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Ì‡Í‡ÚÍÓ
√ÓÒÔÓÊËˆ‡ ÀË‡Ì‡ Â ÌÓ‚ÓÚÓ ·Â·Â ‚ ÂÍËÔ‡ Ì‡ “Ë ≈Î ≈Î ÃÂ‰Ë‡
На 18 ноември т.г. колежката ни Татяна Георчева от дизайнерския отдел
на издателството за пореден път зарадва целия екип на списание Инженеринг ревю. Щастливият повод бе раждането на първото дете в младото
семейство на Таня и съпругът й Венелин - дъщеричката Лиана. Празникът
се оказа двоен за гордия татко Венелин, който чества рожден ден на същата дата. Както всички се убедиха, малката госпожица несъмнено е наследила красотата и стройната фигура на майка си, доказателство за което
са идеалните й мерки – 51 см. ръст и тегло 3,3 кг.
Екипът на Ти Ел Ел Медиа се присъединява към радостта на Таня и Венелин и им пожелава здраве и още много щастливи мигове в съвместния им
живот!

¡˙Î„‡Ëˇ “ÂÏ Û˜‡ÒÚ‚‡ ‚ ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ú‡ ìƒ‡Ë...‚ÁÂÏË ÚÓÔÎËÌ‡î
На 8 ноември т.г. България Терм участва в благотворителна кампания на
агенцията за модели „Marinella“, осигурявайки отопление на старо хале от
Захарния комбинат в Пловдив. Инициативата събра близо 120 специални
гости на спектакъл, на който бяха избрани победителките в конкурса за
нови лица за рекламния пазар. „Лъчистото електрическо отопление на нашия италиански партньор Star Progetti и мобилен 60 киловатов нафтов
генератор на топъл въздух осигуриха комфортна температура в лошо
изолираното хале. Това даде възможност на топ моделите и гостите на
събитието да се чувстват комфортно“, заяви инж. Николай Беловеждов,
управител на България Терм. Господин Беловеждов, който бе и член на журито, връчи специална награда на Нели Вакъфова от град Бургас, избрана за
лице на дружеството и класирана на второ място в конкурса.

Wittmann Battenfeld ÓÚÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Û Ì‡Ò
От 1 ноември т.г. шприцмашините Battenfeld и периферните устройства за шприцмашини Wittmann се дистрибутират и сервизират у нас от
фирма Витман Батенфелд България. Дъщерната фирма на Wittmann Battenfeld
(б.ред. образувана след присъединяването на Battenfeld към Wittmann) ще
поеме функциите на Юенг България. Тя доскоро предлагаше марката Battenfeld
на нашия пазар, а занапред ще се концентрира върху останалата част от
дейността си, съобщи инж. Ясен Щерев, управител на Витман Батенфелд.
„Имайки предвид конкуренцията между водещите марки производители на
шприцмашини - Engel, Arburg, Demag и Battenfeld, от една страна, и фактът,
че продуктите на Wittmann са почти непознати на българския пазар, приоритет на Витман Батенфелд България ще бъде налагането на пазара на
изделията на Wittmann. Сред тях са регулатори на дебит за вода, подкачващи устройства, дозатори за оцветител, сушилни, мелници, темпериращи устройства, охладители и роботи за шприцмашини със сервозадвижване“, коментира г-н Щерев. „Усилията ни ще бъдат насочени към всички преработватели на пластмаси, без оглед на това с какви шприцмашини са
работили до сега или ще работят в бъдеще. Уверени сме в успеха на нашето начинание, поради простата причина, че продуктите на Wittmann отговарят на мотото „австрийско качество на китайска цена“, допълни той.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
œÓ‚Â‰Â ÒÂ „Ó‰Ë¯ÌËˇÚ ÒÂÏËÌ‡ Ì‡ ≈ÏÂÒÓÌ
От 12 до 14 ноември т.г. в хотел „Катарино“, град Банско, се проведе
традиционният годишен семинар, организиран от българския офис на американския концерн Емерсон. Присъстващите специалисти от цялата страна имаха възможност да се запознаят с продуктите и решенията на водещата в областта на индустриалната автоматизация компания Emerson
Process Management, намиращи широко приложение във всички сфери на
производството.
Акцент в семинарната програма бе лекцията под надслов „Are you ready?“,
изнесена от инж. Борислав Младенов, ръководител на офиса в страната,
която представи концепцията на Emerson Process Management за безжичен
завод. За първи път в рамките на ежегодната конференция, наред с Emerson
Process Management, бе представено и направлението Emerson Network Power.
Инж. Ивайло Георгиев, мениджър продажби на отдела, запозна присъстващите специалисти с предлаганите продуктите и услуги. Повече информация за събитието търсете в следващия брой на сп. Инженеринг ревю.

—Ã

ÓÌÒÛÎÚ‡ Ë i2 ‰ÓÏ‡ÍËÌË Ì‡ ÒÂÏËÌ‡
На 11 ноември т.г. СМ Консулта и британската компания i2 организираха семинар на тема „Софтуерни решения за анализ и борба с измами и злоупотреби“ в столичния хотел Шератон. Събитието бе открито от Светла Манолова, управител на СМ Консулта, която представи десетгодишния
опит на компанията в областта на софтуерните приложения за управление на бизнес процеси, финансов одит и борба с корупционни практики.
Интерес от страна на присъстващите специалисти бе проявен към решенията на i2 и разнообразните приложения на продуктите в областта на
одита и следствения анализ. „Чрез графична визуализация и обработка на
данни от разнородни бази и източници, решенията на i2 изключително
улесняват проследяването на връзки между обекти и действия, като предоставят подходящи времеви, причинно-следствени и географски анализи“,
заяви Андрю Морис - директор на партньорската мрежа на i2. Той представи последната - седма версия на пакета решения за анализ, реализирани в
над 2000 организации по целия свят.

ÎË¬ÂÌ“Ó Á‡‚Â‰Â ÍÎËÂÌÚË ‚ »Ú‡ÎËˇ
От 16 до 19 октомври т.г. фирма КлиВенТо, съвместно с италианския си
партньор Ferroli, организира тридневно посещение в Италия за изявени
български клиенти. „Дистрибуторите посетиха централата на Ferroli в
градчето Сан Бонифачио, където имаха възможност да се запознаят с
мащабите на компанията, с продуктовата й гама и по-специално с найновите й разработки“, съобщи за сп. Инженеринг ревю д-р инж. Лина Кунчева, управител на КлиВенТо. Разгледани бяха три от дванадесетте завода
на компанията – за битово отопление, където се намира и чугунена леярна,
за индустриална климатизация и за индустриално отопление. „Заводът за
промишлена климатизация разполага с най-голямата лаборатория на територията на Италия за изпитване на климатични съоръжения, с мощности
до 1000 kW“, съобщиха от КлиВенТо. В съпътстващата посещението програма гостите се запознаха с културното и историческото наследство на
градовете Виченца, Верона и Венеция.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
—Ú‡ÚÂÍÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë ÌÓ‚Ë ÔÓ‰ÛÍÚË Ì‡ Kyocera Solar
Фирма Стратекс обяви сериозните си намерения да участва все по-активно на българския пазар на екопроекти, базирани на оползотворяване на
възобновяеми енергийни източници. В тази връзка, на 10 ноември т.г. в
рамките на официална работна визита на представители на Kyocerа Solar
Europe в новия търговски офис и сервизен център на Стратекс бе представена серията MINI модули. С тях се разширява гамата от малки PV мощности за автономни системи на Kyocerа Solar.
„Бързо разрастващият се пазар за производство на екологично чиста
ел.енергия е предпоставка за все по-значимо присъствие на екопродуктите
на Kyocera Solar у нас. Залагането и използването на технологично чисти
екопродукти, каквато е стратегията на Kyocera, е свързано с по-чиста
природа и съхранена за следващите поколения екологично чиста планета“,
коментира Михаил Янков, управител на Стратекс.
„Японският концерн е с водещи световни позиции в производството на
микрокерамика и базови високотехнологични продукти. У нас, благодарение
на сътрудничеството си със Стратекс, е представено подразделението
Kyocera Fineceramics Europe. То е специализирано в производството на PV
фотоволтаични соларни модули“, допълва той. Фирма Стратекс има над
10-годишно присъствие в областта на автономните и резервни електрозахранвания.

Atlas Copco Ó·ÌÓ‚Ë Ï‡ÎÍËÚÂ ÒË ÍÓÏÔÂÒÓË
Наскоро Atlas Copco лансира нова версия компресори с фиксирана и променлива производителност GA 11+-30 и GA 15-30 VSD, съобщи за списание
Инженеринг ревю инж. Данчо Данов, мениджър продажби Компресорна техника в българския офис на компанията.
„Серията малки GA+/GA VSD компресори има разнообразно приложение
в различни сфери на индустрията, включително цехове за сглобяване и
опаковане, автомобилна промишленост, дървообработка, печат, текстилна промишленост, производство на строителни материали, пластмаса и
леярство, газова и нефтена промишленост. Нововъведенията в серията
компресори доведоха до по-висока производителност (FAD). На практика
това означава, че клиентите имат възможност да избират по-малки
компресори за своите приложения, като по този начин пестят пари и
електричество“, коментира г-н Данов.
„Вграденият нов изсушител подобрява енергийната ефективност, а заедно с това и качеството на въздуха. Новата версия (26 kW) компресори
се предлага със съвременно поколение честотни управления (VSD). Всички
модели са проектирани да работят при температури на околната среда
до 46 °C, предлагат интуитивни интерфейси за мониторинг и са оборудвани със здрава, високоефективна предавателна кутия, която е напълно
защитена от замърсяване“, допълват от Атлас Копко България.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
Àƒ ÔÂ‰Î‡„‡ ÌÓ‚ ÏÓ‰ÂÎ Ï‡„ÌÂÚ‚ÂÌÚËÎË ÓÚ ODE
Наскоро фирма ЛД разшири предлаганата гама изделия със серия магнетвентили за високо налягане от италианския производител ODE, съобщи инж.
Здравка Дабижева, управител на ЛД, официален представител на ODE за
България. Гамата магнетвентили включва три модела с присъединителни
размери, съответно 1/4“, 3/8“ и 1/2“, предназначени за газове и течности
с налягане до 100 bar.
„Клапаните са с тефлонови уплътнения, пистонен тип, което гарантира надеждна работа и дълъг живот. Новите артикули имат универсална
употреба и множество приложения. Например, в автомивки с водоструйни и пароструйни машини, както за ръчни така и за портални инсталации.
Тези вентили са част от цяла линия продукти на ODE в областта, която
включва още и специализирани вентили за агресивни детергенти, смесителни системи и други“, коментира г-жа Дабижева.
„Новата серия на ODE намира приложение и в популярните напоследък
системи за „мъгла“ - инсталации с високо налягане, предназначени за създаване на фини водни частици, които се използват за охлаждане. Подобни
вентили са приложими и в арматурата за производство и използване на
технически газове“, допълни тя.

“ÂıÌÓÍÓÏ

Ó Ô‡ÚÌ¸Ó Ì‡ Vesta Automation
От октомври т. г. Техноком Ко е оторизиран дилър за българския пазар
на италианската компания Vesta Automation.
„Производството на Vesta Automation включва стандартни цилиндри
ISO6432 и ISO15552, компактни цилиндри, цилиндри за силно агресивна
среда, както и някои нестандартни и специални серии цилиндри. Компанията предлага и различни серии разпределители, включително ISO18 и
ISO5599, познатите FieldBUS системи и, разбира се, пневмоподготвящи
групи“, коментира инж. Димитър Шейтанов, управител на Техноком Ко.
„Vesta Automation е сред малкото компании, продуктите на които се
предлагат и във взвривозащитено изпълнение, в съответствие с изискванията на Директивите ATEX, както и на EN 60079-10, и EN 50281-3.
Производството на Vesta се контролира от система за управление на
качеството, базирана на стандарта ISO 9001-2000“, допълва той.
„Истинската сила на италианската компания е в цилиндрите NWT, отличаващи се с модерен дизайн и безкомпромисност в качеството на използваните елементи. Други продукти, които приоритетно ще налагаме
на пазара, са разпределителите, имащи висока честота на сработване,
дълъг живот, голям дебит и възможност наистина да се работи без омасляване на въздуха“, заявява г-н Шейтанов в отговор на въпроса кои са найатрактивните за българския пазар продуктови групи.
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Ì‡Í‡ÚÍÓ
ÓÌÍÛÒ˙Ú Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ Ë Á‰‡‚Â ÔË ‡·ÓÚ‡ 2008 „.
През месец ноември се проведе ежегодният конкурс „Трети годишни
награди за перфектност по безопасност и здраве при работа 2008 г.“.
Организатор на събитието бе фирма Перфект Консулт. Събитието премина под мотото на европейската кампания „Здравословни работни места – Добре е за теб. Добре е за бизнеса!“, а официалната церемония по
награждаването бе на 11 ноември 2008 г. в Гранд-хотел София.
„Фирмите, участнички в конкурса, сред които Италмодалуче, Трейс-Бургас, Барс, Никми, Фикосота Синтез, Метрополитен, Мауер Локинг Системс, Далкия Варна, Центромет и други, бяха специално подбрани да
отговарят на определени критерии. Например, основната дейност на
фирмата да е производствена и в нея обективно да съществуват вредни
фактори на работната среда; да имат минимален брой злополуки, добре
разработена и внедрена политика по безопасност и здраве при работа,
редовно да са провеждани инструктажите на работниците и служителите и др.
Сред наградените фирми бе Италмодалуче, която получи първа награда
„Златен Плакет за 2008“.
„Компанията ни разполага с внедрена точна и всеобхватна програма за
оценка на риска. Извършваме вътрешно-организационни мероприятия по
безопасност и здраве при работа. Наблягаме на обучението на работещите и на добрата информираност на всички служители“, заяви Велко Кузмов,
управител на Италмодалуче.

