍÛÛÏÌ‡Ú‡ Ë
Ì‡ÔÓÌ‡Ú‡ ÙËÎÚ‡ˆËˇ, ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌË Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË
‚Ë‰Ó‚Â ‚‡ÍÛÛÏÙËÎÚË, ÙËÎÚ˙ÔÂÒË Ë ÒËÚÓ‚ÓÎÂÌÚÓ‚Ë ÔÂÒË. ƒËÌ‡ÏË˜ÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Á‡ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú ˜ÂÁ ˆÂÌÚÓÙÛ„Ë,
ˆËÍÎÓÌË Ë ÒËÚ‡. ≈ÙÂÍÚ˙Ú ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡
ÒÂ ÔÓ‚Ë¯Ë, ‡ÍÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡.
œË ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂÚÓ Ó·ÂÏ˙Ú Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ë ÒÂ ÔÓ‰Ó·ˇÚ
Ò‡ÌËÚ‡ÌÓ-ÂÔË‰ÂÏËÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÏ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡. »Á‚˙¯‚‡ ÒÂ ÔÓ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ ‚ ËÁÒÛ¯ËÚÂÎÌË ÔÓÎÂÚ‡ Ë ÔÓ ËÁÍÛÒÚ‚ÂÌ Ì‡˜ËÌ, ˜ÂÁ ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂÏË˜ÌË ÏÂÚÓ‰Ë ‚ ÒÛ¯ËÎÌË Ë ÔÂ˘Ë.
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Фиг. 1. Гравитационен уплътнител

Фиг. 2. Флотационен уплътнител

»Á„‡ˇÌÂÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ˇ‰ÍÓ.
¿ÍÓ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò˙‰˙Ê‡Ú ÚÓÍÒË˜ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ÔÓ‰ÎÓÊ‡Ú Ì‡ Ú.Ì‡. ÏÓÍÓ ËÁ„‡ˇÌÂ, ·ÂÁ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ ËÎË
ËÁÒÛ¯‡‚‡ÌÂ.
“ÂÚË‡ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Úˇ·‚‡ ‰‡
·˙‰‡Ú ÓÚÒÚ‡ÌÂÌË ÓÚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ë
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ÌË ‰Ó ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡
ÚˇıÌÓÚÓ ‰ÂÔÓÌË‡ÌÂ ËÎË ÓÔÓÎÁÓÚ‚Óˇ‚‡ÌÂ.
«‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‡ÁÎË˜ÌË ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË
ÒıÂÏË. »Á·Ó˙Ú ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ÓÚ
‡ÁÎË˜ÌË Ù‡ÍÚÓË Í‡ÚÓ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ, Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÁÂÏÌË ÔÎÓ˘Ë Ë ‰Û„Ë.
—Â‰ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌËÚÂ ÔÓˆÂÒË
ÔË Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ,
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ËÁ·‡Ì‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ ÒıÂÏ‡, Â ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡

уплътняване
на утайките
‡ÍÚÓ ‚Â˜Â ·Â ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ, ˜ÂÁ
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ˆÂÎË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ô˙‚ÓÌ‡˜‡ÎÌËˇ Ó·ÂÏ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Ò Ó„ÎÂ‰ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁıÓ‰ËÚÂ Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó, Ï‡¯ËÌË, ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ë Ú‡ÌÒ-

ÔÓÚ. «‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ì‡Â˜ÂÌË ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂÚÓ ËÏ ‚
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡Ú‡ ÒıÂÏ‡ Á‡ ÚÂÚË‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ Ò‡ ‰‚Â ÓÒÌÓ‚ÌË „ÛÔË - ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË Á‡ ÔÂÒÌË ÛÚ‡ÈÍË Ë ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË Á‡ ÚÂÚË‡ÌË ÛÚ‡ÈÍË.
ÃÂÚÓ‰ËÚÂ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Á‡
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Ò‡
„‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÂÌ, ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÂÌ, ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ‚ ˆÂÌÚÓ·ÂÊÌÓ ÔÓÎÂ Ë
ÙËÎÚË‡ÌÂ. ŒÚ ‚ÒË˜ÍË Úˇı „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Â
Ì‡È-ÎÂÒÌÓ ÔËÎÓÊËÏËˇÚ Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁ„Ó‰ÂÌ ÏÂÚÓ‰. œÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ËÁÎË¯ÌË ‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË Ë ËÁ„ÌËÎË ÛÚ‡ÈÍË. œË ÌÂ„Ó ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÒËÎË. ”ÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ
ÛÚ‡ÈÍË Ò‡ Ò ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡È-Ï‡ÎÍÓ
87 - 89%, ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ Â ÓÚ 4 ‰Ó 24 ˜‡Ò‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ò‚ÓÈÒÚ‚‡Ú‡ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.

Видове гравитационни
утайкоуплътнители
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ıË‰‡‚ÎË˜ÌËÚÂ
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Ë ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌËÚÂ ÒË ÒÔÂˆËÙËÍË,
ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ Ò‡ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË,
‡‰Ë‡ÎÌË Ë ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË. ŒÚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì‡ „ÎÂ‰Ì‡ ÚÓ˜Í‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ Ò‡ Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ Ë
ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ (ˆËÍÎË˜ÌÓ) ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ, ‚ÂÚËÍ‡ÎÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Á‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ‡ ‡‰Ë‡ÎÌËÚÂ - Á‡ ÔÓ„ÓÎÂÏË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÛÚ‡ÈÍË, Í‡ÚÓ
ÚÂÁË Ò ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò‡
ÔÓ-˜ÂÒÚÓ ÒÂ˘‡ÌË. œË Úˇı ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚ ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎˇ, ‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ËÁ‚‡Ê‰‡Ú ÓÚ ‰˙ÌÓÚÓ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇ Ì‡ÚËÒÍ. ”Ú‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡
ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ˜ÂÁ ÔÓÚÓÔÂÌÓ ËÁÚË˜‡ÌÂ ‚˙‚ ‚Ó‰Ó‚ÁÂÏÌË
ÛÎÂË, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË ÔÓ ÔÂËÙÂËˇÚ‡
Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎˇ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ
Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ
ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ È Ò ËÁÔÎÛ‚‡ÎË ÛÚ‡ÈÍË.
∆ÂÎ‡ÚÂÎÌÓ Â, ‰‡ ÒÂ ÔÂ‰‚Ë‰ˇÚ ÔÓÌÂ
‰‚‡ ·Óˇ ÛÚ‡ËÚÂÎË, Á‡ ‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ÌÓÏ‡ÎÌ‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ÂÏÓÌÚ.
œË ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË Ò ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ Ì‡Î‡„‡Ú
·ÓˇÚ ËÏ ‰‡ Â ÔÓÌÂ ÚË. œÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ, ‰ÓÍ‡ÚÓ Â‰ËÌËˇÚ ÒÂ Ô˙ÎÌË, ‚
‰Û„Ëˇ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò‡ ‚ ÔÓˆÂÒ Ì‡
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ‡ ÚÂÚËˇÚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ ÒÂ ËÁÔ‡Á‚‡. ¬ ÏÓ‰ÂÎËÚÂ Ò
ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡
‚Ó‰‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡
‚Ó‰ÓÓÚÎË‚ÌË Ú˙·Ë, ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÌË ÌË‚‡. »Á‚‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Â ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÌËˇ Ì‡ÚËÒÍ, ÍÓÈÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰Â Â ÌÂ ÔÓ-Ï‡Î˙Í ÓÚ 0,015
Mpa.