«ËÍÓÏ‡Ú Î‡ÌÒË‡ ËÁ‰ÂÎËˇ Ì‡ Nagano Ë Fukuda
Фирма Зикомат стартира кампания за налагане изделията на японските производители Nagano и Fukuda на българския пазар, съобщи за списание Инженеринг ревю инж. Николай Матев, управител на фирма Зикомат.
„В ерата на сензорните технологии японските производители са сред
новаторите в областта. Две от най-известните японски марки в сферата на сензориката са Nagano и Fukuda. ADZ Nagano e специализирана в
производството и търговията на сензори и сензорни системи за индустрията и автомобилостроенето. Компанията предлага уреди за измерване на налягане, както и шалтери, манометри, дебитомери, нивомери и
други.
„В производствената гама на Fukuda са включени измервателни и контролни уреди, сред които дигитални манометри, регулатори, уреди за установяване на течове и други инструменти с широко приложение в хидравликата и пневматиката. Убедени сме, че изделията на Nagano и Fukuda ще
бъдат посрещнати добре на българския пазар“, допълни управителят на
Зикомат.
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ÍÓÏÂÌÚ‡
редакционен коментар

«‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ
Ë ÍÓÌ˛ÌÍÚÛ‡Ú‡
В дни, в които ни залива
плътен, систематичен информационен поток за предстоящи апокалиптични за
икономиката събития, всеки
мениджър вероятно си задава един и същ кардинален
въпрос. Без значение от ранга, компанията и дори бранша. И той е: „Как да оптимизираме разходите?“. Пътищата за това, разбира се, са
индивидуални. По-градивните са свързани с повишаване
на производителността. А ефективността на труда и
в по-добри дни на немалко места у нас е „terra incognita“.
Чертаейки днешните си пазарни стратегии, и производителите, и доставчиците на техническо оборудване
са изправени пред дилемата: „Ще се отвори ли по-голяма
пазарна ниша за висококачествена техника или критериите ще бъдат все по-ценови?“.
Отговорите, разбира се, се колебаят в две диаметрално противоположни посоки. Логически обосновани и
без 100% вероятност за изпълнение. Встрани от пазарните реалности у нас е общоизвестно, че доброто качество обикновено означава висока производителност,
сведени до минимум нежелани престои, а често и несравнимо по-дълъг експлоатационен живот.
Всички изброени качества са жизненоважни за едно
производство във всяко време, но особено в дни на ограничени в световен мащаб финансови ресурси. И ако
обърнем поглед назад, бихме открили добър пример за
техническа дълготрайност в скоростния линкор Айова,
определен за най-добър боен кораб на ХХ век.
Пуснат на вода през 1942 г., старият боец от времето на Втората световна война все още е в експлоатация. Въпреки впечатляващите си 56 г. живот. Пенсиониран цели три пъти и връщан в редиците на американския
военноморски флот през Корейската война, Виетнам,
както и по време на войната в Персийския залив.
За любителите на технически подробности, инженерното чудо е с водоизместимост 57 450 тона и е оборудвано с четворна парна турбина с мощност 212 000
к. с. Развива скорост от 33 възела (61,1 км/ч.). Отличава
се с радиус на действие 15 000 морски мили (27 780 км)
при скорост 12 възела. Максималната дебелина на бронята му е 40 см. Въоръжен е с девет 406,5-мм оръдия,
които изстрелват снаряди с тегло 1200 кг на разстояние 39 километра. Екипажът му е от 1921 души.
Добри примери за техника, работеща десетилетия,
има и у нас. Явно избрани не с оглед на моментното
икономическо статукво. Защото конюнктурата се променя, но важността на качеството - не.

инж. Амелия Стоименова,
главен редактор
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≈—ƒ ¡˙Î„‡Ëˇ Ó„‡ÌËÁË‡
‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËˇ Ì‡ CNC Ï‡¯ËÌË
Представени бяха две машини от висок клас на чешкия производител Kovosvit MAS

Œ

т 4 до 19 ноември т.г. ЕСД България организира демонстрация на CNC
металорежещи машини на чешкия
производител Kovosvit MAS. Първата
по рода си съвместна инициатива на
ЕСД България и чуждестранния им
партньор се проведе в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ в Технически
университет - София. Маркетинговата проява имаше за цел да представи технологичните възможности на
две металорежещи машини от висок
клас - вертикален обработващ
център модел MCV 750 Speed, с
12 000 оборота на мотор-шпиндела,
40 m/s бърз ход по трите оси и управление Heidenhain iTNC 530, както
и мултифункционален CNC струг, с
управление Heidenhain MANUALplus
4110.
„ТУ-София бе специално избран за
място на провеждане на демонстра-
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ционната инициатива. С това ЕСД
България показа съпричастността си
към проблемите на образованието в
България и желанието за сътрудничество с всички учебни заведения у
нас. Бихме искали да работим съвместно както с различните университети и професионални гимназии,
така и с индустриалните потребители в посока разрешаване на найнаболелия проблем в момента – организирането на учебни центрове за
NC-програмиране. В момента индустриалният сектор изпитва остър
дефицит на квалифицирани кадри за
работа със CNC металорежещи машини“, заяви Емил Минков, управител
на ЕСД България.
Продуктовата гама на Kovosvit
MAS се предлага у нас от ЕСД България от април тази година.
„Много сме удовлетворени от
факта, че успяхме да организираме и
осъществим проявата за толкова

кратък период. Разбира се, трябва да
отдадем дължимото и на Техническия университет – София, катедра
„Технология на машиностроенето и
металорежещи машини“, за оказаното сътрудничество. Бих искал и лично да благодаря на проф. Георги Попов и доц. Петър Хаджийски за подкрепата им при организирането на
мероприятието. Доволни сме от
проявения интерес и постигнатите
резултати и имаме желание тази
маркетингова проява да стане ежегодна“, допълни г-н Минков.
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¬ÚÓË ıË‰‡‚ÎË˜ÂÌ ÙÓÛÏ EATON
Vickers
Лектори от страната и чужбина представиха нови решения в областта на хидравличните системи

Œ

т 28 до 30 октомври т. г. хотел Шератон в столицата бе домакин на втория EATON-Vickers хидравличен форум. Събитието бе организирано от официалния партньор на
американската корпорация EATON за
България - Рея МП. Форумът предизвика сериозен интерес сред специалисти от областта на машиностроенето, енергетиката, металургията, химическата и добивната промишлености у нас. В рамките на
тридневната програма бяха дискутирани актуални технически проблеми и решения в областта на хидравличните системи. Лектори бяха Николай Мечков, ръководител направление Индустриални системи в Рея МП,
гостите от EATON Corporation - господата Форнвег, Крайзер, Скинър, и
представителите на водещи компании за производство на металургично оборудване.
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В първия ден участниците във форума получиха информация за корпорацията
EATON, нейната история,
мащаби и основните бизнес направления от дейността й. Бяха разгледани и
продуктовите серии пропорционални клапани, бутални и пластинкови помпи, начините за тяхното
управление и използваната
електроника. Бяха представени и хидромотори,
мобилна хидравлика, различни марки
хидравлични компоненти и възможностите за замяната им. Особено внимание бе обърнато на подготовката
и въвеждането в експлоатация на
хидравличните системи. През втория ден лекторите акцентираха
върху възможностите за удължаване
на експлоатационния цикъл на хидравлични компоненти и влиянието на

замърсяването с механични примеси,
вода и газове. Третият ден от форума бе посветен на задвижващите системи Remote Control, металургичната програма на EATON, системите
за осигуряване на качеството EMG,
както и на системите за измерване
на дебелина Mesacon и системите за
контрол на плоскостността
Shapeline.
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Initi@tive 2008
Ì‡ Schneider Electric
3000 гости, от които 100 български представители, взеха участие в изложението

Œ

т 20 до 24 октомври т.г.
Schneider Electric бе домакин на 22-то
изложение, представящо портфолиото от продукти, решения и услуги,
произвеждани и предлагани от компанията по целия свят. Около 3000
партньори, клиенти и журналисти
от 30 държави се включиха в найновото издание на форума – „Initi@tive
2008“. За първи път в историята си,
мащабното събитие се проведе в
Анталия, Турция, преди да отпътува
за Лос Анджелис. В изложението се
включи и българска група от около
100 човека - дистрибутори на Шнайдер Електрик България, мениджъри на
индустриални предприятия и представители на журналистическия
бранш.
Събитието бе открито от Кристиан Вист, вицепрезидент на
Schneider Electric, който въведе мотото, под което се проведе форумът

„Make the most of your
energy“
„Огромно предизвикателство
пред всички нас е задоволяването на
енергийните нужди на човечеството. Населението на Земята се увеличава, а с по-големия брой хора нарастват и потребностите от енергия. Така се появи необходимостта
от пестенето й. Друга тенденция е
глобализиращият се свят. Към комуникациите в него се поставят все
по-високи изисквания по отношение
на сигурността им. От друга стра-

на, пазарът изисква и все
по-елементарни решения.
В заключение, нуждаем се
от „зелена революция“,
подчерта г-н Вист.
„Стратегията за развитие на Schneider Electric
се основава на изброените тенденции, характерни за съвременния свят“,
заяви и Аарон Дейвис,
маркетинг директор на
компанията. „Да направим енергията безопасна,
надеждна, ефективна и
продуктивна. Това е нашата мисия. Всеки ден ние показваме, че бизнесът, опазването на околната среда и обществените потребности могат да се развиват ръка за
ръка. Или накратко, да постигаме
повече, докато използваме по-малко“,
подчерта той.
Церемонията по откриването
включваше и представяне на основните направления от дейността на
компанията. Директорът комуникации и вицепрезидентът на международната дивизия разказаха за решенията, предлагани от Schneider
Electric, опирайки се на реални проекти, изпълнени от компанията по света.

На обща изложбена площ
от 5000 кв. м.
гостите имаха възможност да се
запознаят с най-новите продукти и
системни решения на компанията в

Новият директор на Шнайдер Електрик България Андрю Слоан за тенденциите в развитието на компанията
Вярваме, че за клиентите ни енергийната ефективност се превръща
във все по-голям приоритет, не само заради запазването на природните
ресурси, но и за да направят бизнеса си по-конкурентоспособен. Ето защо,
ние решихме да предоставяме на своите клиенти цялостни решения за
оптимизиран енергиен мениджмънт, продължавайки да предлагаме качествени продукти за електроразпределение, индустриален контрол и
автоматизация.
Енергийната ефективност вече не е лукс, заради увеличаващата се
цена на електрическата енергия, благодарение на която и инвестицията
се изплаща по-бързо. Законовата рамка от влизането на България в ЕС
става все по-взискателна по отношение на енергийната ефективност.
С тази цел ние разработихме различни решения за клиентите ни в България, които да им помогнат да получат оптимална и дългосрочна енергийна ефективност, както и добър икономически резултат.
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областта на строителството и
индустрията. Паралелно с изложението се проведоха 72 конференции.
Част от форума бяха и три демонстрационни центъра - по енергийна
ефективност, автоматизация, както и центрове за данни и мрежови
решения.
Десетките щандове на изложението бяха сегментирани тематично,
според основните продуктови направления на компанията. Изложени
бяха комплексни решения на Schneider
Electric за центрове за данни на APC,
както и непрекъсваеми токозахранвания за критични приложения в строителството и индустрията на наскоро придобитата компания. На отделни изложбени площи можеха да се
видят функциониращи решения за
управление на сградни инсталации,
включително осветление, отопление,
вентилация и климатизация. Приложения на BMS също бяха сред акцентите на изложението. Специално внимание бе отделено на IP системи за
видеонаблюдение на Pelco, интегрирани решения на t.a.c. за сградна автоматизация и сигурност на хотели.
Сред основните направления в
развитието на портфолиото на компанията са и решенията за енергиен
мениджмънт в различни индустриални производства, подчертаха домакините. Достойно място сред функциониращите решения, показани на
изложението, имаха интелигентни
задвижвания, PС панели, HMI, средства за защита от машини и много
други.
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¡– “ÂıÌËÍ‡ Á‡ÔÓÁÌ‡
Ò ÌÓ‚ÓÒÚË Ì‡ Bosch Rexroth
Семинар представи обширната гама от компоненти за автоматизация на компанията

Õ

а 4 ноември т.г. фирма БР Техника, официален търговски партньор на
Bosch Rexroth за България, организира семинар в столичния хотел Expo.
Лекционната програма бе посветена
на продуктите за автоматизация на
Bosch Rexroth и на реализираните в
страната проекти от направленията индустриална и мобилна хидравлика, пневматика, линейна и монтажна техника. Събитието събра производители и търговци на индустриално оборудване от цялата страна,
сред които представители на Стомана Индъстри, Кумерио Мед, Сензор
найт, М+С Хидравлик, Петров ПМ,
Федер Универсал, Хидравлон, КМС
Инженеринг, Монди пекиджинг, Ивас
тех, Лесопласт, Стилмет и други.
Семинарът бе открит от инж.
Антоанета Генчева, управител на БР
Техника, която приветства
присъстващите гости с добре дошли и представи накратко историята
и дейността на двете компании. „В
трите си офиса в страната – в София, Пловдив и Габрово, БР Техника
предлага на своите клиенти консултации при избора на комплексни технически решения и при проектирането на пневматични и хидравлични
системи. Разполагаме с

повече от 3000 артикула на
склад
Извършваме гаранционен и извънгаранционен сервиз. Офертата ни
включва още пълна модернизация на
съоръжения и тестване на хидравлични системи с мобилна лаборатория.
Отскоро предлагаме на клиентите
си и обучение по хидравлика по стандартна и индивидуална програма“,
заяви инж. Генчева.
„Дейността на БР Техника от нейното създаване е свързана с представянето и успешното налагане на
българския пазар на доказаната марка Bosch Rexroth. Това е единствената компания в световен мащаб, която предлага всички познати технологии и продукти за задвижване, управление и преместване. Bosch
Rexroth решава ефективно и надеждно всякакви задачи в областта на автоматизацията с обширна програма
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от компоненти, модули и системи“, допълни
управителят на БР
Техника.
В първата част на
лекционната програма
инж. Владимир Димов
от пловдивския офис
на БР Техника представи

комплексната
гама компоненти
за линейна техника
на Bosch Rexroth. „Елементите за
линейни премествания влияят директно върху точността и производителността на машините, в които
се вграждат“, заяви инж. Димов.
Сред представените компоненти
бяха линейни лагери, кръгли направляващи и др.
Присъстващите специалисти се
запознаха и с голямото разнообразие
сачмени и ролкови призматични танкети и направляващи; сачмено-винтови двойки и подходящите за директно вграждане линейни модули.