Утайковата вода
е с голяма
замърсеност
ŒÚ‚ÂÊ‰‡Ì‡Ú‡ ÓÚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡ ‚Ó‰‡ Â Ò „ÓÎˇÏ‡
Á‡Ï˙ÒÂÌÓÒÚ ÔÓ ¡œ . ∆ÂÎ‡ÚÂÎÌÓ Â,
Úˇ, Á‡Â‰ÌÓ Ò ÓÚ‰ÂÎËÎ‡Ú‡ ÒÂ ‚Ó‰‡
ÓÚ ËÁ„ÌË‚‡ÚÂÎËÚÂ Ë ÓÚ ÏÂı‡ÌË˜ÌÓÚÓ Ó·ÂÁ‚Ó‰Ìˇ‚‡ÌÂ, ‰‡ ÒÂ ËÁÔ‡ÚË
ÔÂ‰ Ô˙‚Ë˜ÌËÚÂ ÛÚ‡ËÚÂÎË.
œËÎ‡„‡Ú ÒÂ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË
ÏÂÚÓ‰Ë, Í‡ÚÓ ÍÓ‡„ÛÎ‡ˆËˇ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ‚Ë‰Ó‚Â ÛÚ‡ÈÍË, ÚÂÏÓ„‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ ‚ ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë ‰. ◊ÂÁ Úˇı ÒÂ ÔÓÒÚË„‡
Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ‚Â-
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ÏÂ Á‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ÔÓ-ÌËÒÍ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÔÓÏ‡ÎÍÓ ËÁÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡ ÒÛÒÔÂÌ‰Ë‡ÌË
‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
—˜ËÚ‡ ÒÂ, ˜Â ˜ÂÁ ‡Á·˙Í‚‡ÌÂ ‚
ÔÓˆÂÒ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ¡‡‚ÌÓÚÓ
‚˙ÚÂÌÂ Ë ‡Á·˙Í‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚‡Ú Á‡ ÓÚ‰ÂÎˇÌÂ Ì‡
‚Ó‰‡Ú‡, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ-Â‰Ë ÙÎÓÍÛÎË Ë ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Ú‚˙‰‡Ú‡
Ù‡Á‡. –‡Á·˙Í‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ˜ÂÁ ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË Ô˙ÚË,
ÏÓÌÚË‡ÌË Ì‡ „Â·‡˜ÌËÚÂ ÙÂÏË.
¬ÒˇÍ‡ ÙÂÏ‡ ËÁ‚˙¯‚‡ ÓÚ 2 ‰Ó 4
Ó·ÓÓÚ‡ ‚ ˜‡Ò. —ÎÂ‰ 6-˜‡ÒÓ‚Ó ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ, ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Ò‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÓÚ 99,5%
‰Ó 97%.
ŒÒÌÓ‚ÌË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆË Ì‡ „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ Ì‡
ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË, „ÓÎˇÏÓÚÓ
Ò˙‰˙Ê‡ÌËÂ Ì‡ ÒÛÒÔÂÌ‰Ë‡ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ë
ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡,
ËÁËÒÍ‚‡˘‡ „ÓÎÂÏË Ó·ÂÏË Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ.
«Ì‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË
ÒÂ ÔÓÒÚË„‡Ú ÔË

термогравитационния
метод
ÔË ÍÓÈÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ Ó·˘Ó
‚ÂÏÂ Á‡ Ó·‡·ÓÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Â Ò‡ÏÓ 50-80 ÏËÌÛÚË.
œË ÚÓÁË ÏÂÚÓ‰ ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡
ÛÚ‡ÈÍ‡ ÒÂ Á‡„ˇ‚‡ ‰Ó 80-90 Ó—, ÍÓÂÚÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ‡ÁÛ¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ıË‰‡ÚÌ‡Ú‡ Ó·‚Ë‚Í‡ ÓÍÓÎÓ ˜‡ÒÚËˆËÚÂ Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì‡Ú‡ ÛÚ‡ÈÍ‡. ◊‡ÒÚ
ÓÚ Ò‚˙Á‡Ì‡Ú‡ ‚Ó‰‡ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚
Ò‚Ó·Ó‰Ì‡, ÍÓÂÚÓ ÔÓ‰Ó·ˇ‚‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ. ”Ú‡ÈÍËÚÂ Ò‡ Ì‡„ˇ‚‡Ú
‚ ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 20-30 ÏËÌÛÚË Ë
ÒÎÂ‰ ÚÓ‚‡ ÒÂ ÔÓ‰Î‡„‡Ú Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ. œË ÚÂÏÓ„‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌËˇ ÏÂÚÓ‰ ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ ÓÚ 99,5%
‰Ó 96%.

Специфики на
флотационното
уплътняване
‘ÎÓÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ
ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡ Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡. Õ‡ Ô˙‚Ó ÏˇÒÚÓ, ÔÓˆÂÒ˙Ú Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ˜ÂÁ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌËÚÂ ÏÂÚÓ‰Ë Â Ò ÏÌÓ„Ó ÔÓÏ‡ÎÍ‡ ÔÓ‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓÒÚ. —ÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡
·˙‰Â ‰Ó 10 - 15 Ô˙ÚË ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ‚
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Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò „‡‚ËÚ‡ˆËÓÌÌÓÚÓ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ. œÓÒÚË„‡ ÒÂ Ë ÔÓ-‰Ó·Ó
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ‡ Ò˙˘Ó
Ú‡Í‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
ÔÓˆÂÒ˙Ú ‰‡ ÒÂ Â„ÛÎË‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
Ì‡ Ô‡‡ÏÂÚËÚÂ. œËÎ‡„‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÏÂÚÓ‰‡ ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ Í‡ÔËÚ‡ÎÌËÚÂ ‚ÎÓÊÂÌËˇ Ò ÓÍÓÎÓ 15 25%, ‡ Ì‡ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ‡ÁıÓ‰Ë Ò 5 - 10%.
—‡ÏËˇÚ ÔÓˆÂÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ËÌÚÂÌÁË‚ÌÓ ËÁÔÎÛ‚‡ÌÂ Ì‡ Ï‡ÎÍË
ÏÂıÛ˜ÂÚ‡ Ò „‡Á Á‡Â‰ÌÓ Ò ÔËÎÂÔÌ‡ÎË ‰ËÒÔÂÒÌË ˜‡ÒÚËˆË ‚˙ıÛ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡. ÃÂÊ‰Û ˜‡ÒÚËˆËÚÂ
Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ë „‡ÁÓ‚ËÚÂ ÏÂıÛ˜ÂÚ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ÏÌÓ„Ó Á‰‡‚‡
‚˙ÁÍ‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ÂÌ‡ ÓÚ ÒËÎËÚÂ Ì‡
ÔË‚ÎË˜‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌËÚÂ
ËÏ ÂÎÂÍÚË˜ÌË Á‡ˇ‰Ë, Í‡ÍÚÓ Ë ÓÚ
‰Û„Ë ÏÓÎÂÍÛÎˇÌË ÒËÎË. ◊‡ÒÚËˆËÚÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò‡ Á‡Â‰ÂÌ Ë Ò
ÓÚËˆ‡ÚÂÎÌË Á‡ˇ‰Ë, ‡ ‚˙Á‰Û¯ÌËÚÂ ÏÂıÛ˜ÂÚ‡, ÔË Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 0,3 0,6 M–a, Ò‡ Ò „ÓÎÂÏËÌ‡ ÓÚ 15 ‰Ó 100
µm.
¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡˜ËÌ‡ Ì‡ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ ‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ò
„‡ÁÓ‚Â ËÎË ‚˙Á‰Û¯ÌË ÏÂıÛ˜ÂÚ‡,
ÙÎÓÚ‡ˆËˇÚ‡ Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ

напорна,
механична и
електрофлотация
Õ‡ÔÓÌ‡Ú‡ ÙÎÓÚ‡ˆËˇ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ÔÓ ‰‚‡ Ì‡˜ËÌ‡.
œ˙‚ËˇÚ ÔÓ‰ıÓ‰ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÓ Ì‡ÒË˘‡ÌÂ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ Ò
‚˙Á‰Ûı ‚ ıË‰ÓÙÓ Ë Ì‡„ÌÂÚˇ‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎˇ. œ‡ÍÚËÍÛ‚‡ ÒÂ, Ò˙˘Ó Ú‡Í‡, Â‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÔÓ‰‡‚‡ÌÂ ‚ ÛÚ‡ËÚÂÎˇ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍË Ë
‡·ÓÚÌ‡ ‚Ó‰‡ ÔÓ‰ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 0,4
M–a, Ì‡ÒËÚÂÌ‡ Ò ‡ÁÚ‚ÓÂÌ ‚˙Á‰Ûı.
œÓ‰ıÓ‰ˇ˘Ó Â Í‡ÚÓ ‡·ÓÚÌ‡ ‚Ó‰‡ ‰‡
ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÌÓ ÔÂ˜ËÒÚÂÌ‡
ËÎË ÓÚ‰ÂÎˇ˘‡Ú‡ ÒÂ ÓÚ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎËÚÂ ‚Ó‰‡.
œË ËÌ‰ËÂÍÚÌ‡Ú‡ Ì‡ÔÓÌ‡
ÙÎÓÚ‡ˆËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÂˆËÍÛÎË‡˘‡ ËÎË ‡·ÓÚÌ‡ ‚Ó‰‡, Í‡ÚÓ Ì‡ÒË˘‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ‚Ó‰‡ Ò
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ıË‰ÓÙÓ ‚
ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ Ì‡ 2 - 3 ÏËÌÛÚË ÔË
Ì‡Îˇ„‡ÌÂ 0,3-0,4 M–a.
«‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÙÎÓÚ‡ˆËˇÚ‡ ÓÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Â Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ Ì‡ÒËÚÂÌ‡Ú‡ Ò ‚˙Á‰Ûı
‚Ó‰‡ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË. — Û‚ÂÎË˜‡‚‡ÌÂ Ì‡
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ÚÓ‚‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡
‡Á‰ÂÎˇÌÂ Ì‡ ‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ Ù‡Á‡ ÓÚ
‰ËÒÔÂÒÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, Ú.Â. ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌËˇÚ ÂÙÂÍÚ ÒÂ Û‚ÂÎË˜‡‚‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‚˙Á‰Ûı ÒÂ ÓÔÂ‰ÂÎˇ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ
ÓÚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ.
«‡ ‡ÍÚË‚ÌËÚÂ ÛÚ‡ÈÍË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Â 54 dm3/m3 ËÎË 1012 dm3/kg ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó.
¬Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ
‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË ˜ÂÁ ÙÎÓÚ‡ˆËˇ
‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó 94%. œË ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂ
Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ Ô˙‚Ë˜ÌË Ë ËÁÎË¯ÌË
‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ Â
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-ÌËÒÍ‡ Ë ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó
92,6%.
œË ÙÎÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·‡·ÓÚÂÌË ÛÚ‡ÈÍË Ò ÔÓÎËÂÎÂÍÚÓÎËÚË, ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ·Ë ÏÓ„Î‡ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓÌËÊÂÌ‡ ‰Ó 88%.
œÂÒÚÓˇÚ Ì‡ ÒÏÂÒÚ‡ ÓÚ ÛÚ‡ÈÍË Ë ‡·ÓÚÌ‡ ‚Ó‰‡ ‚ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡
ÁÓÌ‡ Ì‡ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌËˇ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎ Â ÓÚ 30 ‰Ó 60 ÏËÌÛÚË. ¬ÂÏÂÔÂÒÚÓˇÚ Ì‡ ËÁÔÎÛ‚‡ÎËÚÂ Ï‡ÚÂËË
(ÔˇÌ‡) ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Â ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ - ÓÚ 2,5
‰Ó 4 ˜‡Ò‡. “Â ÒÂ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡Ú
ÏÌÓ„Ó ·‡‚ÌÓ, Á‡ ‰‡ ÌÂ ÒÂ Ì‡Û¯‡‚‡
ÌÓÏ‡ÎÌËˇÚ ÔÓˆÂÒ Ì‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ. —ÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÔË‰‚ËÊ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡„Â·‚‡˘ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÏÂÊ‰Û 25 Ë
40 cm/min.
œË ÙÎÓÚË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ„ÌËÎË
ÛÚ‡ÈÍË, ÓÍÓÎÓ 60% ÓÚ Ú‚˙‰‡Ú‡
Ù‡Á‡ ÒÂ ËÁÌ‡Òˇ Ì‡ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡,
30 - 35% ÒÂ ÛÚ‡ˇ‚‡ Ë ÓÍÓÎÓ 5 - 10%
ÓÒÚ‡‚‡ ‚ ÛÚ‡ÈÍÓ‚‡Ú‡ ‚Ó‰‡. œÓ
Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
ËÁ„ÌËÎË ÛÚ‡ÈÍË Â ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌÓ.
ƒÓÔÛÒÚËÏÓÚÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ
Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÛıÓ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó ÒÂ
ÔËÂÏ‡ ÓÚ 8 ‰Ó 12 kg/(m2.h). ŒÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ıË‰‡‚ÎË˜ÌÓÚÓ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ Â ÓÚ 2
‰Ó 3 m3/(m2.h).

Видове
флотационни
уплътнители
¬ Ô‡ÍÚËÍ‡Ú‡ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌË ÚË ‚Ë‰‡ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌË ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË - ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË, ‡‰Ë‡ÎÌË Ë ‚ÂÚËÍ‡ÎÌË. ÿËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Ì‡ÏË‡Ú Ô‡‚Ó˙„˙ÎÌËÚÂ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌË ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË. “Â Ó·ı‚‡˘‡Ú ÚË ÁÓÌË ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ, ÙÎÓÚ‡ˆËˇ Ë ÛÚ‡ˇ‚‡ÌÂ. ¬
Ô˙‚‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡˘ËÚÂ
ÛÚ‡ÈÍË ÒÂ ÒÏÂÒ‚‡Ú Ò ‡·ÓÚÌ‡Ú‡

‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰ ÍÓÂÚÓ Ú‡Í‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡
ÒÏÂÒ ÔÓÒÚ˙Ô‚‡ ‚˙‚ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ Í‡ÏÂ‡, ÔÂÁ ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÔÓˆÂÔË ‚ Ì‡ÍÎÓÌÂÌ‡Ú‡ ÒÚÂÌ‡ ÏÂÊ‰Û
‰‚ÂÚÂ ÁÓÌË. «‡ ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡
ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÔˇÌ‡ (ËÁÌÂÒÂÌËÚÂ
Ë ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË Ï‡ÚÂËË ‚˙ıÛ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡) Ë ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ÔÓ
‰˙ÌÓÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÎÂÌÚÓ‚Ë
Ú‡ÌÒÔÓÚ¸ÓË, „Â·Î‡ ËÎË ÔË·ÛÚ‚‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ÀÂÍËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌÂÌË Ï‡ÚÂËË ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ÔÓ
ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÛÎÂÈ ËÁ‚˙Ì Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ. ”Ú‡ÈÍËÚÂ ÒÂ ËÁ‚‡Ê‰‡Ú ÓÚ
‰˙ÌÓÚÓ ÔÓ‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ıË‰ÓÒÚ‡ÚË˜ÂÌ Ì‡ÚËÒÍ. ¬Ó‰‡Ú‡, ÓÚ‰ÂÎÂÌ‡ ÓÚ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ, ÔÂÎË‚‡ ÔÂÁ
ÔÂÎË‚ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÒÂ ÓÚÚË˜‡ ÔÓ Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰, ‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÌÂˇ
ˆËÍÛÎË‡ Í‡ÚÓ ‡·ÓÚÌ‡ ‚Ó‰‡ ‚
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡.
œÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ Â ÔË ËÁ·Ë‡ÌÂ
Ì‡ „ÂÓÏÂÚË˜ÌËÚÂ ‡ÁÏÂË Ì‡ ıÓËÁÓÌÚ‡ÎÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË, ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡Ú‡ Í˙Ï
‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ‰‡ ·˙‰Â ‚ „‡ÌËˆËÚÂ
ÓÚ 1:2 ‰Ó 1:4. ŒÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡
‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ Í˙Ï ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ Ì‡
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂÚÓ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ Â ÓÚ 1:2
‰Ó 1:8. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‰˙ÎÊËÌ‡Ú‡ ËÏ
Â ÓÚ 10 ‰Ó 25 m, ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡Ú‡ ÓÚ
2,5 ‰Ó 3 m, ‡ ¯ËÓ˜ËÌ‡Ú‡ - ÓÚ 2 ‰Ó
6 m.
«‡ ‡‰Ë‡ÎÌËÚÂ ÛÔÎ˙ÚÌËÚÂÎË
ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ‰˙Î·Ó˜ËÌ‡ Â ÓÚ
2,70 ‰Ó 3,30 m, ‡ ‰Ë‡ÏÂÚ˙˙Ú - ÓÚ
4 ‰Ó 18 m.

Специфики на
електрофлотацията
”ÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ ˜ÂÁ ÂÎÂÍÚÓÙËÎÚ‡ˆËˇ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, Ì‡Â˜ÂÌË ÂÎÂÍÚÓÙÎÓÚ‡ÚÓË.
ÃÂÚÓ‰˙Ú ÒÂ Ò˙ÒÚÓË ‚ ËÁÌ‡ÒˇÌÂ Ì‡
Ú‚˙‰‡Ú‡ Ù‡Á‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍËÚÂ ‚˙ıÛ
ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ÏÂıÛ˜ÂÚ‡ ‚Ó‰ÓÓ‰, Ó·‡ÁÛ‚‡ÌË ÔË
ÂÎÂÍÚÓÎËÁ‡Ú‡ Ì‡ ÛÚ‡ÈÍ‡Ú‡. ÃÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÌÂ‡ÁÚ‚ÓËÏË
Ë ‡ÁÚ‚ÓËÏË (ÊÂÎÂÁÌË ËÎË ‡ÎÛÏËÌËÂ‚Ë) ÂÎÂÍÚÓ‰Ë. –‡·ÓÚÌËÚÂ Ó·ÂÏË Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÙËÎÚËÚÂ Ò‡ ÔÓ-Ï‡ÎÍË ÓÚ ÚÂÁË Ì‡ Ì‡ÔÓÌËÚÂ ÙÎÓÚ‡ÚÓË.
”ÔÎ˙ÚÌÂÌËÚÂ ËÁÎË¯ÌË ‡ÍÚË‚ÌË ÛÚ‡ÈÍË, Ò Ì‡˜‡ÎÌ‡ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ
99% Ë Ò ‚ÂÏÂÔÂÒÚÓÈ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡
ÛÔÎ˙ÚÌˇ‚‡ÌÂÚÓ 120 ÏËÌÛÚË, Ì‡Ï‡Îˇ‚‡Ú ‚Î‡ÊÌÓÒÚÚ‡ ÒË ‰Ó 90,4 %.
ŒÒÌÓ‚ÂÌ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í Ì‡ ÙÎÓÚ‡ˆËˇÚ‡ Ò‡ Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍËÚÂ
ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌË ‡ÁıÓ‰Ë.
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¿‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡
ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ ¡≈Œ "ÃÛÒ‡Î‡"
Главен изпълнител на проекта и доставчик на оборудването е
фирма ЦЕ ЦЕ ЕС България