Системата от алуминиеви
профили
на Bosch Rexroth беше презентирана в рамките на семинара от инж.
Васил Димов, направление „Монтажна техника“ в БР Техника. „Bosch
Rexroth предлага над 100 вида алуминиеви профили, над 25 вида сглобки и около 500 аксесоара за всякакви приложения“, заяви г-н Димов.
„Сред предимствата на базовите
механични елементи за автоматизация са стабилната и гъвкава
свързваща технология, отличното
съотношение цена/качество, минималното време за конструиране и
монтаж, интегрираното пневматично захранване, устойчивостта
на корозия и атрактивния дизайн“,
допълни той.
Втората част на семинарната
програма бе посветена на компонентите на Bosch Rexroth в

областта на пневматиката
представени от Ханс-Йоахим Алберс от централния офис на компанията. „Bosch Rexroth има повече от

50 години опит в областта на пневматиката като непрекъснато развива и подобрява своя асортимент.
Изделията ни от неръждаема и киселинно устойчива стомана, специалните уплътнения и дизайн отговарят на високите изисквания на
хранително-вкусовата, фармацевтичната и химическата промишленост. Пневматичната гама на
Rexroth се състои от голямо разнообразие цилиндри, ръчно механично
и пневматично управляеми разпределители и елементи, осигуряващи
функционалността на системата и
други“, заяви г-н Алберс.

Хидравлика
за индустриално
и мобилно приложение
В рамките на семинарната програма инж. Стоян Янкулов представи и
водещото направление на Bosch
Rexroth - комплексната програма от
хидравлични помпи; радиално-бутални и аксиално-бутални мотори; вентили и клапани с различни възможности за монтаж и др.
„В зависимост от сферите на
приложение, Bosch Rexroth произвежда и различни гами хидроагрегати с
мощност от 1 до 4 kW и обем от
2,4 до 1000 l“, заяви в заключение инж.
Янкулов.
В заключение инж. Цветан Цветков от офиса в Габрово представи
интересни проекти, реализирани във
фирмите АМК и Капитан Дядо Никола. Автоматизираните машини са
изградени на 90% с компоненти на
Bosch Rexroth и са доказателство за
всеобхватността на производствената програма на фирмата, увериха
от БР Техника.
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ÒÂÏËÌ‡
Компанията представи технологични новостите в обработката на камък

Õ

а 31 октомври т. г. фирма ТТ
Плюс бе домакин на семинар на тема
„Новости в обработката на камъка“.
Събитието, организирано в парк-хотел „Макси“ в столицата, събра над
50 фирми от бранша, Асоциацията
на каменарите в България, Минната
камара и представители на специализираната преса. Семинарът бе
открит от инж. Теодор Тодоров,
управител на ТТ Плюс, който приветства гостите с добре дошли и подчерта, че това е първият семинар в
областта на обработката на камъка, организиран у нас.
Теодор Тодоров представи гостлекторите - специалисти от седем
водещи италиански компании, производители на машини и оборудване за
добив, рязане, обработка и полиране
на мрамор, гранит и други камъни.
Презентации изнесоха Джилберто
Ленчони от фирма Гаспари Меноти;
Карло Скалети от фирма Дадзини; Ливио Сика от фирма Командули; Франко Баракини от компанията Денвер;
Джани Антонеску от Стайнекс; Пиерфранческо Деламико от Офичине
Маркети; Луиджи Бодзели от Диамант Сервис и Маурицио Баголин от
фирма Гинес.
В първата част на семинарната
програма бяха представени продукти на

фирмите Дадзини, Стайнекс
и Гаспари Меноти
„Фирма Дадзини е специализирана
в производството на поточни линии,
пробивни машини и аксесоари, машини за рязане на мраморни блокове и
машини с диамантени въжета за
рязане на мрамор и гранит“, заяви
Карло Скалини, представител на компанията. Сред презентираните на
събитието машини за обработка на
камъни бяха моделите с диамантени
въжета S800, S600 и S300, предназначени за рязане на камъни; хидравличната машина с видиеви глави Р250-Р150; вертикално и хоризонтално перфориращата - DTH 180;
пневматичните машини за рязане на
блокове - Hammer Block, както и раз-
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лични машини за рязане на железобетон.
Джани Антонеску запозна
присъстващите специалисти с
дейността на фирма Стайнекс,
произвеждаща машини за цепене
на камък. „Повече от 30 години
компанията ни проектира и произвежда широка гама от машини и линии за производство на
павета, малки кубчета, камъни за
бордюри и циментови блокове за облицовка на сгради. В момента те са
много популярни в Италия. Машините са хидравлични, характеризират
се със сила на цепене от 20 до 500 t
и могат да се инсталират направо в
кариерите за добив на камък или в
производствените бази“, коментира
г-жа Антонеску.
Италианският производител на
гатери, полиращи линии и обрезвачки за блокове Гаспари Меноти бе
представен на българските специалисти от Джилберто Ленчони. „Фирмата e основана през 1956 г. в град
Карара, Италия - световен център за
добив, обработка и търговия с облицовъчни материали. Традициите при
добива и обработката на тези материали в областта спомагат за
непрекъсната разработка на нови
технологии. В този контекст Гаспари Меноти се вписва със своята гама
от машини в процеса на обработка
на мрамор и гранит, която обхваща
гатери, линии за полиране на фаши,
линии за модул гранит и модул мрамор, обрязващи машини и напречни
обрязващи машини. Продукцията ни
представлява синтез от напреднали
технологии и оригинални проекти,
които гарантират високо качество,
съответстващо на изискванията на
пазара“, заяви г-н Ленчони.
Машини за полиране на чела от
италианската компания Командули
бяха представени в рамките на

втората част на семинара
от лектора - Ливио Сика. „Фирмата
е създадена през 70-те години в град
Кастелоне. Патентовала е първата
машина за обработка и полиране на
чела от мрамор и гранит. Гамата на

Командули се състои от машини с
една глава, машини с много глави и
поточна линия, машини за полиране
на чела с фиксирана маса, машини за
полиране на чела с поточна лента и
други“, заяви г-н Сика.
Гама хидравлични обтегачи за
машини, обработващи мрамор и гранит бе презентирана на семинара от
Пиерфранческо Деламико, от фирма
Офичине Маркети.
От своя страна, фирма Денвер,
която присъства на българския пазар
от 2007 г. чрез официалния си представител ТТ Плюс, бе представена
от Франко Баракини. „Денвер е една
от най-големите и известни компании в областта на преработката на
камъка в Европа. Централата й се
намира в Република Сан Марино. Специализирана е в производството на
машини за крайна обработка на камъни за нуждите на малки и средни
компании. Новост в продуктовата
ни гама ще бъдат CNC машините за
стъклообработка, които разработваме от две години“, коментира г-н
Баракини.
Интерес от страна на присъстващите специалисти бе проявен и към
серията аспирационни системи за
силно замърсени производства и обработка на камък на италианската
фирма Гинес и богатата гама диамантени дискове и инструменти на
Диамонд Сървиз.
Гостите на семинара имаха
възможност да се запознаят и с професионалните препарати за обработка, почистване, полиране и третиране на каменни настилки и облицовки на фирма Белинзони, изложени
в залата, в която се проведе семинарът.
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ƒÌË Ì‡ Autodesk ‚ ¡˙Î„‡Ëˇ
2008
Представени бяха най-новите софтуерни
решения в областта на машинното
конструиране и електропроектирането

Õ

а 27, 29 и 30 октомври в София се проведоха традиционните
Дни на Autodesk в България. Пред
близо 500 архитекти, конструктори, строителни и машинни инженери, геодезисти, проектанти и представители от водещи строителни
фирми, общини, министерства,
ютилити компании бяха представени най-съвременните софтуерни
решения в областите - модерно архитектурно, строително, конструктивно, ВиК, ОВК, електро- и инфраструктурно проектиране; съвременни географски информационни системи, както и модерни тримерно и
дигитално машиностроително проектиране. Домакини на мащабната
проява бяха официалният дистрибутор на Autodesk за България - фирма
БиЕмДжи и упълномощените дилъри
- 2 Плюс България, ЗенитГео, КАД
Пойнт, Каниско, Мапекс и ПроКАД
Текнолоджис.
На традиционната пресконференция, съпътстваща форума, БиЕмДжи,
Парафлоу Комуникейшънс и Autodesk
съвместно с официален представител на Министерство на образованието и науката обявиха успешното
приключване на проект за доставка
на ИТ оборудване и софтуер за 100
компютърни кабинета в 92 професионални български гимназии в страната.
Основни теми на презентациите
през първия ден бяха концепцията на
Autodesk за модерно проектиране,
координация и контрол на архитектурния проект чрез платформата
Revit, използването на строителноинформационния модел (BIM) в конструктивната част на проекта, както
и във ВиК, ОВК и електропроектирането. Присъстващите специалисти
се запознаха и с възможностите на
пакета Civil 3D в инвестиционното
проектиране. Презентациите бяха
придружени с демонстрации на продуктите от представители на фирмите-дилъри на Autodesk за България.
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Софтуерни решения
за териториално
планиране
През втория ден на мероприятието Имре Ковач, мениджър на
Autodesk за Източна Европа, представи пред гостите основната концепция на компанията, залегнала в решенията за териториално планиране, кадастър и в ютилити сектора. Разнообразни теми и примери от приложението на продуктите на Autodesk AutoCAD Map3D, Map Guide Enterprise
и Topobase, в България представиха
Пламен Доков и Стефан Далаков от
фирма Каниско; Иван Кунчев от Мапекс; Росен Петков и Наталия Александрова от Зенит Гео.
В реално време гостите на събитието имаха възможността да се
запознаят с възможностите на геопространственото решение за
създаване, управление и анализ на
геоданни Topobase от общините в
България.

Машинно проектиране с
Inventor 2009
Дните на Autodesk приключиха на
30 октомври 2008 г. със сесията за
машиностроително проектиране и
производство. Семинарът бе открит от Александър Тасев, директор
в Autodesk за Руската федерация. Той
представи стратегията на Autodesk
за устойчиво развитие и иновативни технологии. Участие взеха и специалисти от партньорските фирми
на Autodesk за България - Юрий Николов и Симеон Колчагов от Кад Пойнт;
Петър Тодоров от Про Кад Технолоджис; Павел Павлов от БиЕмДжи и
други.
Акцент в лекционната програмата бяха възможностите на цифровото прототипиране на Autodesk Inventor 2009. „Софтуерът Autodesk
Inventor предлага изчерпателен набор
от конструкторски инструменти за
създаване, проверяване и документиране на дигитални прототипи.
Inventor позволява да се използват
повторно вече съществуващите

DWG конструкции в 3D среда, както
и да разчитат и записват DWG файлове без риск от неточни транслации. Интуитивната 3D среда за конструиране на детайли и сглобки, с
помощта на функционални инструменти за проектиране, позволява
автоматизирано създаване на „интелигентни“ детайли, като стоманени
рамки, въртящи се механизми, тръби
и тръбопроводи, електрически кабели и кабелни снопове. Функцията за
анализ на напрежението при Inventor
Professional дава възможност на потребителите да разберат как реагират детайлите при зададено натоварване“, заявиха организаторите.

AutoCAD Electrical 2009
Представителят на Про Кад Технолоджис Петър Тодоров запозна
посетителите с предимствата, които AutoCAD Electrical 2009 предоставя на специалистите при проектиране на електрически схеми и системи за автоматизация.
„Специално разработен за създаване и модифициране на електрически
контролни системи,
AutoCAD
Electrical съдържа цялата функционалност на AutoCAD, плюс изчерпателен
набор функционални характеристики, ориентирани специално към проектиране на електрически схеми и
системи за автоматизация. Софтуерът автоматизира процесите на
създаване на електрически схеми,
номерирането на проводници и създаването на таблични спецификации.
Продуктът поддържа международните чертожни стандарти и изчерпателни библиотеки със символи. Също
така дава възможност за сътрудничество при работа върху дигиталните прототипи между екипа, който
работи по машиностроителната
част, и екипа, разработващ електрическите контролни системи“, заяви г-н Тодоров.
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За втора поредна година компанията събра стотици специалисти от
индустрията
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т 22 до 24 октомври т.г.
екипът на АББ България бе домакин
на втория общотехнически семинар,
организиран от мултинационалната
компания у нас. Мащабното събитие
събра представители на всички сектори от българската индустрия в
хотел „Санкт Петербург“, град Пловдив. Семинарът бе открит от Петер Симон, изпълнителен директор
на АББ за България. Сред официалните гост-лектори на презентациите
бяха още Алексис Заудер от АББ
Люксембург; Клаус-Дитер Шулце от
АББ Германия; както и представители на компанията от Швеция и Полша.
Тематично семинарът включваше 9 презентации. Разгледани бяха
високоволтовите прекъсвачи тип
LTB и комбинираните измервателни
трансформатори високо напрежение; силоизмервателните прибори;
видовете прекъсвачи НН и техните
приложения. Отделна презентация
бе посветена на новата серия разходомери „FlowMaster“. Присъстващите специалисти се запознаха и с
комплектните разпределителни
уредби средно напрежение и релейните защити средно напрежение
(серии RE 610). Специално внимание
бе отделено на информационно-управляващите микропроцесорни системи за автоматизация и решенията на АББ за контрол и защита на
електродвигатели и табла НН – контактори, моторни пускатели, релета за контрол и мониторинг „Arc
Guard System“. Сред представените
продукти бяха и

Типово тестваните табла
тип ArTu
„Те се предлагат в три модификации – ArTu M до 630А, ArTu L до 800А
и ArTu K до 4000 А. Конструирани са
съгласно последните тенденции и в
съответствие с традициите и качеството, характерни за АВВ. Нами-
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рат приложение в индустрията и строителството на жилищни и офис сгради.
Могат да бъдат със
степен на защита
от IP31 до IP65 и устойчивост на к.с. до
105 кА. Позволяват
специални приложения, като табла за управление на двигатели – МСС с форма на вътрешно
разделяне до форма 4. Основно предимство на този тип табла е наличието на пълни монтажни комплекти за прекъсвачи на АВВ. Сред плюсовете е и използването на специални профилни шини, както и на системата за бързо окабеляване – Unifix“,
коментира за сп. Инженеринг ревю
инж. Емил Петров, мениджър маркетинг и продажби НН в АББ България.
„В зависимост от вида на прекъсвача и начина му на монтаж – хоризонтален или вертикален, се използват
стандартни монтажни комплекти.
Те се задават с един-единствен код
за поръчка. В него са включени всички необходими елементи за закрепването и монтажа на прекъсвача в
таблото. С тяхна помощ, както и
чрез използването на профилните
шини се намаляват разходите и времето за сглобяване на уредбите. Таблата ArTu гарантират сигурна и надеждна работа и лесна модификация
на съществуващи разпределителни
уредби“, допълни г-н Петров.