¿

‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ Ì‡ ‡ÁÓÚÌË ÓÍÒË‰Ë, ÒÂÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ
ÓÍÒË‰ Ë ÓÁÓÌ Â ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÔÂÁ 2005 „. ‚ ¡‡ÁÓ‚‡ ÂÍÓÎÓ„Ë˜Ì‡ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËˇ (¡≈Œ) ìÃÛÒ‡Î‡î Ì‡ »fl»fl≈ (»ÌÒÚËÚÛÚ‡ Á‡ ˇ‰ÂÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ˇ‰ÂÌ‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡) Í˙Ï
¡¿Õ. √Î‡‚ÂÌ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡, ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÔÛÒÍ‡ÌÂ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ, Â ÙËÏ‡ ÷≈ ÷≈ ≈—
¡˙Î„‡Ëˇ. “ÂıÌËÍ‡Ú‡ Â ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ ÙÂÌÒÍ‡Ú‡
ÍÓÏÔ‡ÌËˇ Environnement S.A. œÂÁ 2007 „. ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË Â ‡Á¯ËÂÌ‡ Ò ‰Ó·‡‚ˇÌÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Á‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ‰ËÓÍÒË‰, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ì‡ Ò˙˘‡Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËˇ.

Базовата екологична обсерватория
„Мусала“

‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ - GAW (Global Atmosphere Watch) Ì‡
—‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜Ì‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇ - WMO
(World Meteorological Organization).

Â ÛÌËÍ‡ÎÌÓ Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÌÂ Ò‡ÏÓ Á‡ »ÌÒÚËÚÛÚ‡ Á‡
ˇ‰ÂÌË ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌËˇ Ë ˇ‰ÂÌ‡ ÂÌÂ„ÂÚËÍ‡, ÌÓ Ë Á‡
¡˙Î„‡Ëˇ Ë ≈‚ÓÔ‡ Í‡ÚÓ ˆˇÎÓ. Œ·ÒÂ‚‡ÚÓËˇÚ‡ ÒÂ
Ì‡ÏË‡ Ì‡ Ì‡È-‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ¡‡ÎÍ‡ÌÒÍËˇ ÔÓÎÛÓÒÚÓ‚ - ‚˙ı ÃÛÒ‡Î‡ (2925 Ï) ‚ Õ‡ˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ô‡Í
ì–ËÎ‡î, ‰‡ÎÂ˜ ÓÚ ÎÓÍ‡ÎÌË ËÁÚÓ˜ÌËˆË Ì‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌËˇ.
»ÏÂÌÌÓ ÚÓ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‚ ¡≈Œ ‰‡ ÒÂ ÔÓ‚ÂÊ‰‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂÌ ÏÓÌËÚÓËÌ„ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡, ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔÓÒÎÂ‰ˇ‚‡ÌË ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓˆÂÒË Ë ‰‡ ·˙‰Â ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÓ
‚˙Á‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ ËÏ ‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ÊË‚ËÚÂ
Ó„‡ÌËÁÏË.
≈‰ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ì‡ ‰ÂÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
¡≈Œ Â ‡ÚÏÓÒÙÂÌËˇÚ ÏÓÌËÚÓËÌ„, ÍÓÈÚÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡
ËÁÒÎÂ‰‚‡ÌÂ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌË ÔÓˆÂÒË, Ú‡ÌÒ„‡ÌË˜ÌË ÔÂÌÓÒË, ‡ÁÎË˜ÌË ıËÏË˜ÌË Ë ÙËÁË˜ÌË ÔÓˆÂÒË,
ÔÓÚË˜‡˘Ë ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡. ¬ÒË˜ÍË ÚÂ ÓÍ‡Á‚‡Ú ‚ÎËˇÌËÂ ‚˙ıÛ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡ Ë ·ËÓÚ‡Ú‡ Ë ËÏ‡Ú ÔˇÍ
ÔËÌÓÒ Í˙Ï „ÎÓ·‡ÎÌËÚÂ ÍÎËÏ‡ÚË˜ÌË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ë Ô‡ÌËÍÓ‚Ëˇ ÂÙÂÍÚ.

Системата свързва „Мусала“ към
световната GAW мрежа
—ÎÂ‰ ÒÔÂ˜ÂÎ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ BEOBAL ÔÓ ìÿÂÒÚ‡
‡ÏÍÓ‚‡ ÔÓ„‡Ï‡î Ì‡ ≈‚ÓÔÂÈÒÍËˇ Ò˙˛Á, Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËˇÚ‡ ÔÓÎÛ˜‡‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÂÒÛÒ, Ò ÍÓÈÚÓ ‰‡ Ó·ÂÁÔÂ˜Ë
ÔËÓ·˘‡‚‡ÌÂÚÓ ÒË Í˙Ï ‰Û„Ë ‚Ó‰Â˘Ë ‚ËÒÓÍÓÔÎ‡ÌËÌÒÍË Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË ‚ ≈‚ÓÔ‡. —Â‰ Úˇı Ò‡ Jungfraujoch ‚
ÿ‚ÂÈˆ‡Ëˇ, Umwelt Forschungsstation Schneefernerhaus ‚ √ÂÏ‡ÌËˇ; Sonnblick ‚ ¿‚ÒÚËˇ; Monte Cimone
Ë Testa Grigia ‚ »Ú‡ÎËˇ. »Á·ÓÂÌËÚÂ Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËË Ò‡
˜‡ÒÚ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Á‡ „ÎÓ·‡ÎÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡
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ì»ÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Â‰Ì‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„Ó‚‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ËÎË Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËˇ ‰‡ ÒÚ‡ÌÂ Â„ËÓÌ‡ÎÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
Á‡ „ÎÓ·‡ÎÌÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ Ë ‰‡ Â ˜‡ÒÚ ÓÚ Ò‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡
GAW ÏÂÊ‡ Ò‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍË. «‡ÚÓ‚‡ ÔÂ‰ ¡≈Œ ‚˙ÁÌËÍÌ‡
‚‡ÊÌ‡Ú‡ Á‡‰‡˜‡ ‰‡ ÒÂ Ó·ÓÛ‰‚‡ Ò
ÏÓ‰ÂÌ‡ Ë ‚ËÒÓÍÓÌ‡‰ÂÊ‰Ì‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡, „‡‡ÌÚË‡˘‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚÚ‡ Ë ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂÌËÚÂ Ô‡‡ÏÂÚË. ËÚÂËËÚÂ, ÍÓËÚÓ ¡≈Œ
Á‡ÎÓÊË ÔË ËÁ·Ó‡ Ì‡ ‰ÓÒÚ‡‚˜ËÍ
Ì‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ Ì‡
Ô‡ÌËÍÓ‚Ë ËÌ‰ËÍ‡ÚÓÌË „‡ÁÓ‚Â,
·ˇı‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ‚ËÒÓÍË. ÷ÂÎÚ‡
·Â ‰‡ ÔÓÍËÂÏ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇÚ‡ Ì‡
—‚ÂÚÓ‚Ì‡Ú‡ ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜Ì‡
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËˇî, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎËÚÂ.