Ретрофит на КРУ
Друг акцент в семинарната програма бе подходът, използван от компанията за ретрофит на комплектни разпределителни уредби (КРУ).
„АББ България залага на подход от
класически ретрофит чрез обновяване на количката на прекъсвача към
използване на типово тествани и
фабрично подготвени касети, тип
PowerCube. Касетите са особено
подходящи при ретрофит на КРУ,

независимо от производителя. Характеристики на касетите са стандартни напрежения до 17.5 kV/4000
A/40 kA и съответно 24 kV/2500 A/
31.5 kA. Възможно е използването на
всички комутационни апарати на
АВВ, сред които вакуумни прекъсвачи – VD4, VM1; елегазови прекъсвачи
– HD4; вакуумни контактори. Касетите PowerCube позволяват запазване на характеристиката на разпределителната уредба „Metal Clad“.
Сред предлаганите от АББ модели е
касетата с отсек за напреженови
трансформатори с вградени предпазители, монтирани на изваждаема
шейна, заяви Кирил Меджеделиев,
регионален инженер продажби „Апаратура СрН и ВН“.
„Две особено важни характеристики на касетите тип PowerCube са
наличието на земен нож с т.нар.
make възможности, както и фабрично монтираните и тествани блокировки между елементите –
прекъсвач, земен нож, врата, количка. Почти всички блокировки могат
да бъдат както механични, така и
електрически, което позволява
въвеждането им в „логиката“ на защитния терминал, съответно системата за управление на подстанцията. Опция са блок-контактите на
земния нож и количката, което дава
възможност за външна индикация на
положението. Немаловажно е подмяната на главната контактна система с напълно нова както от страната на прекъсвача, така и от страната на разпределителната уредба“,
подчерта лекторът.
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Инвестицията в разширението на производствената база е в размер на 1,1 млн. лева
а 14 ноември т.г. в гр. Пазарджик
Õ
официално бе открит новият цех за
монтаж и демонстрация на българския производител на металорежещи
машини с ЦПУ - РАИС. Лентата на
новия цех прерязаха управителят на
дружеството Нишан Бъздигян и
кметът на град Пазарджик Тодор
Попов. Събитието бе уважено и от
Юмер Хамза, заместник-областен
управител; Георги Йорданов, председател на Общинския съвет; Илия Келешев, председател на Българската
браншова камара – общо машиностроене, а също и от много местни
бизнесмени, партньори и клиенти на
фирмата.
Инвестицията в разширението на
производствената база е в размер на
1,1 милиона лева и е реализирана изцяло със собствени средства, съобщи за списание Инженеринг ревю
Нишан Бъздигян, управител на дружеството. На обща площ от 700 кв.м.
са обособени и оборудвани монтажна част, шоурум, зала за обучения и
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офиси за търговския отдел. Цялата
производствената база на предприятието е разгърната върху терен от
7 дка. За новия цех са открити допълнително 16 работни места, с което заетите в предприятието вече
са 80 човека.
След откриването бе направена
демонстрация на работата на произвежданите в РАИС металорежещи
машини. „В новия цех ще извършваме окончателния монтаж, настройките и изпитанията на машините.
В шоурума всеки клиент ще може да
види на място как те работят, какви са възможностите и параметрите им. В нашата практика много
пъти сме имали възможността да се
убедим, че клиентите ни държат да
видят работеща машина. В демонстрационния център ще им предоставим именно тази възможност, за
да може лично да се уверят, че избират най-доброто. Оборудвана е и
зала за обучения, където ще се подготвят специалисти за работа със
закупените от РАИС машини“, ко-

ментира г-н Бъздигян.
Създадената преди 13 години компания в момента е единственият
производител на вертикални обработващи центри у нас. В продуктовата гама на предприятието се
включват четири модела стругови
машини и осем модела фрезови машини. РАИС е дистрибутор за
българския пазар на японските производители FANUC Robomachines,
TAKISAWA Machine Tools и CITIZEN
Human Tech. Освен в България, машините на РАИС се продават в Италия, Русия, Турция, Гърция, Македония,
Румъния, където компанията има изградени сервизни центрове“, допълват от фирмата.
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» ÍÓÏÔ‡ÌËËÚÂ Cola Ë
ISEA Ò‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ferroli
Групата затвърди позициите си на пазара на енергийноефективни
отоплителни уреди

Õ

аскоро италианската компания
Ferroli разшири структурата си с
придобиването на две нови компании
- италианските производители Cola
и ISEA, съобщиха от офиса на фирма
КлиВенТо, представител на Ferroli за
България. „Присъединяването е продиктувано от желанието на нашия
партньор да обогати продуктовото
си портфолио, като включи във всяка предлагана гама продукти разнообразие от модели. Новопридобитата компания Cola има водещи позиции в производството на печки на
дърва и пелетни горелки. Тя е добре
позната и с проектирането и производството на котли на биомаса,
които се отличават с иновативни
технологии и модерен дизайн. ISEA,
чийто заводи се намират в областта Тоскана, е известна с производството на електрически бойлери“,
коментира д-р инж. Кунчева, управител на КлиВенТо.
„Италианската компания, която е
известна и с инвестициите в развитието на собствени производствени мощности, притежава общо око-
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ло 12 завода. През
последните 20 години фирмата провежда политика на навлизане на нови пазари
чрез закупуване на
наложили се местни
производители в
Италия, Испания, Германия, Холандия. След
присъединяването
им, Ferroli инвестира
в обновяване на техните заводи. Типичен
пример са компаниите Rapido, Lamborghinicalor, Finterm,
Agpo,
Euroterm,
Joannes, IMA, Magnetic“, допълват от
КлиВенТо.
Благодарение на разнообразието
от марки, КлиВенТо получава възможност да реализира пазарните си планове, насочени към предлагане, освен
на конвенционални отоплителни системи, но и на по-ефективните
съвременни технологии, уверяват от
фирмата. „Наред с технологии, работещи с традиционни горива, ще за-

ложим на съвременни решения, оползотворяващи алтернативни източници на енергия, включително слънце,
термални води и други“, допълва г-жа
Кунчева.
Читателите на списание Инженеринг ревю познават фирма КлиВенТо
като доставчик на цялостни технически решения в областта на битовото и индустриалното отопление
и климатизация.
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Внос/износ на статични преобразуватели
в страната за периода 2005 - 2007 г.

Фиг. 1. Внос/износ на статични преобразуватели
Графиката илюстрира развитието в мащабите на пазара на
статични преобразуватели у нас за периода 2005-2007 г. В групата се включват и апаратите за телекомуникация, автоматичните машини за обработка на информация и техните единици.
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 статични преобразуватели, 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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Кевин Янгс, регионален мениджър
за Централна и Източна Европа
в Omron Electronics, пред списание
Инженеринг ревю
Уважаеми г-н Янгс, от колко
години Omron Electronics
присъства на българския пазар и каква е бизнес структурата ви тук?
Omron Electronics присъства на
българския пазар чрез фирма Гемамекс от 1991 г. Партньорството ни
стартира с предлагането на продукти от направленията Автоматизация и Компоненти, в които Гемамекс
постигна успех не само като дистрибутор, но и като системен интегратор. През последните две години
и половина успешно налагаме на
българския пазар и различни системи
за визуална инспекция на електронни
платки (AOI).
Бихте ли посочили някои отличителни характеристики
на българския пазар, в сравнение с пазарите в Югоизточна и Западна Европа.
В миналото България е имала добре развита индустрия в областта на
електрониката, но след 1990 г. ситуацията се е влошила. В настоящия
момент се наблюдава истински
възход на електронното производство, благодарение на дейността на
малките и средно големите частни
компании. Основното, което прави
впечатление на местния пазар, е
високото качество на продукцията,
разнообразието от продуктови групи, гъвкавостта на производителите и доброто сътрудничество между тях. По време на посещенията си
в България се запознах с компании,
които произвеждат едновременно
висококачествени електронни компоненти с приложение в автомобилната индустрия и в електрониката.
Кои са последните технологични решения на Omron
Electronics, с най-голям пазарен потенциал в България?
Продуктът с най-голям потенци-
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ал са системите
за визуална инспекция на електронни платки от
последно поколение. Те представляват оптимизи- Кевин Янгс, регионален мениджър за Централна и Източна
рано като цена ре- Европа в Omron Electronics и Георги Генчев, президент на
шение, подходящо Гемамекс
за малки до средни като производпродавани в България, са решенията
ствен капацитет поточни линии. за визуална инспекция, модел VT-RNSКато комплексно решение с тези си- ptH, както и „in-line“ системите, мостеми, Omron предлага т.нар. in-line дел VT WIN II.
концепции. Те могат да се приложат
Как е организиран следпров модулни системи, подходящи за подажбеният сервиз на Omron
точни линии от дребносерийното
Electronics?
до средносерийното производство.
Това е добър въпрос. Omron съзнаВъзможно е да се използват и като ва, че клиентите ни не могат да
истинско „in-line“ решение за средно- развиват ефективен бизнес, базиран
серийни до масови производствени само на продажбите. Необходимо е
единици. Сигурен съм, че Omron може да предлагаме локална - първокласна
да предложи съвременно и цялостно и експедитивна - техническа подрешение на българските производи- дръжка. Такава е политиката ни във
тели на електроника.
всички държави, в които продаваме
Виждате ли пазарна перспек- системи за визуална инспекция на
тива за налагане на системи- Omron. В България разчитаме на
те за визуална инспекция у дългогодишното си партньорство с
нас?
Гемамекс, която разполага с добре
Гемамекс отговаря за маркетира- подготвени специалисти в сервизинето и дистрибуцията на продукти- рането на AOI продукти.
те на Omron в България повече от
Качествената техническа
17 години. Що се отнася до систеподдръжка е невъзможна без
мите за визуална инспекция, обаче,
непрекъснато повишаващи
още сме относително нови за местквалификацията си специалиния пазар. Благодарение на Гемамекс,
сти.
Omron вече разчита на сериозна паДа! Затова местните инженери
зарна основа тук, върху която възна- допълнително се подпомагат от
меряваме да надграждаме занапред. техническия ни екип в двата региВеднъж чух една компания да споме- онални технически центъра на
нава, че системите за инспекция са Omron в Европа – Gyor в Унгария и
сред най-големите промишлени тай- Den Bosch в Холандия. В действини на Omron. Уверявам ви, че работя телност, техническият ни център
сериозно в посока да променя това в Холандия се намира в SMD произмнение. Те вече са достъпни.
водствена мощност на Omron, проКои са най-продаваните про- извеждаща продукти за автоматидукти и системи на Omron зация. Крайната продукция в него се
Electronics у нас?
инспектира с T-RNS „in-line“ систеОсновните продукти на Omron, ма за инспекция.
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Ì‡È-„ÓÎÂÏËˇÚ
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ
Ì‡ Ï‡ÒÎ‡
‚ ≈‚ÓÔ‡
Бизнесменът Пламен Бобоков
пред списание Инженеринг ревю

Пламен Бобоков
е сред малкото значими български предприемачи, избрали формулата на концентриран в определена дейност бизнес. Председател е на управителния съвет
на Приста Ойл и на надзорния съвет на Монбат. За
последните 13 години Приста Ойл е развила бизнес
отношения в над 20 държави от региона, като сред
страните с най-значително пазарно присъствие на
продуктите с търговската марка ПРИСТА се открояват България, Румъния, Турция, Сърбия и др. Компанията си сътрудничи с водещи компании в петролната
и химическата индустрии, като Chevron (Texaco),
Valvoline, ERGON, Greenchem и др. Притежава собствени заводи в България и Турция, в които се произвеждат смазочни материали, греси, експлоатационни
течности за автомобили и автокозметика. Приста
Ойл управлява и най-големия завод за производство
на смазочни материали и автокозметика в Република Сърбия. Компанията разполага с четири терминала за съхранение на базови масла с общ капацитет на
вместимост над 52 000 m3. За бъдещото си развитие е насочила поглед към страните от Източна
Европа, Централна Азия и Близкия Изток.
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В началото на разговора ни не мога да не ви попитам за „горещата тема“ от последните месеци. Ще се отрази ли финансовата криза на производител като Приста Ойл?
За компания, концентрирана в бизнеса си, проявила далновидност по повод на днешната световна финансова ситуация и взела своевременни мерки във връзка с това, сегашното положение има и своите добри страни. Използвахме до максимум възможностите, които предлагаше нарастващия пазар, и се постарахме да се освободим от всички
скъпи като производствени разходи позиции от номенклатурата ни. В момента сме в процес на изчакване, консолидираме финансите си, за да можем да реагираме по найправилния начин на създалата се ситуация. Защото целият
процес е като махало - има долна мъртва точка на насищане. Предвиждаме с известна вероятност кога ще бъде тя,
за да можем да се запасим с продукти, които ще бъдат на
най-ниското възможно ценово ниво. Разбира се, това би
могло да се постигне от компании, които, подчертавам, са
концентрирани в бизнеса си и не се занимават със сто неща,
а с основната част от бизнеса си - между другото.
Наистина, българският модел изобилства от компании, извършващи едновременно коренно различни дейности. Защо се отклонявате от общата
посока?
В големия бизнес не е важно кой от какво разбира. Важно
е какви са организационните му качества и доколко познава
качествени специалисти, на които би могъл да повери определени бизнеси. И съответно, дали може да финансира тези
бизнеси. Зависи също и от целта, и от стратегията на
съответния бизнесмен. Общо взето, у нас стремежът на
всеки е да се доказва колко по-велик е от останалите. Само
че България е прекалено малка арена за едно такова доказване - като голямата мравка в мравуняка. И когато излезеш
навън от този своеобразен мравуняк, виждаш, че има и други
животни - далеч по-големи, които дори не те забелязват.
Не е невъзможно да се управляват големи холдинги. Просто всеки сам избира пътя на развитие. Ние в Приста Ойл
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бързо преодоляхме стремежа да знаем
и да можем всичко. Концентрирахме се
в двата си основни бизнеса - масла и
акумулатори - и успехите не закъсняха.
Истината е, че е нужно постоянство,
търпение, ясна стратегия и полет на
мечтите и мисълта.
Казват, че човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му!
Да, точно така! В момента мисълта ми е насочена към това да се
превърнем в голяма европейска компания. Имаме стратегия по въпроса и сме
планирали това да се случи до края на
следващата година. Разполагаме с необходимия ресурс, необходимите кадри, необходимите партньорства и
необходимата база. Имаме и една прекрасна финансова криза, в която активите се обезценяват. Тоест налице е
всичко необходимо, за да превърнем
мисията ни в реалност.
Какво означава голяма европейска компания, според разбиранията на Пламен Бобоков?
Най-големият независим производител на масла в Европа. Извън обичайните „заподозрени“ - огромни концерни, в нашия бизнес има около 500 независими производители. Целта ни е
да бъдем най-голямата компания от
тези 500. Работим от известно време върху осъществяването на тази
стратегическа цел и считаме, че тя
е напълно постижима за Приста Ойл.
Ще се наложи да разширите
производствените мощности.
За да можеш да си позволиш мечтата да си номер едно сред европейските независими производители, трябва вече да си изградил съответната
инфраструктура – като суровини и
материали, като производствени мощности, да притежаваш съответните
сертификати за качество и признанието от страна на стратегическите
си партньори.
Това е необходимо, за да имаш самочувствие да се изправиш наравно с
големите. И не на последно място,
трябва да имаш стабилни финансови
партньори, които да вярват в реализацията на твоята креативност. А
също - да имаш смелостта да мечтаеш, дързостта да работиш и упорството да постигнеш набелязаните
цели.
По-скоро в България или извън
нея ще разширявате производството?
Ясно е, че при една паневропейска
стратегия за развитие разширяването на производствените мощности
у нас не е рентабилно. Ще ни е необходима база и в Западна Европа - все
пак това е най-големият пазар. Що се
касае до Източна Европа, тя е привлекателна с ръста на икономиката
си.
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Има ли у нас работещ и международно признат механизъм за
доказване качеството на маслата?
Българският държавен стандарт
отдавна не е критерий. Практиката в
Европа е всяка компания или сдружение
от компании да определят сами стандартите си. Отделно, съществува
Американският петролен институт
със своите добри практики. Тук е мястото да кажа, че Приста Ойл е член на
ASEA и нашето мнение се взема при
разработването на новите стандарти. За съжаление, този факт, с който
ние заслужено се гордеем, не се знае
от почти никой в България.
Разбира се, има престижни международни организации, налагащи стандартите в нашия бизнес, и те са найважни. Но, безспорно, на първо място е
изискването на производителите на
автомобилни двигатели. Затова, една
компания е сериозна, когато е вписана
в сервизните книги на тези производители. Приста Ойл има одобрението
на почти всички производители в света. Разполагаме и с акредитирана лаборатория. Всеки би могъл да поиска
проверка и в европейска лаборатория.
Приста Ойл има производствена мощност и в Турция. Как
бихте коментирали бизнес
рамката там?
Да се прави бизнес в Турция е много
по-сложно. Там има разрешителен режим за внос на почти всички видове
суровини. Намирам това за доста назадничаво като виждане, защото затруднява сериозно бизнеса. Не е лесно
да се работи в Турция. Тя е много труден пазар. След като успяхме да извоюваме и там сериозни позиции, не виждам какво друго по-сложно би могло да
ни се случи. Защото предизвикателствата са тези, които превръщат
една компания в истинска. Разбира се,
Турция е един от най-големите производители на автомобили в Европа. Найвероятно, скоро ще заеме първенството и при тежкотоварните автомобили. Тя е и държавата с най-големия
тежкотоварен парк. Има много динамично развиваща се икономика, голямо
население и високо потребителско
търсене. Това са двете обратни страни на монетата. През последните години се говори за либерализация. Но
там, както знаете, обичат да говорят.
Имаме завод в Турция и терминал.
Дори наехме и втори терминал за определен период от време. В Турция е
абсолютно задължителен единствено
техният държавен стандарт, без значение какви други сертификати имаш.
Какви са бизнес интересите ви
в Близкия Изток?
Близкоизточният регион е важен за
нашето бъдещо развитие. Вече работим там и считам, че има огромен
потенциал да развиваме добри бизнес

отношения. Нещо повече, имаме сигнали от редица държави в този регион
със сериозното желание за откриване
на наши представителства и за съвместен бизнес. Отправено ни бе и предложение за изпълнение на инженерингова услуга.
А Русия?
Русия е „дело тонкое“, както се казва. Не бих се ангажирал да коментирам руския пазар, но определено мога
да заявя, че целта ни е да навлезем
там и в момента работим по въпроса. До края на настоящата година
имаме планове вече да присъстваме в
Русия, като закупим готов бизнес.
Подготвяме и стратегически договор
със сериозен партньор, който ще обявим официално до края на годината.
Той е за доставка на суровини и материали, но е свързан вероятно и с
бъдещото развитие на дейността ни
там. Бих казал, че Русия е голямото
следващо предизвикателство пред
Приста Ойл.
За да се реализира всичко, за което говорихте, са необходими
хора. Какво изисквате и какво
давате на хората си, г-н Бобоков?
Хората са най-важният фактор за
една компания. Истината е, че Приста
Ойл е сред малкото компании у нас,
която истински държи на хората си.
Ние - акционерите, се отнасяме с огромно разбиране и даваме голям кредит на доверие на всички наши специалисти - в маркетинга, в инженеринга,
в производството, във финансите…
Изискванията ни са много високи, защото няма време за обучение - събитията се развиват много бързо и е
необходимо хората да имат първоначална добра подготовка. Приста Ойл е
компания, която не страда от формализъм. За мен това е на първо място.
Важно е хората да изпитват удоволствие от работата, да са много добре подготвени и да знаят, че участват
в изграждането на бъдеща легенда от
българския бизнес. Твърдо вярвам, че
Приста Ойл и Монбат ще се превърнат в компании, сочени като пример.
И то не само в малка България, а и в
Европа. За да имаме самочувствието
да кажем, че и малка България е дала
нещо по-сериозно на европейския бизнес.
И накрая, ако се върнем назад
във времето, защо решихте да
се занимавате точно с масла?
Бизнесът с масла е бизнес на големи възможности. Най-малкото има гарантирано потребление. Независимо
от опитите да се търсят заместители на петрола и съпътстващите
тези опити успехи, петролът ще
продължи да бъде основен енергоизточник в следващите 50 години. А
това е доста сериозна перспектива
за един бизнес.
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»ÌÚÂ„‡ÎÌË ÒıÂÏË Ë ÏÓ‰ÛÎË
Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎË
–
Стефан Куцаров

азвитието на индустриалните
технологии води до нарастване на количеството на използваните електродвигатели (ЕДГ) и до все по-разнообразни изисквания към техните параметри и възможности. Все потърсена е и възможността за намаляване на разхода на електроенергия
чрез интелигентно управление, което
при това трябва да е с минимално
отражение върху размерите, теглото и цената на електрозадвижването. Всичко това налага съвременните управления да са практически изцяло електронни и в основата им да
е използването на интегрални схеми
(ИС). При значителна мощност на ЕДГ
се добавят дискретни мощни транзистори, универсални или специализирани модули. Управлението най-често
осигурява промяна на скоростта на
въртене, като често към нея се прибавят смяна на посоката и спиране.
Статията е посветена на съвременните ИС за управление на постояннотокови ЕДГ, като с малки изключения се разглеждат появилите се на
пазара след 2005 г. Дават се и сведения за някои специализирани модули. В следващ брой Инженеринг ревю
ще бъде разгледано управлението на
променливотокови ЕДГ.

Безколекторни
електродвигатели
(Brushless DC Motor, BLDC)
Липсата на четки и осигуряваната продължителна безотказна работа ги нарежда сред най-използваните ЕДГ. Основните им предимства
са възможността за получаване на
голяма скорост на въртене при добър
въртящ момент, висок кпд, добри
динамични качества (бързо тръгване и спиране) и сравнително безшумна работа. Роторът представлява
постоянни магнити от редкоземни
метали, а статорът е намотки, захранвани от постоянно напрежение.
Чрез електронен блок полярността
на напреженията на намотките се
променя по подходящ начин за създаване на въртящо се магнитно поле,
което взаимодейства с магнитите
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на ротора, увлича
го със себе си и
той има същата
скорост на въртене. За това действие е необходимо непрекъснато
да се следи положението на ротора,
което обикновено
се осъществява
със сензори на Хол
(HS), монтирани a
б
около задната
страна на вала на
BLDC. Скоростта
на въртене е право пропорционална
на протичащия
през статора ток,
като в съвременните BLDC той не
Фиг. 1
е постоянен, а правоъгълни импулси с честота поне 10
пъти по-голяма от максималната
скорост на въртене. Промяната на
скоростта се постига чрез изменение на коефициента на запълване d
на импулсите (ШИМ), тъй като постоянната им съставка е равна на
произведението на d и тяхната амплитуда.
Най-прости са еднофазните BLDC
с един магнит и намотка от две последователно свързани секции, докато при двуфазните (рядко използвани) и трифазните (с най-голямо приложение) магнитите и намотките
съответно са 2 и 3. Идея за структурата на блока за управление на
еднофазни BLDC е дадена на фиг. 1а.
Транзисторите са означени като
NMOS, но могат да бъдат IGBT (показаните на фиг. 1б) или биполярни
(все по-рядко). Те може да са дискретни, да представляват самостоятелен модул (при управление на мощни
BLDC) или да са част от ИС. Свързани са по мостова схема и се управляват от драйвера Dr. Когато на неговите изходи 1 и 3 има високо логическо ниво се отпушват Т1 и Т3 в
изходното стъпало OUT и напрежението UDD се подава на BLDC, като
полюсът му А е положителен спрямо
В. Роторът се завърта и когато

достигне определено ново положение
в HS се индуцира напрежение с определена полярност, което се усилва
от НА и постъпва на контролера
Contr. Той подава управляващ сигнал
на Dr, на изводите му 1 и 3 се получава ниско логическо ниво, а на 2 и 4
– високо. Последното отпушва Т2 и
Т4 в стъпалото OUT и UDD отново
се прилага на BLDC, но с обратна полярност. Сменя се и посоката на
магнитното поле на статора и то
продължава да завърта ротора. Диодите в стъпалото предпазват транзисторите от обратни напрежения.
Реално Contr подава импулси със спомената ШИМ и е задължителен, дори
BLDC да е с неизменна скорост на
въртене. Регулирането й става чрез
промяна на коефициента на запълване d на ШИМ и се осъществява чрез
външен за контролера сигнал (с
прекъсната линия на фиг. 1а) или от
записана в него програма. Токът на
BLDC се следи от резистора R и усилвателя CS и при надхвърляне на определена стойност към Contr се подава напрежение за намаляване на d или
спиране. С прекъсната линия на фиг.
1а е даден поставян само понякога
блок Temp за следене на температурата на транзисторите (сензорът
е термистор), който при достигане
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на определена нейна стойност задейства схемата по същия начин, както
при превишаване на тока.
За управление на значително поразпространените трифазни BLDC
се използват 6 транзистора (фиг.
1б), като във всеки момент са включени само два от тях (напр. Т1 и Т6).
Транзисторите осигуряват ток през
две от намотките на статора (за
примера А и В), докато третата не
е свързана. Тези BLDC изискват съответно три HS и три НА.
Токът и напрежението на маломощни еднофазни BLDC могат да се
осигурят от един или два транзистора, но това се използва сравнително рядко, заради невъзможността да
се сменя посоката на въртене. Независимо от това съществуват ИС за
управлението им, например IRS2117.
Съществуват и BLDC без вградени HS, които се препоръчват за работа в силно замърсена среда и за
монтаж в трудно достъпни места,
за да се улесни периодичното почистване на сензорите. В тях са вградени постоянни магнити, които при
въртенето на ротора активират
допълнителните HS. Следенето на
положението на ротора на трифазни BLDC може да се прави и без HS
(Sensorless Control) като се използва
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т.нар. обратна електродвижеща
сила (Back Electromotive Force, или
обратна е.д.с.). Тя представлява индуцирано напрежение в намотките
на статора поради движението на
ротора, като във всеки момент се
използва само напрежението в намотката без ток. Именно то се използва вместо напрежението от HS,
което се нарича следене на обратната е.д.с. (Back EMF Sensing) и засега
има по-малко приложение.
Различни са начините за реализация на схемите на фиг. 1 с ИС, като
сравнително рядко драйверът е самостоятелна ИС с наименование PreDriver. Пример е А4930 на Allegro
Micro Systems, предназначена за еднофазни BLDC, захранвани с NMOS
транзистори по схемата на фиг. 1а.
Честотата на въртене се регулира
чрез ШИМ сигнал на специален вход,
а други два са свързани към HS (даденият на фиг. 1а НА е вграден в ИС).
Захранващото напрежение на ИС е
между 8 и 36 V. Драйверите А3932 и
А3938 са за трифазни BLDC и имат
няколко допълнителни възможности
– задаване на максималния им ток
чрез външно постоянно напрежение,
извод за спирането му чрез ниско
логическо ниво и вграден блок CS.
Чрез последния се изключва захранва-