Изисквания към
системата и
измервателните уреди
ŒÒÌÓ‚ÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ, Á‡ÎÓÊÂÌÓ ÓÚ
¡≈Œ, Â ÔË·ÓËÚÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡
ËÏ‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÌËÒÍË Ô‡„Ó‚Â
Ì‡ ‰ÂÚÂÍÚË‡ÌÂ. ÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ
‚ ‡ÈÓÌ‡ Ì‡ ‚˙ı ÃÛÒ‡Î‡ Ò‡ ÙÓÌÓ‚Ë
Ë Ò‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ-ÌËÒÍË ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò
Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡. —ÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ
ËÏ ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡Ú „‡ÌË˜ÌË Á‡ „ÓÎˇÏ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ.
ƒÛ„Ó ‚‡ÊÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ÒÚ‡·ËÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÛÎ‡Ú‡ Ë ÎËÌÂÈÌÓÒÚÚ‡
Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËˇ Ó·ı‚‡Ú ‰‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚‡Ú Ì‡ ÛÂ‰Ë ÓÚ Ì‡È-‚ËÒÓÍ
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ÍÎ‡Ò, ÍÓÂÚÓ ‰‡ „‡‡ÌÚË‡ ÔÂˆËÁÌÓÒÚ Ì‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ.
“ÂÚÓÚÓ ‚‡ÊÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Í˙Ï
‡Ô‡‡ÚÛ‡Ú‡ Â ÍÓÌÒÛÏË‡Ì‡Ú‡
ÂÌÂ„Ëˇ ‰‡ ·˙‰Â ÏËÌËÏ‡ÎÌ‡, Á‡ ‰‡
ÏÓÊÂ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰‡ ÔÓ‰˙ÎÊË ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ë ÔË ‡‚‡ËÈÌÓ Á‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ‚ ÒÎÛ˜‡È Ì‡ ‡‚‡ËÈÌÓÚÓ
ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂÚÓ
‚ ¡≈Œ. œÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÒÂ Ó·ÂÁÔÂ˜‡‚‡ ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÒÚ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ,
ÍÓÂÚÓ Â ‚‡ÊÌÓ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÔË „ÎÓ·‡ÎÌÓÚÓ ÒÎÂ‰ÂÌÂ Ì‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡.
◊ÂÚ‚˙ÚÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â
Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ Â„ÛÎˇÌ‡ ÎÂÒÌ‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚÚ‡ Ë Í‡ÎË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ‚ÒÂÍË Â‰ËÌ
‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ ‚ ¡≈Œ Ì‡ ÏˇÒÚÓ. “Ó‚‡
ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Ò˙˘Ó Â ÔÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ÓÚ
ÒÚ‡Ì‡ Ì‡ —ÃŒ Á‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ Ì‡ ‚ËÒÓÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡
‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌÂÚÓ.
œÂÚÓÚÓ ‚‡ÊÌÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË ‰‡ ÒÂ Ò˙·Ë‡Ú ‚ ·‡Á‡
‰‡ÌÌË Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. ŒÚÚ‡Ï ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÁÚÂ„ÎˇÌË ÓÚ
Ò˙‚˙ Ë ÔÂ‰‡‚‡ÌË ˜ÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ
Í˙Ï Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ Ò‚ÂÚÓ‚ÌË ˆÂÌÚ-

Ó‚Â Ë ‚ËÁÛ‡ÎËÁË‡ÌË ‚ „‡ÙË˜ÂÌ
‚Ë‰ Ì‡ ËÌÚÂÌÂÚ ÒÚ‡ÌËˆ‡Ú‡ Ì‡
Ó·ÒÂ‚‡ÚÓËˇÚ‡.
Õ‡Â‰ Ò ËÁ·ÓÂÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ,
ÔÓ‡‰Ë ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ¡≈Œ Ë
ÚÛ‰Ì‡Ú‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌÓÒÚ ‰Ó ÒÚ‡ÌˆËˇÚ‡, ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎËÚÂ ‰˙Ê‡Ú
‰‡ ÒÂ ÓÒË„ÛË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ‰ÓÒÚ˙Ô Ë ÍÓÌÚÓÎ Í‡ÍÚÓ
‰Ó ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ, Ú‡Í‡ Ë ‰Ó
‚ÒÂÍË Â‰ËÌ ÓÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ.
÷ÂÎÚ‡ Â ‰‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÒÂ Ô‡‚ˇÚ
ÌÛÊÌËÚÂ ÔÓ‚ÂÍË Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË
ÍÓÂÍˆËË ÔÂÁ ËÌÚÂÌÂÚ ÓÚ ‚ÒˇÍÓ Â‰ÌÓ Í˙Ú˜Â Ì‡ Ò‚ÂÚ‡. ÕÂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓ ÏˇÒÚÓ ËÁÔ˙ÎÌËÚÂÎËÚÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ‚ÁÂÏ‡Ú ÔÂ‰‚Ë‰ Ë ÚÂÊÍËÚÂ ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ì‡
‚˙ı‡, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔÂÁ ÁËÏÌËˇ ÔÂËÓ‰.

Структура на
системата за измерване
ì‘ËÏ‡ ì÷≈ ÷≈ ≈— ¡˙Î„‡Ëˇî
ÒÔÂ˜ÂÎË Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡ ÔÓ˙˜Í‡ Á‡
‰ÓÒÚ‡‚Í‡ Ì‡ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ. “ˇ ÛÒÔˇ
‰‡ ÓÚ„Ó‚ÓË Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË
ÛÒÎÓ‚Ëˇ Ë ‰‡ ÔÂ‰ÎÓÊË ÓÙÂÚ‡ Á‡
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ËÁ-

Липсата на данни от измерванията
е сведена до минимум
Екип на Базова екологична обсерватория „Мусала“
„Системата бе доставена през месец ноември 2005 г. след задължителния едномесечен пробен период в компанията-производител
Environnement S.A. Доставчиците ни предоставиха и подробни протоколи от проведените изпитания, потвърждаващи стабилността и прецизността на работа на компонентите от системата. Самото инсталиране на техниката на връх Мусала бе извършено на 7 декември, когато екип на „ЦЕ ЦЕ ЕС България“, съвместно с научните сътрудници от
обсерваторията, успешно завършиха монтирането на системата при
изключително тежки метеорологични условия. През деня температурата бе -12 °С, имаше и бурен вятър от 50 м/сек. Изобщо, „картината“ бе
достойна за района на връх Мусала по това време от годината.
През 2007 г. БЕО получи предписание да се добави и анализатор за
измерване на въглероден диоксид. За да бъде напълно интегрируем в съществуващата система, доказала вече своята надеждност и стабилност
във времето, ИЯИЯЕ възложи на фирма „ЦЕ ЦЕ ЕС България“ да достави
и пусне в експлоатация газов анализатор за въглероден диоксид от продуктовата гама на френската фирма Environnement S.A.
Екипът от научни сътрудници на БЕО и висококвалифицирани специалисти на „ЦЕ ЦЕ ЕС България“ са в постоянно сътрудничество, обезпечавайки непрекъснатост в работата на автоматизираната система. „Благодарение на бързата реакция от страна на фирма „ЦЕ ЦЕ ЕС България“
за доставки на нужните консумативи и резервни части, отсъствието
на данни от измерванията е сведена до минимум. Тя се дължи основно на
по-продължителните прекъсвания на електрозахранването на върха,
превишаващи по продължителност ресурса на аварийното захранване
на автоматизираната система“, коментират от Базовата екологична
обсерватория „Мусала“.
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ÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡ „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ Ó·ˇ‚ÂÌ‡Ú‡ ÓÚ ‚˙ÁÎÓÊËÚÂÎˇ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ ˆÂÌ‡î, ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ¡≈Œ.
œÂ‰ÎÓÊÂÌ‡Ú‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Â Ì‡
ÛÚ‚˙‰ÂÌ‡Ú‡ ÙÂÌÒÍ‡ ÙËÏ‡ Environnement S.A. “ˇ
Â ËÁ„‡‰ÂÌ‡ ÓÚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË ÓÚ Ì‡È-ÌÓ‚Ó ÔÓÍÓÎÂÌËÂ.
—ËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ - ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Á‡ ‡ÁÓÚÂÌ ÓÍÒË‰ Ë
‡ÁÓÚÂÌ ‰ËÓÍÒË‰ AC32M, ‡·ÓÚÂ˘ ÔÓ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ ıÂÏËÎÛÏËÌÂÒˆÂÌˆËˇ; ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Á‡ ÒÂÂÌ ‰ËÓÍÒË‰ AF22M,
‡·ÓÚÂ˘ ÔÓ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚‡ ÙÎÛÓÂÒˆÂÌˆËˇ; ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Á‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ÓÍÒË‰ CO12M, ‡·ÓÚÂ˘ ÔÓ ÌÂ‰ËÒÔÂÒËÓÌÂÌ ËÌÙ‡˜Â‚ÂÌ ÏÂÚÓ‰; ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Á‡ ÓÁÓÌ O342M, ‡·ÓÚÂ˘ ÔÓ ÏÂÚÓ‰‡ Ì‡ ÛÎÚ‡‚ËÓÎÂÚÓ‚‡ ‡·ÒÓ·ˆËˇ Ë ÔÓ·Ó‚ÁÂÏÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡. “ˇ Â ÓÚ
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, Ò ÚÂÙÎÓÌ ÓÚ‚˙ÚÂ Ë Ò ÚÂÙÎÓÌÓ‚‡ „Î‡‚‡, ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡˘‡ Ó·ÎÂ‰ÂÌˇ‚‡ÌÂÚÓ Ë Á‡ÔÛ¯‚‡ÌÂÚÓ, ‡ Ò˙˘Ó Ú‡Í‡ Ë ÔÓÔ‡‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ì‡ÒÂÍÓÏË
Ë ‰Û„Ë ÔÂ‰ÏÂÚË Ò ÔÓ‰Ó·ÌË ‡ÁÏÂË ‚ ÔÓ·Ó‚ÁÂÏÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë Ò ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÛÎÓ‚ËÚÂÎ.

Възможности за отдалечен контрол и
настройка
—ÚÛÍÚÛ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡; ÒÚÓÈÍ‡ Á‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ Ò ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÓÔÓ‚Ó‰ˇ‚‡ÌÂ Á‡ ÂÎÂÍÚÓÁ‡ı‡Ì‚‡ÌÂ, ÔÓ·ÓÔÓ‰‡‚‡ÌÂ Ë ÂÎÂÍÚÓÁ‡˘ËÚ‡; Í‡ÍÚÓ
Ë ÔÓÚ‡ÚË‚ÂÌ Í‡ÎË·‡ÚÓ Á‡ ÔÓ‚ÂÍ‡ Ë Í‡ÎË·Ó‚Í‡
Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓËÚÂ. —Â‰ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍËÚÂ ÏÛ Â ‰‡
‡·ÓÚË Ò ‚˙Ì¯ÌË ·ÛÚËÎÍË Ë Ò ÔÂÏË‡ˆËÓÌÌË ‡ÏÔÛÎË,
Ò ÂÚ‡ÎÓÌÌË „‡ÁÓ‚Â Ò ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ‡ÁÂÊ‰‡ÌÂ Ì‡
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËËÚÂ ‰Ó Á‡‰‡‰ÂÌË ÓÚ Í‡ÎË·‡ÚÓ‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚË.
œË ÓÒË„ÛÂÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ Ì‡ ‡·ÓÚÌ‡Ú‡ ÍÓÏÔ˛Ú˙Ì‡
ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ËÌÚÂÌÂÚ, Úˇ ÒÚ‡‚‡ ‰ÓÒÚ˙ÔÌ‡ ÔÓ ÍËÔÚË‡Ì ssh Í‡Ì‡Î ÓÚ ‚ÒˇÍ‡ ÚÓ˜Í‡ ‚ ËÌÚÂÌÂÚ. ¡Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡ÌËˇ ÒÓÙÚÛÂ Envidas, ‚ÒÂÍË
Â‰ËÌ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Â ‰ÓÒÚ˙ÔÂÌ Á‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ÓÚÓËÁË‡Ì ÓÔÂ‡ÚÓ, ÍÓÈÚÓ ·Ë ÏÓ„˙Î ‰‡ ·Ó‡‚Ë Ò ÏÂÌ˛ÚÓ Ë
Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ Ì‡ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ‡. —ÓÙÚÛÂ˙Ú Ó·ı‚‡˘‡
ÌˇÍÓÎÍÓ ÏÓ‰ÛÎ‡, ÒÂ‰ ÍÓËÚÓ ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ·‡Á‡ ‰‡ÌÌË, ·‡ÁË‡Ì Ì‡ MS MySQL; ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ÍÓÌÙË„ÛË‡ÌÂ Ì‡ ‚˙ÁÍ‡Ú‡ Ò ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓË; ÏÓ‰ÛÎ Á‡ „ÂÌÂË‡ÌÂ Ì‡
ÓÚ˜ÂÚË Ò ‰‡ÌÌËÚÂ ÓÚ ËÁÏÂ‚‡ÌËˇÚ‡ Ë ÏÓ‰ÛÎ Á‡ ‚ÎËÁ‡ÌÂ ‚ ÏÂÌ˛ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËˇ ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÚÓ
ÏÛ ÓÚ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌ ÓÔÂ‡ÚÓ.
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ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ì‡
Ú˙Í‡Îˇ˘Ë Î‡„ÂË
Част VI - причини за повреди, наблюдавани върху търкалящите тела
и лагерните гривни, при неправилна експлоатация или при
продължителна работа

Œ

сновна задача на техническата
диагностика е разпознаване състоянието на техническите системи в
условия на базата на различна като
вид и носител информация. Освен във
вид на показания на разнообразни
измервателни, регулиращи, сигнални
или управляващи устройства, информация постъпва и се анализира и чрез
визуални огледи. Според едно от найналожилите се определения, разпознаването на състоянието на техническите системи е процес за установяване на „диагнозата“. В този
процес често трябва да се направи
избор на едно от възможните състояния – „изправно“ и „неизправно“, а в
други случаи е необходимо да се конкретизира неизправността.
Логическият метод на разпознаване се основава на намирането на
логически връзки между признаците

140

и състоянието на обекта, като се
разглеждат само двоични (прости)
признаци, за които са възможни единствено значенията „да“ или „не“.
Детерминистичното описание на
системата, чрез двоични променливи, е приблизителен модел на диагностиката. Обаче е възможно да се
използва за началните етапи на разпознаване и е особено перспективен
за второто направление на техническата диагностика – откриването
и локализирането на неизправностите.
Всичко казано до момента се отнася с пълна сила и за масово използвани машинни елементи като търкалящите се лагери. С цел да се анализира експлоатационното им състояние, видът и евентуалните причини
за техните повреди, в поредица
статии на списание Инженеринг
ревю ви запознаваме с диагностика-

та на демонтирани търкалящи лагери. В настоящия брой на списанието
продължаваме темата с описание и
анализ на причините за по-често
срещани повреди, които се наблюдават върху търкалящите тела и лагерните гривни при неправилна експлоатация или при продължителна
работа на лагера. Едновременно с
това се разглеждат и начините за
подобряване на условията на монтаж
и експлоатация на лагерите с цел
избягване на подобни повреди.

Кратери и жлебове
вследствие на
електрически ток
При преминаване на електрически
ток през елементите на лагера се
получават вдлъбнатини (кратери) и
жлебове. Кратерите по пътищата
на търкаляне се получават в резултат на местно разтопяване в кон-
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Фиг. 1. Искри от преминаване на ток са причина за възникване
на кратери по пътищата на търкаляне на ролков лагер с
цилиндрични ролки.

тактните зони с търкалящите тела. Такива кратери се появяват по няколко, един след друг или
като цяла верига по обиколката на гривната,
като повърхността им
наподобява заваръчна
капка (фиг. 1).
Причините за появата на кратери и нарушаване на целостта на
пътищата на търкаляне
са токови искри. Например, по време на заваряване или внезапна загуба
на заземяването. За Фиг. 2. Жлебове по обиколката на
външната гривна на сачмен лагер
предпазване от подобна с дълбоки канали, образувани от
повреда не се допуска продължително преминаване на
електрически ток.
протичането на ток
през лагера по време на електроженно заваряване.
Жлебовете се явяват във вид на кафяво оцветени бразди, успоредни на оста на гривните, които покриват
голяма част или цялата обиколка на пътя на търкаляне
(фиг. 2). Причиняват се от постоянно протичане на променлив или постоянен ток през лагера. Такива следи се
наблюдават даже и при малка сила на тока.
За предпазване от описаната повреда е необходимо
да се вземат мерки през лагера да не преминава електрически ток посредством използването на подходяща
изолация, заземяване или монтажа на токоизолирани
лагери.

Счупване на лагерните гривни
Както вече бе изяснено, при въртенето на лагера
гривните и търкалящите тела са подложен на продължително пулсиращо натоварване, което довежда до появата на умора. Това е причината в тези елементи да
се получават и обемни разрушения, вследствие на умора. Резултатът е появата на откъртвания, пукнатини
и счупвания върху елементите на лагера. Необходимо е
да се има предвид, че пукнатини и счупвания, освен от
умора, могат да се получат и от ударно претоварване,
от дефекти на материала, от нанасяне на силни удари
при монтаж непосредствено върху гривните.Счупването на лагерната гривна, в резултат от напреднала
умора на материала по пътя на търкаляне, се наблюдава върху голяма площ. Повърхнината на счупването,
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Фиг. 3. Счупване в резултат на умора на външната гривна на
лагер с дълбоки канали.

наричана още лом, е типична за
уморното разрушение и е гладка с
периодични ръбове, които представляват линии на затихване на процеса (фиг. 3).
Частични или цялостни дълбоки
пукнатини се получават по вътрешните гривни в осово направление. На
фиг. 4 е показана подобна повреда.
Ако повредените ръбове са частично заоблени, то би могло да се направи заключението, че пукнатината е възникнала по време на работа
на лагера. Както и че след това, той
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Фиг. 4. Напречна (аксиална) пукнатина по вътрешната гривна
на сферичен ролков лагер.