нето на електродвигателя при надхвърляне на максималния ток и след
известно време автоматично се
включва наново. И трите ИС могат
да захранват товари с напрежение
между 18 и 50 V.
Също неголям е броят на самостоятелните и специализирани ИС на
контролери. Сред характерните примери е ZXBM2004 на Zetex. Постоянно напрежение от 1 до 3 V на един
от входовете й осигурява d на импулсите между 100 и 0%, а честотата им се задава чрез външен кондензатор. Чрез постоянно напрежение
на друг вход може да се зададе минималната честота на въртене на
BLDC. И в тази ИС е вграден блокът
НА на фиг. 1а.
Значително по-често се използват
микроконтролери, предназначени за
постояннотокови товари въобще,
чрез които освен EДГ могат да се
управляват например импулсни захранвания и релета. Сериозно място
сред тях заема фамилията
PIC18F1230/PIC1330 на Microchip,
съдържаща 18 микроконтролера с
вградена памет, в която може да се
записва алгоритъм за управление.
Регулирането на скоростта е прецизно, тъй като d на импулсите може да
има 214 стойности (14-разредна
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ШИМ). Същевременно е възможно едновременното управляване на 6 BLDC.
За работа в микрорежим (захранващо
напрежение 1,8-3,6 V и консумиран
ток 330 uA) е предвидена серията
микроконтролери MSP430 на Texas
Instruments. Те са 16-разредни, имат
вградена памет и входове за управление на BLDC чрез SPI и I2C интерфейси. CAN функционалност пък осигурява оптимизираният за работа в реално време SH7203 на Renesas.
Друга група ИС включват Dr и изходното стъпало на фиг. 1. Сред тях
е серията FSAM от 9 интелигентни
мощни модула (Smart Power Module)
SPM на Fairchild Semiconductors, които могат да управляват трифазни
BLDC с мощност между 1 и 7,5 kW
(FSAM75SM60A). В размери 60x31
mm модулите съдържат три високоволтови ИС на драйвери, една нисковолтова ИС, шест IGBT по схемата
на фиг. 1б и термистор за температурна защита. Скоростта на въртене се задава чрез външен микроконтролер и се следи токът на всяка от
фазите, като BLDC се изключва при
надхвърлянето на дадена стойност
от който и да е от тях. Подобни са
сериите FSBF, FSBB и FSBS, но те са
предназначени за BLDC с мощност
между 300 W и 3 kW. Много по-малки
(29x12 mm) са 11-те SPM на серията FSB5, но само 6 от тях са за
мрежово напрежение.
Трета група са ИС, съдържащи в
основата си блоковете Contr и Dr на
фиг. 1а, като всички разгледани тук
съдържат и блоковете НА и Temp. За
еднофазни BLDC с регулиране на скоростта чрез постоянно напрежение
между 1 и 3 V е ZXBM1017 на Zetex с
вграден и блок CS. Полезна нейна
възможност е спирането на въртене-
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то при увеличаване на напрежението
над 3 V, докато чрез резисторен делител към друг извод се фиксира минималната скорост. Също за еднофазни ВLCD е MLX81100 на Melexis, която включва и блокове НА, Temp и CS.
Регулирането на скоростта на
въртене става основно чрез интерфейса SPI, но с допълнителен контролер (напр. МСР2515) е възможно управлението да се осигури от мрежа
CAN. Също така може чрез набор от
ключета ръчно да се задават фиксирани стойности на скоростта на
въртене. За трифазни BLDC е предвидена ИС МС73110 на Performance
Motion Devices, позволяваща прецизно регулиране на скоростта на въртене (използва се 10-разредна ШИМ) чрез
постоянно напрежение между 0 и 3,3
V и интерфейс SPI. Вградената
EEPROM осигурява запис чрез интерфейс I2C на програма за регулиране на
скоростта, която да се използва вместо външното управление. Специфична особеност е следенето на скоростта чрез сензор (тахометър) в BLDC,
данните за която също участват във
формирането на ШИМ. Също за трифазни BLDC с използване на обратната е.д.с. е MLX81200 на Melexis, който управлява стъпала OUT с NMOS
транзистори и поради работата си
при околна температура до 150°С
може да се вгражда в двигателите.
Логично с голямо приложение са
ИС, които включват повече от един
или всички блокове на фиг. 1а. Когато в последния случай в ИС са и HS
става възможно монтирането й в
самия BLDC. От този тип е А1444
на Allegro Micro Systems, предназначена за еднофазни BLDC. В нея чрез
подходящо свързване на един от входовете могат да се установят 3

близки стойности на d и съответно
на скоростта на въртене. Управляват се BLDC с напрежение между 1,8
и 4,2 V и ток до 500 mA при размери
на ИС 2x1,5x0,4 mm. За трифазни
BLDC с напрежение до 15 V и ток до
1,2 А е А8904 на същата фирма, която използва обратната е.д.с. Регулирането на скоростта на въртене,
смяната на посоката и задаването
на максимално допустимия ток на
BLDC се извършва чрез един сериен
вход. Също за трифазни BLDC, но с
напрежение до 450 V (например получено чрез изправяне на мрежовото
напрежение) може да се използва
високоволтовата ИС ECN30206 на
Hitachi. Тя също съдържа всички блокове на фиг. 1а, като освен регулиране на скоростта на въртене (чрез
постоянно напрежение на специален
вход), тя изключва BLDC при превишаване на определен негов ток или
при намаляване на напрежението му
под дадена стойност.
И накрая в една група са ИС за
фиксирана скорост на въртене, които имат две разновидности в зависимост от тока през намотките на
статора. Първата осигурява постоянен ток, като типични примери са
LA6581CL на Sanyo Semiconductors за
еднофазни BLDC и ТА7259Р на
Toshiba за трифазни. Последната
може да сменя посоката на въртене
чрез постоянно напрежение на специален извод. Втората разновидност използва схемата на фиг. 1а, но
Contr не може да променя d на ШИМ
и съответно скоростта на въртене. Примери са US90A на Melexis за
еднофазни BLDC и LB11669М на
Sanyo Semiconductors за двуфазни
BLDC с напрежение до 50 V и ток до
400 mA. Последната има темпера-
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Фиг. 2

турна защита, задействаща се при
температура на ИС 180°С.
Не са редки случаите, когато съществуващите ИС не могат да удовлетворят изискванията на определено
управление. Тогава то трябва да се
реализира чрез ИС и евентуално дискретни транзистори, които може да
не са специализирани за управление на
BLDC. Така Texas Instruments предлага
набор от операционни усилватели
(например ОРА211) за реализация на
блока НА, други за блока CS (например
INA210), универсални контролери
(напр. TMS320F28236), сигма-делта
модулатори (АМС1203) за блокове НА
и CS и изолатори (ISO721M) за галванично разделяне на Contr.

Колекторни
електродвигатели (Brush
DC Motor, BDC)
Техният статор може да представлява постоянен магнит от никелово-кобалтова сплав и редкоземни метали или намотка, а роторът
съдържа четен брой намотки, успоредни на оста му. На последната е
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a

поставен колектор от изолирани
една от друга медни пластини, до
които се допират две четки. Чрез
тях и колектора във всеки момент
от времето две от намотките се
свързват към постоянното напрежение на BDC така, че да се създаде
магнитно поле, противоположно на
това на статора. От взаимодействието на двете полета се получава механична сила, която завърта
ротора, а новото му положение
свързва други две намотки и се получава друго поле, което продължава да
върти ротора. Следователно не е
необходимо следене на положението
на ротора, което е предимство.
Недостатъкът от наличието на
четки в значителна степен се компенсира от по-простото и евтино
управление, като контролер е необходим само за регулиране на скоростта (BDC без регулиране не се нуждаят от контролер). В мощните
BCD статорът е намотка, свързана
последователно с тези на ротора.
Резултатът от това е, че увеличаването на тока през ротора при по-

голямо натоварване води
до по-голям ток и на статора и съответно увеличаване на въртящия момент, който реално остава почти непроменен.
Скоростта на въртене
на BDC е право пропорционална на напрежението
на ротора, което позволява регулирането й чрез
накъсването му с ШИМ
(честотата обикновено е
4-25 kHz, но вече достига
и до 100 kHz). Основната
схема за управление е дадена на фиг. 2а с аналогично действие
на тази на фиг. 1а. Регулирането на
скоростта на въртене става като
Contr променя ШИМ на входа на Dr. За
разлика от BLDC тук сравнително
често на входа С се подава постоянно напрежение за регулиране на скоростта на въртене, което Contr превръща в ШИМ. Особеност на стъпало
OUT е, че при запушване на всички
транзистори BDC продължава да се
върти по инерция и бавно спира (в
някои каталози това е означено като
режим Coast, а в други – като Stand-by
Mode). За максимално бързото му
спиране (режим Break) се запушват Т1
и Т2, а през отпушените Т3 и Т4 протича ток поради индуцираната в
ротора обратна е.д.с., която създава
механична сила за завъртане в обратна посока. Полезно е да се има предвид, че съществуват стъпала, в които Т1 и Т2 са PMOS транзистори.
Друга особеност е използването на
блока CS не само за аварийно спиране,
но и за „подпомагане“ на подържането на постоянна скорост на въртене
независимо от натоварването - уве-
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личаването на тока при по-голям
товар формира подходящ сигнал за
Contr и d на импулсите към Dr се увеличава. Това се улеснява от факта, че
въртящият момент зависи линейно
от тока през ротора. С прекъсната
линия на фиг. 2а е често поставяният (без да е задължителен) блок FB,
който формира по подходящ начин
сигнали от сензори за следене на скоростта на въртене и положението
на ротора.
За случаите на еднопосочно въртене на BDC могат да се използват изходните стъпала на фиг. 2б,в. Това със
замасен транзистор (Low-Side Drive
Circuit) позволява непосредственото
му управление от TTL и CMOS ИС, но
може да има затруднения за свързването на мотора, тъй като нито един
от изводите му не е замасен. Схемата със замасен BDC (High-Side Drive
Circuit) не притежава този недостатък, но задължително изисква Dr
за захранване на PMOS транзистора.
Резисторите R1 в двете схеми осигуряват запушването на транзистора
когато Dr е в състояние на висок
импеданс, а R2 намалява отскоците на
напрежение по посока на Dr. При нужда във веригата на масата на схемите може да се постави резисторът
R от фиг. 2а. Възможно е също така
вместо NMOS транзистор в схемата на фиг. 2б да се използва IGBT.
Подобно на BLDC и тук могат да
се използват различни ИС за реализация на схемите на фиг. 2, но разнообразието е по-малко. Първата група са
контролерите, като специализираните не са много. Такъв само за подържане на неизменна скорост на въртене
без промяната й при изправено мрежово напрежение между 160 и 400 V

66

е ST6265 на ST Microelectronics. Благодарение на него шумът на BDC става
по-малък, което се постига чрез следене на постоянното напрежение на
двигателя и промяна на d на ШИМ в
зависимост от него (по-голямо напрежение – по-малък d). За BDC със статор от постоянен магнит е предназначен TPIC2101 на Texas Instruments,
който позволява регулиране на скоростта на въртене чрез ШИМ на един
вход и постоянно напрежение (между
0 и 2,3 V) на друг вход. Честота на
импулсите на ШИМ се задава чрез
външна RC група, а изходът е за захранване на схемата на фиг. 2б. Значително по-често се използват универсални микроконтролери заради по-големите им възможности. За управление на BDC със стъпало OUT по схемата на фиг. 2а е подходящ PIC16F684
на Microchip, който има 4 изхода с 8разредни ШИМ сигнали (по един за
всеки транзистор в OUT). Предимство е възможността чрез резистора R на фиг. 2а или обратната е.д.с.
да се следи токът на ротора. Подобни
възможности
предлагат
PIC16F616 и PIC16HV616, но тяхната
ШИМ е 10-разредна. Специално оптимизиран за приложение в управлението на серводвигатели е SH7084 на
Renesas, който е снабден с бърз двоен
АЦП.
Втората група с твърде голямо
разнообразие са ИС и модули, съдържащи стъпалата Dr и OUT, като в каталозите нерядко се означават като
Driver. За еднофазни BDC се предлагат
само ИС със стъпало OUT по схемата
на фиг. 2а. Сериитe L6201 (изходен
ток до 1 А), L6202 (ток до 1,5 А) и
L6203 (ток до 4 А) на ST
Microelectronics могат да управляват