е продължил да се върти. Острите
ръбове на пукнатините свидетелстват, че повредата е станала по
време на демонтиране на лагера. В
случай че лагерът дълго време работи с пукнатини, по ръбовете е
възможно да се наблюдават отделни отчупвания.
Причините за появата на частични или цялостни пукнатини по
вътрешните гривни в осово направление са разнообразни. Тази сериозна повреда би могла да се дължи
на:

l приплъзване на елементите на ла-

гера;
l уморни пукнатини по пътя на

търкаляне;
l превъртане на вътрешната грив-

на спрямо шийката на вала;
l неподходяща смазка;
l сглобка по вала с голяма стегна-

тост;
l неточност на шийката на вала –

отклонение от кръглост или местни подбитости.
За предпазване от описаните повреди е необходимо да се подобри
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Счупване по
обиколката на
външната гривна
В този случай на уморна повреда, обикновено,
пукнатините се появяват равномерно по посоката на въртене. Възможно е да се откъснат и
отделни парчета от
гривната. При аксиално
натоварване на лагера,
такива счупвания по правило се появяват малко
извън средата на пътя на
търкаляне. По външната
Фиг. 5. Пукнатини по обиколката на вътрешната грив- контактна повърхност
на.
на гривната, обикновено,
смазването, чрез употребата на се виждат следи от неравномерно
висококачествени масла с подходящи натоварване (фиг. 5).
Най-честата причина за възниквадобавки; да се оползотворят възможностите за избягване на повърхнос- не на описаните пукнатини по
тни повреди по пътищата на търка- външната гривна е неправилен конляне, които предизвикват концент- такт в отвора на корпуса. За избяграция на напреженията; да се изпол- ване на проблема е необходимо да се
зват препоръчителните сглобки за повиши точността на лагерния отвътрешната гривна, както и да не вор и конструктивно да се подобри
се допуска допир на лагерните еле- начинът за фиксиране и центроване
на гривните.
менти до околните части.
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Надрасквания и петна по
контактните
повърхности
Освен частични отчупвания, пукнатини и други вдлъбнатини по пътищата на търкаляне или повърхнините на търкалящите тела, повреди
върху сравнително големи площи
често се появяват в резултат от
приплъзване на елементите на лагера. Резултатът е износването им.
Разпространението на тези повреди съществено зависи от интензивността на износването и чистотата на смазката, както и от условията на работа на лагера.
При износване, поради лошо смазване, контактните повърхности са
матови и грапави (фиг. 6). Отделените частици правят смазката потъмна или оцветена в жълто, в случай на месингов сепаратор. Замърсяването с твърди частици е причина
за втвърдяване на смазката, а попадането на влага в много случаи води
до намаляване на консистенцията й,
т.е. смазката става по-течна. В резултат от износването на елементите, хлабината на лагера се увели-
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Фиг. 9. Профилограма на износването на
ролката от фиг. 8а

Фиг. 6. Силно износена повърхнина на
пътя на търкаляне.

За предотвратяване на надраскването на лагерните елементи е препоръчително да се използват смазки
с по-голяма товароносимост, например с по-голям вискозитет или със
специализирани добавки. Също така
е добре по-често да се сменя смазката, да се вземат мерки за подобряване на уплътняването, за филтриране на маслото, правилно и своевременно да се регулира хлабината на
лагера, особено, ако е конусно-ролков.

Фиг 7. Надрасквания (следи на износване)
обикновено първо се образуват по
повърхнините на търкалящите тела.

чава. Ако износването е причинено
от чужди твърди частици, по
повърхнините на търкалящите тела
ясно се наблюдават надрасквания
(фиг. 7). При неблагоприятни условия
пътищата на търкаляне и ролките
на ролковите лагери могат да бъдат
износени неравномерно. В този случай, по повърхностните им надраскванията са във вид на ивици (фиг. 8 и
фиг. 9).
Резултатът от описаното износване са повреди от умора, които
вече бяха разгледани в статиите от
поредицата. Обикновено, причини за
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Следи на приплъзване
Фиг. 8. Формиране на ивици от надраскване в резултат на неравномерно износване: горе - върху ролката; долу - върху
пътя на търкаляне.

възникване на повредата са изтъняване или разкъсване на масления филм
между контактните повърхности,
замърсяване на смазката с фини,
твърди частици, прах или вода, неправилна или ненавременна регулировка на аксиалната хлабина на конусно-ролкови лагери, в случай на неравномерно износване.

Те са в резултат от продължително приплъзване на търкалящите тела,
особено в случай на големи и тежки
ролки, например на лагери без сепаратор. Наблюдават се във вид на грапавини по пътищата на търкаляне и по
повърхнината на търкалящите тела.
Отделеният материал често се натрупва и обикновено не е равномерно разпределен по повърхността.
Следите могат да се видят като
петна от отслояване (лющене) със
следи на зацапване (фиг. 10) и (фиг. 11).
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Фиг. 10. Петна от отслояване върху цилиндрични ролки.

Повредата често се свързва с микропитинг във вид на
петна от сиви точици. Повече информация бихте могли
да намерите в статията ни, посветена на умората в
резултат на лошо смазване на търкалящи лагери.
Причина за възникване на описаната повреда е приплъзването, което възниква между търкалящите тела и
пътищата на търкаляне при прекалено малък товар и
лошо смазване. Понякога повредата се дължи на внезапно преминаване на телата от ненатоварената към натоварената зона на лагера или бърза промяна на скоростта на въртене.
За предотвратяване на следите от отслояване върху
лагерните елементи се препоръчва използването на погъсти смазки, както и на лагери с предварителен натяг,
например чрез пружини. Приема се за целесъобразно да
се избират лагери с намалена хлабина, да се осигури дос-

Фиг. 11. Повреда от приплъзване върху вътрешната гривна на
лагер с цилиндрични ролки.

Фиг. 12. Следи от задиране по пътя на търкаляне на вътрешната гривна на цилиндричен ролков лагер, причинени от търкалящите тела при монтажа им в осово направление и при неточност (неконцентричност) на гривните.

татъчно натоварване по време на проби, да не се избират лагери с излишно голяма товароносимост, т.е. да
не се преоразмеряват лагерите.

Следи от задиране
Представляват надлъжни вдлъбнатини (ямички) от
изтласкване на материала по пътищата на търкаляне с
разположение, съответстващо на стъпката на търкалящите тела. Вдлъбнатините са успоредни на оста на
гривните на разглобяеми цилиндрични ролкови или конусно-ролкови лагери. Понякога групи от подобни следи са
изместени по окръжност една спрямо друга с няколко
градуса. Често са разположени на около 1/3 от обиколката на гривната, но не и по цялата обиколка (фиг. 12).
Причините за възникване на задирането са комплексни и обикновено включват неправилен монтаж, при който свободната (разглобяемата) гривна и тази с търкалящите тела и сепаратора не са концентрични и се
монтират една в друга в осова посока насилствено. Това
може да се окаже много опасно, когато масата на монтираните части е голяма, например в случаите, при
които вътрешната гривна е монтирана към голяма
шийка на вала, а външната предварително е набита в
корпуса и тези две части със значителна осева сила са
набити една в друга.
За предотвратяване на следи от задиране върху лагерните гривни, особено за лагери с големи диаметри, е
задължително да се използват подходящи начини и инструменти за монтаж. Необходимо е да се осигури концентричност на гривните и ако е възможно, частите да
се сглобяват осово с бавно въртеливо движение.
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Състав, приложна област и експлоатационни специфики
на пластични смазки

¬

ажното значение на индустриалните масла за постигане на оптимални експлоатационни показатели на
отделните елементи, възли и машини и технологичното оборудване
като цяло налагат доброто им познаване. Сериозната им роля има определящо значение и за техническото
развитие на маслата в посока постигане на по-добри характеристики, подълъг живот и , разбира се, конкурентна цена. В предходен брой на списание Инженеринг ревю ви запознахме
с основни признаци за класификация
на смазочните материали, базовите
изисквания към течните смазки, изискванията към химическия им състав
и видовете прибавки в маслата. В
настоящия материал продължаваме
откритата тема с пластичните
смазки, наричани широко греси.

Структура на пластични
смазки
Като свойства пластичните, на-
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ричани още консистентни, смазки заемат междинно място между
твърдите и течните мазилни вещества. Консистентните смазки се
състоят от два основни структурни компонента - течна основа и
сгъстител. Основата представлява
базово течно масло - минерално, растително или синтетично. За
сгъстители се използват твърди
въглеводороди, различни сапуни –
соли на високомолекулярните мастни киселини, високодисперсни силикагели, бентонити, както и други органични и неорганични вещества. Често в състава на смазката се въвеждат добавки, които подобряват експлоатационните й показатели, а
също и различни пълнители – графит,
молибденов дисулфид, слюда, прахообразни метали и др.
При производството на смазката
сгъстителите, в частност сапуните, образуват тримерен структурен кафез, в клетките, на които се
задържа маслото. По тази причина,

при малки натоварвания пластичните смазки показват характеристики на твърди тела – не се разтичат
под действие на собственото си
тегло, задържат се върху наклонени
и вертикални повърхнини. При критични натоварвания, по-големи от
якостта на структурния кафез, тези
смазки се разтичат, подобно на течните мазилни вещества, наричани
накратко в статията масла. В случай на премахване на натоварването, обаче, разтичането се прекратява и смазката отново възвръща качествата си на твърдо тяло.

Основни предимства на
консистентните смазки
са способност да се задържат в
нехерметизирани триещи възли, работоспособност в по-широк диапазон на работни температури и скорости, по-добри мазилни качества,
по-високи защитни свойства от корозия, работоспособност при проникване на вода и други агресивни сре-
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ди, по-нисък разход на смазочно средство.
Като техни недостатъци могат
да се посочат лоша охлаждаща способност, по-висока склонност към
окисление, по-сложно подвеждане към
триещите възли.
Различните типове на структурните компоненти и техните обемни комбинации, заедно с допълнителните прибавки определят специалните свойства на пластичните смазки. Произвежданите под различни
търговски марки консистентни
смазки се класифицират на основата
на следните признаци:
l Според предназначението и температурната област на приложение
пластичните смазки са универсални
(многофункционални), високотемпературни, обикновени (за нормални
температури) и нискотемпературни.
l Според степента на износоустойчивостта им – за ниски (НН), умерени (УН) и високи (ВН) налягания.
l Според водоустойчивостта им –
водоустойчиви (ВУ) и водонеустойчиви (ВН).
В означението на пластичните
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смазки обикновено се включват символите, означаващи температурния
работен диапазон, степента на износоустойчивост, както и водоустойчивостта им. За информация се
дават видът на сгъстителя и пенетрационната категория.

Видове смазки според
консистенцията
В общия обем на смазката се използва от 8 до 25% сгъстител.
Съществуват четири групи сгъстители:
l прост сапунен сгъстител (А);
l комплексен сапунен сгъстител (В);
l органичен несапунен сгъстител (С);
l неорганични сгъстители (D).
Класификацията на пластичните
смазки според гъстотата им, предложена от Националния институт
по смазките на САЩ (NLGI), е международно призната. Според нея гъстотата (консистенцията) на смазката се определя чрез лабораторния
метод на "работната пенетрация".
Този метод се състои в измерване
на дълбочината на потъване в смазката на конус със стандартни размери и маса (150 g) за време 5 се-
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кунди при 25 °С. За показател на пенетрацията се получава число, според което се дефинират девет категории смазки с означения от 000
до 6. В зависимост от консистенцията си, по ISO 2137 смазките се
определят като много меки – категории 00 и 000 с показател в диапазона 445 – 475; меки – категории 0
и 1 с показател в интервала 355 –
385; със средна твърдост – категории 2, 3 и 4 с показател 265 – 295;
както и твърди – категории 5 и 6 с
показател 130 – 160.

Пенетрационната
категория не е
експлоатационен
показател
Най-широко приложение намират
смазките с консистенция, съответстваща на категория 2. Категориите 000 и 00 представляват полутечни смазки, които се използват като
алтернатива на маслата в механизмите и централизираните смазочни
системи с малко сечение на подвеждащите канали, например в съвременните камиони.
Категории 0 и 1 намират прило-
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жение в главните централизирани
смазочни системи на промишленото оборудване. Категории 2 и 3 се
използват основно за смазване на лагери. Смазките от категории 4 и 6
са много гъсти и се прилагат рядко,
само в изключителни случаи. Необходимо е да се има предвид, че пенетрационната категория е условен
емпиричен показател. Той не характеризира експлоатационните свойства на смазката. Възможно е
съвършено различни по състав и
свойства смазки да имат една и
съща пенетрационна категория.

Видове смазки и
приложната им област
В триещите възли на промишленото оборудване, селскостопанските, подемните машини, транспортните средства и т. н. се използва
широка гама пластични смазки. Според статистическите данни, преимущественият дял от търкалящите лагери се смазва с консистентни
смазки (греси).
Най-широко приложение намират
хидратираните калциеви смазки (от
типа Солидол), които представляват смеси от индустриални масла,
сгъстени с калциеви сапуни на синтетични мастни киселини. Използват се във всички триещи възли на
промишлени, подемни, транспортни
и други видове машини и механизми,
работещи при нормални условия и
температура от -30 до + 70 ° С. За
смазване на елементи на шасито и
кормилния механизъм на автомобилите са приложими при подаване на

154

смазката чрез прес-масленки.
Друг вид консистентна смазка –
графитната, се състои от цилиндрово масло, сгъстено с калциеви сапуни на синтетични мастни киселини с прибавка на 10% прахообразен
графит. Използва се за натоварени
бавноходни механизми, за ресори,
открити зъбни предавки, но не е
подходяща за точни механизми, например търкалящи лагери.
Комплексните калциеви смазки
(от типа Униол) са изградени от
остатъчни индустриални масла,
сгъстени с калциеви сапуни на термообработени синтетични мастни
и оцетна киселини и с антиокислителни и други прибавки. Представляват универсални смазки с високи
противозадирни свойства, които
работят в условията на високи натоварвания и температури до
+150°С. Използват се в триещите
възли на промишленото, миннообогатителното и металургичното
оборудване, автотракторната и
селскостопанската техника, в тунелни пещи, горещи конвейери и др.
Натриевите смазки (от типа
Консталин) се изграждат от леки
цилиндрови масла, сгъстени с натриеви сапуни на касторово масло. Използват се за търкалящи лагери и
други триещи възли. Натриеви смазки, сгъстени с натриеви сапуни на
синтетични мастни киселини, са
подходящи за приложение при температури до 110 °С в търкалящите
лагери на автомобили, електродвигатели, за буксите на подвижния
ж.п.състав. Други видове натриеви

смазки, сгъстени с натриеви сапуни
на стеаринова киселина и съответни прибавки (например молибденов
дисулфид), се отличават с високи
студоустойчивост – от -60 до +150
°С и работен ресурс. Използват се
за мазане на миниатюрни лагери и
редуктори за електромеханични уреди.
От своя страна, литиевите смазки (от типа ЦИАТИМ 201, Литол,
Фиол) се изграждат от леки трансформаторни или индустриални масла, сгъстени с литиев стеарат.
Съдържат и различни прибавки. Характеризират се с добри противозадирни свойства и износоустойчивост, както и голяма дълготрайност
– до 20 000 часа. Използват се като
основни смазки за авиационни уреди,
за мазане на високоскоростни търкалящи лагери, в електромашини, както и ролкови и капселовани (херметизирани) лагери при температури
от -40 до +120 °С.
Алуминиевите смазки се състоят
от индустриални масла, сгъстени с
алуминиеви сапуни на стеаринова
киселина. Използват се при работни
температури до +65 °С за триещи
възли на морски транспортни средства, както и при консервация на
механизми с непосредствен контакт
до морска вода.
Произвеждат се и бариеви смазки, смазки със сгъстители от смесени сапуни, смазки с несапунени
сгъстители, които имат специфично приложение.
Към групата принадлежат и въглеводородните смазки, които се из-

октомври 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ï‡¯ËÌË
граждат от индустриални масла. За
сгъстители се използват неорганични вещества, много от които намират приложение и самостоятелно
като твърди смазки. Такива са графит, молибденов дисулфид, церезин,
парафин, вазелин и др. Използват се
главно за консервация на метални
изделия, в точни механизми, за смазване на метални въжета, за салникови набивки и резбови съединения,
работещи в контакт с агресивни
среди. Работният им температурен
диапазон е от -20 до +50 °С.

Важна е
съвместимостта на
смазките
При избора и практическото използване на смазките много важно
изискване е съвместимостта им с
околната среда. Възможно е да се
избере смазка, която да работи добре във влажна среда, при много високи или ниски температури и това да
бъде доказано чрез съответни изпитания. Също толкова важно е да се
знае действително ли избраната
смазка е съвместима с други смазки
при евентуално смесване, с техни-
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ческата гума на уплътнителните
елементи (подложки, пръстени и др.),
с детайлите от пластмаси и полимерни композити, с боите и защитните покрития и т.н.
Поради големия брой смазочни
вещества с широко разнообразие от
свойства, които се произвеждат и
предлагат на пазара, не съществува
стандартизирана методика за изпитване на тяхната съвместимост.
Най-общо две смазки се считат за
несъвместими, ако тяхната смес
има физически или експлоатационни
свойства, които са забележимо полоши от тези на отделните смазки.
Несъвместимост би могла да
възникне вследствие на различния
химически състав на пластични смазки от различни типове (например
литиева и полиуретанова). Също
така и поради различни прибавки и
базови масла, използвани за производството на смазки от един и същи
тип. Проблемите за съвместимост
на смазките се наблюдават и при
допълване на обема на смазката, както и при смяна на типа или промяна
на вискозитета на смазката за дадено оборудване.
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Различни типове смазки
да не се смесват
Преди използването на нова смазка се препоръчва старата да се отстрани напълно, чрез промиване на
цялата смазочна система. Известно
е, обаче, че за централизирани системи с голям обем това практически невинаги е възможно. При смяна
на смазката за отделни елементи
(търкалящ лагер и лагерна кутия) и
механизми (предавателни кутии, редуктори) изискването е по-лесно изпълнимо. Общото правило е, че различни типове смазки не трябва да се
смесват. Ако това не е възможно,
нормалният срок за смяна на смазката следва да се съкрати, за да може
по-бързо да се преодолее опасният
период на работа със смесени смазки.
При необходимост от смесване на
пластични смазки е нужно да се използват литературни и фирмени
материали за съвместимостта, на
първо място - на сгъстителите. Ако
сгъстителите са съвместими, трябва да се определи и съвместимостта на базовите масла и на прибавките.
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