BDC с напрежение до 42 V, като регулирането на скоростта на въртене
се постига с ШИМ с логически нива и
честота до 100 kHz. Схемите имат
извод за свързване на резистора R на
фиг. 2а. Подобна e L6206, но тя е с
два еднакви блока Dr+OUT с отделни
входове, всеки с изходен ток до 2,5 А
и напрежение за BDC между 8 и 52 V.
Така могат да се управляват едновременно два BDC, а при успоредно
свързване на изходите – един с ток
до 5 А. Три са сериите на фирмата
ROHM с вградени защити, които не
позволяват напрежението на BDC да
е извън определени граници, а токът
му и температурата на ИС – над определени стойности. Всяка от сериите съдържа три ИС с един комплект
стъпала и три ИС с два комплекта
стъпала с максимален ток 0,5 А, 1 А
и 2 А. Първата серия осигурява напрежение на BDC до 7 V (напр. двата
комплекта на BD6217 с ток по 2 А),
втората – напрежение до 18 V (единственият комплект на BD6220 с ток
до 0,5 А) и третата – напрежение до
36 V (единственият комплект на
BD6231 с ток до 1 А). За подаване на
входното напрежение с ШИМ има
двата входа, всеки от които е за
въртене в определена посока. За BDC
с напрежение до 36 V и ток до 3 А е
ИС AN44075A на Panasonic, чието
входно напрежение е с ШИМ с честота между 17 и 35 kHz и TTL нива.
Предвидени са отделни входове за
смяна на посоката на въртене и спиране също с TTL нива. С подобна структура е ИС 33186 на Freescale
Semiconductor, но тя е предназначена
за BDC с напрежение от 5 до 28 V и
ток до 5 А. Входното напрежение с
ШИМ също е с TTL нива, а честотата
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му може да е до 10 kHz. Особеност е
вграждането в ИС на резистора R на
фиг. 2а, който заедно с блока CS осигурява защита при ток на BDC над 6,5
А. По-особена е IR3220S, съдържаща
Dr и две стъпала OUT по схемата на
фиг. 2в, но чрез два външни транзистора (например IRF7484) може да се
реализира стъпалото OUT от фиг. 2а.
Тя е за управление на BDC с напрежение до 36 V и ток до 6 А. Към класическите температурна и максималнотокова защита тук е прибавен
бавен старт – определената скорост
на въртене се достига плавно за време, задавано чрез външна RC група.
Към тази група би могла да се
причисли ИС L6219 на Unison
Technologies, която чрез TTL логически нива на двата си входа осигурява
4 различни въртящи момента чрез
тока на ротора при максимална негова стойност 0,75 А. Управляваните BDC са за напрежение до 45 V.
За трифазни BDC е предвидена
ТА7259FG на Toshiba, чието стъпало
OUT е по схемата на фиг. 1б, но реализирано с биполярни транзистори.
Чрез нея може да се управляват BDC
с напрежение от 7 до 26 V и ток до
1,2 А. Скоростта на въртене се променя чрез постоянно външно напрежение, а посоката – чрез логически
TTL нива. За следене на положението
на ротора чрез сензори на Хол са
предвидени три входа.
Управлението на мощни BDC може
да се извършва чрез модули, които
поради множеството вградени защити (същите, както при сериите на
ROHM) често се наричат SPM. Серията от 9 модула на Fairchild позволява управляването на BDC с напрежение до 600 V и максимален ток меж-
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ду 3 А (модулът FSBF3CH60B) и 30 А
(модулът FSBB30CH60C). Стъпалото
OUT е по схемата на фиг. 1б, а промяната на скоростта на въртене се
осъществява ШИМ, получена непосредствено от контролер. Модулите
са за монтаж върху печатна платка
с отвори и имат размери
44x26,8x5,5 mm. Също за трифазни
BDC с напрежение до 500 V и ток до
2,5 А е модулът SMA6843MP на
Allegro Micro Systems, а стъпалото му
OUT е с NMOS и PMOS транзистори
по схемата на фиг. 1б. Той е с вградена топлинна защита и такава от
напрежение под определена стойност, а входните импулси могат да
се получат непосредствено от 5-волтова CMOS логика. Също трифазен
е модулът SCM1106M, но поради използването на IGBT в стъпалото OUT
той управлява BDC с напрежение до
600 V и ток до 10 А.
Като трета малка група са ИС за
управление на сервомотори. Типичен
пример е МС33030 на ON Semiconductor – в зависимост от състоянието на външен сензор тя осигурява
задействане на BDC и автоматичното му спиране при достигане на определено ново положение на ротора.
За целта в ИС са вградени операционен усилвател и компаратор, а могат да се управляват BDC с напрежение до 36 V и ток до 1 А.

Стъпкови ЕДГ
(Stepper Motor) SM
Движението на ротора им представлява завъртане на точно определен малък ъгъл, наричан стъпка. За
стъпки от 7,5° до 15° (между 48 и 24
стъпки на оборот) основно се използват SM с ротор от постоянни маг-

нити с редуващи се полюси, а за помалки стъпки (обикновено от 0,9° до
3,6° и съответно между 400 и 100
стъпки на оборот) се предпочитат
хибридните SM – постоянните магнити на техния ротор са със зъби и
всяка стъпка е равна на разстоянието между тях. Статорът винаги е
от намотки, токът през които създава магнитно поле, взаимодействащо
с ротора и предизвикващо завъртането. Еднополярните SM (Unipolar
Stepper Motor) имат 4 намотки,
токът през които може да е само в
една посока и управлението им изисква еднополярни импулси. При двуполярните SM (Bipolar Stepper Motor)
токът през двете намотки може да
протича и в двете посоки и за създаването му са необходими двуполярни
импулси. За осигуряване на голям брой
стъпки се използва микростъпково
управление (microstepping), при което
през две съседни намотки се пропускат едновременно два тока с точно
определена големина и форма (вместо простото включване и изключване на тока) и въздействието им върху
ротора го поставя в точно определено положение. Големината на тока и
следователно въртящият момент на
SM се задава чрез ШИМ.
Всяка от намотките на еднополярните SM се свързва както М на фиг.
2б, а всяка от намотките на двуполярните SM – както М на фиг. 2а.
Практически винаги се използват
MOS транзистори (обикновено
DMOS), които могат да осигурят
желания ток. Основните стъпала за
управление отново са Contr, Dr и OUT,
като последните често могат да се
използват и за BDC. Например стъпало OUT за двуполярни SM съдържа два
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Производители на ИС и модули за управления за постояннотокови ЕДГ
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моста, всеки от които е по принцип
може да управлява един BDC. С найголямо приложение са две групи ИС
за реализация на управлението.
Първата включва стъпалата Dr и
OUT, като част от ИС могат да се
използват и за управление на BDC,
например разгледаните L6201,
L6202 и L6203. Същото се отнася и
за А3906 на Allegro Micro Systems,
основно предназначена за двуполярни SM с напрежение между 2,5 и 9 V
и ток до 1 А, чийто корпус е с разме-
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ри 4x4x0,75 mm. Подобна е А3988,
но тя е за два двуполярни SM или
четири BDC с напрежение до 36 V и
ток до 1,2 А. Не са редки случаите в
едно устройство да се използват
различни ЕДГ. За управление на един
двуполярен SM с ток до 1,2 А и един
BDC с ток до 2,4 А е предназначена
А3989. И двата ЕДГ могат да са с
напрежение до 36 V.
По-различна е А3987 за микростъпково управление със своя специфичен блок, наречен транслатор,

който позволява чрез подаване на
импулс да се направи една микростъпка на SM (напрежение до 50 V и
ток до 1,5 А). За управление на мощни SM може стъпалото OUT да се
реализира с дискретни мощни MOS
транзистори (напр. двойката
FDC6420C на Fairchild) и драйвери
(напр. ТС4467 и ТС4468 на Microchip).
Втората група са Contr, като
твърде малко са специализираните.
Сред тях е L297 на ST Microelectronics, който може да управлява
еднополярни и двуполярни SM с препоръчвана ИС L298N за стъпалото
OUT. Много по-голямо е приложението на универсални микроконтролери, но възможностите на някои от
тях са специално подбрани и за управление на SM. За еднополярни SM
особено подходящи са PIC12F508,
PIC12F509 и PIC16F505 на Microchip
с вградена Flash памет. Те позволяват микростъпково управление със
специално създадена ШИМ (Еnhanced
Capture Compare PWM, ECCP), осигуряваща плавно превключване на SM
от една стъпка на друга. За двуполярни SM са подходящи вече разгледаните PIC16F684. Друго интересно решение е реализирането на Contr
чрез ИС на програмируема логическа матрица.
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Конструкции, приложна област, използвани уплътнения
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идравличният цилиндър, наричан
накратко хидроцилиндър, е един от
най-широко разпространените изпълнителни механизми за осъществяване на линейно движение и предаване на сила към работните органи на
различни машини. По-важните предимства на хидрозадвижванията,
които обуславят масовото им приложение, са:
l Широк диапазон на безстепенно
изменение на скоростите, силите и
положенията на работните органи;
l Предаване на големи мощности и
сили при малки размери и маси на
уредбите;
l Плавност на движението;
l Елементарност на реверсирането
без изменение на движението на
двигателя и възможност за бързи и
чести превключвания на движението
на работния орган;
l Голяма твърдост;
l Лесно осъществяване на автоматично, програмно и дистанционно
управление.
Не съществува принципна разлика между хидравличните и пневматичните задвижвания, в частност
между хидравличните и пневматични цилиндри. Поради свиваемостта
на въздуха, обаче, при пневмозадвижванията е по-трудно поддържането
на равномерно движение и прецизност на управлението. Освен това,
изискванията за безопасност ограничават максималното налягане на
въздуха до около 10 bar, което води
до по-големи размери спрямо хидравлична уредба при близки силови характеристики.
На фиг. 1 е представена типична
конструкция на двойнодействащ бутален хидроцилиндър с едностранен
бутален прът, който е най-масово
използваният вид. Основните му елементи, които се срещат и при другите видове хидроцилиндри, са: ци-
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Фиг. 1.

линдрова тръба 1, бутало 2, бутален
прът 3, затварящ капак 4, уплътнителен капак 5 с водеща втулка 6, уплътнения 7 и почистващ пръстен 8.
Съществува

Фиг. 2а.

голямо разнообразие от
хидроцилиндри
които се различават по начина на
действие и конструктивното изпълнение. Използването на един или
друг вид се диктува от конкретните условия на работа, предназначението и конструкцията на машината, в която се вграждат. Основните видове хидроцилиндри са схематично показани на фиг. 2.
При хидроцилиндрите с едностранно действие (фиг. 2б), движението по хидравличен път е само в едната посока, а обратният ход се
осъществява от външна сила (тежест, пружина или с друг еднодействащ хидроцилиндър). Такива хидроцилиндри се използват основно в
подемно-транспортната техника и
в приспособления за затягане и фиксиране.
При двойнодействащите хидроцилиндри и двата хода се извършват под въздействието на
работния флуид. Те се изпълняват
в два варианта - бутален хидроцилиндър с едностранен бутален
прът (фиг. 2в) и бутален хидроци-

Фиг. 2б.

Фиг. 2в.

Фиг. 2г.

линдър с двустранен бутален прът
(фиг. 2г). Ако диаметърът на буталния прът е сравнително малък, при
хидроцилиндрите с едностранен
прът скоростите в двете направления се различават незначително.
При увеличаване на диаметъра на
буталния прът, скоростите на двата хода, при довеждане на еднакво
количество течност, се различават чувствително. Такава схема на
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Фиг. 2д.

Фиг. 2е.

хидроцилиндър позволява осъществяването на бърз неработен ход
при относително малка производителност (дебит) на помпата.
Хидроцилиндри с двустранен бутален прът се използват в случаите, при които е необходимо да се
постигнат еднакви скорости и сили
за двата хода. Такива хидроцилиндри, обаче, увеличават габаритите
на машината, тъй като буталният
прът излиза от двете страни на
цилиндъра и трябва да бъде осигурено необходимото свободно пространство. В някои случаи е целесъобразно буталото да е неподвижно
фиксирано, а цилиндърът да е
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свързан с работния орган. Този начин на задвижване се използва често при металорежещите машини.
Цилиндрите от този вид са по-сложни за изработване, тъй като трябва да се осигури съосност на няколко повърхнини. Именно, описаният
недостатък ограничава приложението на този вид цилиндри.

фигурата сдвоен цилиндър има общ
бутален прът за двете бутала.
Съществуват конструкции с отделни бутални прътове за всяко бутало, които могат да са и с различна
дължина – т. нар. дуплекс хидроцилиндри (фиг. 2е). По този начин се
получават няколко механично фиксирани позиции, без да се използва специално управление.

Сдвоени
или строени
хидроцилиндри

Плунжерните
хидроцилиндри

В случаите, когато за получаване
на необходимата сила не може да се
монтира хидроцилиндър с голям диаметър, но няма ограничение на
дължината му, се използват сдвоени (фиг. 2д) и строени цилиндри. Последователното съединение на цилиндрите (две или три бутала на
общ бутален прът) увеличава ефективната площ и следователно силата върху буталния прът. При сдвоените цилиндри може да се получи
почти два пъти по-голяма сила при
същия диаметър и налягане, но се
увеличава двойно и осовата дължина. Двата цилиндъра могат да се
захранват независимо, за да се получи увеличена сила само в единия
или и в двата хода. Показаният на

(фиг. 2а) са най-елементарни като
конструкция и технология на изработка, тъй като вътрешната
повърхност на цилиндровата тръба
не подлежи на точна обработка.
Обработва се само повърхността на
плунжера и част от корпуса, по който се осъществява херметизацията
на работното пространство. От
конструкцията им се вижда, че те
принадлежат към групата на хидроцилиндрите с едностранно действие.
Най-често се монтират вертикално и обратният ход се осъществява
под действие на теглото. Прилагат
се за сравнително по-малки сили и
премествания. Типичното им приложение е в подемни устройства. При
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Фиг. 2ж.

Фиг. 2з.

хоризонтално разположение на плунжера и по-голяма дължина се получава деформация под влияние на собственото тегло. В такива случаи се
налага използване на допълнителни
опори, най-често ролки, закрепени
накрая на плунжера.

Телескопичните
хидроцилиндри
са съставени от няколко концентрично разположени бутала или плунжери, преместващи се един спрямо
друг. Общият ход на изходното звено е равен на сумата от ходовете
на всеки плунжер или бутало спрямо
съседно разположения. Телескопичните хидроцилиндри се използват, когато при неголяма дължина на кор-
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пуса е необходимо да се получи голям ход на изходното звено. Движението започва от плунжера (буталото) с най-голям диаметър. Когато
той достигне до упор, стартира
преместването на следващия и т.н.
Характерно за тях е стъпалното изменение (увеличение при разгъване)
на скоростта на буталния прът при
подаван постоянен дебит. Повечето телескопични цилиндри са с едностранно действие (фиг. 2ж) и
обикновено се монтират вертикално, като най-малкият плунжер е найотгоре. Обратният ход се осъществява под действие на теглото.
Двойнодействащите телескопични
цилиндри (фиг. 2з) са много по-сложни и скъпи, затова е добре приложението им да е достатъчно технико-икономически обосновано. Те могат да се монтират и хоризонтално, когато е необходимо. Броят на
стъпалата при телескопичните цилиндри обикновено е между 2 и 6.
Най-често се използват в различни
мобилни машини и повдигателни
уредби, където пространството е
ограничено. В последните години е
много популярно приложението им
в хидравличните асансьори.

Фиг. 2и.

Фиг. 2к.

В завъртащите
хидроцилиндри
постъпателното движение на буталото се преобразува във въртеливо
движение на изходящото звено чрез
подходяща предавка. Завъртането
обикновено е на сравнително неголям
ъгъл. Принципно е възможно завъртане и на повече от 3600. Подобни хидроцилиндри се използват сравнително рядко.
Типично тяхно приложение е в някои приспособления за затягане и
завъртане на детайли при обработването им. От този тип най-разпространени са хидроцилиндрите с бутало - рейка и зъбно колело, т. нар.
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рейкови хидроцилиндри (фиг. 2и). Прилага се и коляно-мотовилков механизъм (фиг. 2к).

Свързване на капаците
към цилиндровата тръба
Съществува голямо разнообразие по отношение на конструктивното изпълнение на хидроцилиндрите. Разликите в конструкцията се
определят основно от начина, по
който двата капака се съединяват
с цилиндровата тръба. Методът,
на основата на който се осъществява тази връзка, в значителна
степен определя удобството и
трудоемкостта при изработването, сглобяването и ремонта на
хидроцилиндъра. Съществуват два
вида хидроцилиндри, на базата на
този признак, показани на фиг. 3.
При единия, цилиндровата тръба се
пристяга между двата капака посредством преминаващи през тях
шпилки (фиг. 3а). При другия вид,
всеки капак се свързва самостоятелно към цилиндъра (фиг. 3б).
Съществуват различни варианти
на първия вид, които включват повече от четири шпилки или използването на дълги болтове, навиващи се
в един от двата капака. Този вид
хидроцилиндри е най-елементарен.
Съществените предимства на конструкцията са - минимален брой операции при обработка на цилиндровата тръба, възможност за използване като заготовка на тънкостенна
тръба без обработка по външния
диаметър; отсъствие на заварени
детайли; улеснен монтаж и демонтаж; максимална унификация на де-
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Фиг. 3а.

Фиг. 3б.

тайлите. Този начин на закрепване,
обаче, увеличава габаритите на хидроцилиндъра и неговата маса, затова подобни хидроцилиндри се използват основно в стационарни машини.
Усилията от вътрешното налягане
се поемат изцяло от шпилките. Уплътнението между капаците и цилиндровата тръба се осъществява найчесто чрез О-пръстени. При високи
налягания тръбата и шпилките се
деформират и е възможна разхерметизация и повреда на уплътнението.
Резултатът е ограничено максимално работно налягане или налагането
на специални конструктивни мерки,
при оформяне на уплътнителния
възел.
При самостоятелно закрепване на
капаците са възможни и се използват
различни конструктивни решения.
Видът на съединението в значителна степен определя технологията на
обработка на тръбата, а също и
технологията на сглобяване и ремонт. Най-широко разпространение
са получили следните методи за закрепване - с болтове, с външна или
вътрешна резба, чрез заваряване,
глухи капаци, с външни или вътрешни полупръстени.

Закрепването чрез болтове изисква наличието на фланец в края на
тръбата. Фланецът би могъл да се
отлее заедно с цилиндъра. В този
случай, летия цилиндър има по-голямо тегло, а и вероятността от дефекти е по-висока. Производството
на фланеца чрез престъргване от
дебелостенна тръба е трудоемко и
металоемко. Най-често се използват
заварени фланци. Конструкцията е
лека и компактна и това обяснява
широкото разпространение на заварените цилиндри, особено, в мобилните приложения. Масово произвеждана е конструкцията със заварен
затварящ капак (фиг. 3б). Тези цилиндри са технологични и лесни за производство, но при заваряването
съществува опасност от деформация на тръбата. Съединяването на
капаците с тръбата чрез външна или
вътрешна резба се използва, когато
е необходимо да се намалят габаритите и масата на хидроцилиндъра.
При използване на външна резба е
необходима обработка и по външния
диаметър на тръбата. В процеса на
завиване на капака, при някои конструкции, е възможна повреда на уплътнението. Съществуват хидроцилиндри, при които затварящият капак е част от цилиндровата тръба
(глух капак). Те се произвеждат чрез
отливане или стругуване от плътен
материал, което очевидно е неикономично. Освен това, е затруднена
обработката на вътрешната
повърхнина на тръбата. По този
начин се ограничава използването им
най-вече до плунжерни хидроцилиндри.
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Закрепването на
буталото към буталния
прът
следва да осигурява поемане на осовите усилия. То е от определящо
значение и за работоспособността
на хидроцилиндъра. Най-често буталото е с проходен отвор и се закрепва върху буталния прът чрез резба,
върху която се навива фиксиращата
гайка (фиг. 1). В по-редки случай, самото бутало е с резба и се навива
върху пръта. При големи натоварвания и малки диаметри на буталния
прът, резбата може да се окаже претоварена. Освен това, много хидроцилиндри работят в машини и механизми, подложени на вибрационно
натоварване, което увеличава
възможността от саморазвиване на
закрепващата гайка. За решаване на
тези проблеми са разработени и
конструкции с безрезбово съединение. Възможно е и заваряване на буталото към буталния прът.

Начинът на подаване
на флуида
към работното пространство
зависи от компановката и условията на работа на хидроцилиндъра. В
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най-елементарния случай се осъществява през капаците или заварени
към цилиндровата тръба удебеления.
Щуцерите се присъединяват на конична или метричнае резба, или на
фланци.
Коничната резба осигурява уплътнение при налягания до 300 bar, но при
използване на ъглови щуцери или
тройници се затруднява установяването им в определено положение. В
такива случаи се използват щуцери с
метрична резба, което изисква използване на уплътнителни пръстени от
маслоустойчива гума или от мек метал. За тръбопроводи, които могат
да заемат в процеса на работа различни положения спрямо хидроцилиндъра, се използват ъглови шарнирни
съединения. Съществуват конструкции, в които двата щуцера са разположени в единия от двата капака. По
този начин се осигурява еднаква
дължина на довеждащите тръбопроводи, с което се постига по-голяма
унификация. От единия до другия капак течността се подвежда най-често по метален тръбопровод. При
някои хидроцилиндри подвеждането
на течността между двата капака се
извършва с помощта на двойна цилин-

дрична стена. В хидроцилиндрите с
неподвижно бутало течността се
подвежда през кухия бутален прът.
Съществуват конструкции с подвеждане и през подвижен бутален прът.
При захващане на хидроцилиндъра с
цапфи е възможно подаването на
течност през тях.

Уплътнения при
хидроцилиндрите
Уплътненията са критично важен
елемент за всеки хидроцилиндър, но
не винаги са обект на подобаващото им се внимание. Нерядко конструкторите или потребителите се
насочват към най-евтиния тип уплътнения, без да са запознати добре с
качествата на предлаганите уплътнения. Това е предпоставка за възникване на проблеми в процеса на работа. Качествените и внимателно
подбрани уплътнения осигуряват
дълъг и безавариен експлоатационен
живот. Уплътненията за хидроцилиндрите са две основни групи. Първата се формира от т.нар.

Уплътнения за
неподвижни части
наричани още статични уплътнения.
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Фиг. 4.

Фиг. 5.

Такова е уплътнението между цилиндровата тръба и капаците - фиг. 4,
между капака и водещата втулка –
фиг. 4, както и между буталото и
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буталния прът – фиг. 6. В показаните случаи, като уплътнител се използват най-често пръстени с кръгло
(О-пръстени) или с правоъгълно сечение, макар че по-рядко се срещат и
други форми на напречното сечение.
С цел добро уплътнение е необходимо да се спазват не само точните
размери и допуски на самите пръстени, но и размерите, в които те се
вграждат. Те се предписват от производителя.
Първоначалната херметичност се
създава за сметка на контактното
налягане, получено при предварително деформиране на пръстена в процеса на монтаж. Под въздействие на
работното налягане, плътността на
контакта се увеличава и е възможно
да възникне явлението екструзия,
при което част от уплътнителя
преминава в междината между детайлите, които се уплътняват. За
предпазване от екструзия се използват защитни пръстени от полиамид
или тефлон – фиг. 4. Защитният
пръстен се разполага откъм страната на по-ниското налягане. Неговото използване се препоръчва при
налягания по-високи от 100 bar. За
уплътняване на неподвижните елементи на хидроцилиндри, работещи

при високи температури се използват пръстени от кухи метални
тръбички. На фиг. 5 е показано съвременно статично уплътнение, което
освен О-пръстен, включва и допълнителен еластичен елемент със специална форма. Уплътнението е двустранно, т. е. уплътнява и от двете
страни. Видно е, че с повишаване на
работното налягане се увеличава и
контактното налягане, като по
този начин се осигурява сигурно уплътнение в произволен режим.
Втората група обхваща:

Уплътнения на подвижни
плъзгащи се части
Наричат се още динамични уплътнения. Такива са уплътненията на
буталото и на буталния прът. Към
тях се поставят изисквания не само
за херметичност, но и за малки триеща сила и износване, а следователно и за дълъг експлоатационен живот. Видът на уплътнението на буталото зависи в най-голяма степен
от начина на действие на хидроцилиндъра – еднодействащ или двойнодействащ. Във връзка с това са
разработени уплътнения с едностранно и двустранно действие. За еднодействащ цилиндър като добро се
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цяло. Пропуските през това уплътнение биха могли да предизвикат инциденти и щети на околната среда.
Сред най-често срещаните уплътнения са:

Комбинирано уплътнение
от О-пръстен и плъзгащ
пръстен

Фиг. 6.

Фиг. 7.

приема уплътнение, конструирано за оптимален ефект
при едностранно действие, с възможно най-тънък смазващ слой, който може да премине между повърхнините
на буталото и цилиндъра. При двойнодействащите цилиндри също е най-добре използването на специално конструирани уплътнения. Използването на две уплътнения с едностранно действие, разположени симетрично
е възможно, но не е добро техническо решение, защото
се увеличава силата на триене и нараства риска от
повреда. Причината е, че между двете уплътнения се
създава пространство с много високо налягане. Уплътняването на буталния прът поставя много сериозни
изисквания, защото освен от всичко друго, то се влияе
силно от промени в качеството на повърхността на
пръта. Уплътнението на буталния прът е решаващ
фактор за функционирането на хидроцилиндъра като

Показано е на фиг. 6 и фиг. 11. Използва се предимно за бутала и по-рядко
за бутални пръти, като може да уплътнява и от двете страни (фиг. 6), поради което е особено подходящо за
двойнодействащи хидроцилиндри. Уплътнението функционира надеждно и при
тежки условия на работа – скорости до 6 m/s, налягания
до 500 bar и честота на промяна на хода до 100 Hz, както
и при малка сила на триене и дълъг експлоатационен
живот. О-пръстенът служи за създаване само на начално
притискане. Уплътнителната сила върху плъзгащия
пръстен се създава от работното налягане на течността. Пръстенът се изработва най-често от тефлон или
от бронзови сплави.

Маншетно уплътнение
Използва се за уплътнение на бутала и по-често на
бутални пръти – фиг. 4, фиг. 9 и фиг. 11, при линейни
скорости до 0.5 m/s и налягане до 400 bar. Маншетата
представлява еластичен профилен пръстен с U-образна
форма, изработен от различни материали и най-вече
от полиуретан. При нулево или ниско налягане херметичността се осигурява от еластичните свойства на
пръстена, който се свива при монтажа. Плътността
на контакта се повишава с увеличаване налягането на
течността. Както се вижда, уплътнението е едностранно. Ако се използва за двойнодействащи цилиндри,
върху буталото се монтират симетрично две уплътнения. При налягания над 100 bar се използват защитни
пръстени.

Шевронните уплътнения
намират приложение при бутала и бутални пръти. Уплътнението (фиг. 7) е съставено от опорен пръстен, набор от няколко (между 3 и 10) V-образни маншети и
притискащ пръстен. Стягането на маншетите в аксиална посока се регулира чрез пружина, гайка или набор
шайби. Стегнатостта се проверява периодично. Постига се добро уплътнение при линейни скорости до 15 m/
s и налягания до 500 bar. Недостатък е повишеното
триене и увеличени размер в осова посока.
Уплътняването на буталото с

разрязани метални пръстени
(сегменти) е сред най-елементарните и се отличава с
голяма дълготрайност. Сегментните пръстени обикновено се изработват от специален чугун, но пръстени се изработват и от бронз, текстолит и др. Работят в широк диапазон от температури, имат относително малко триене и могат да осигурят добра херметичност при налягания до 300 bar. Отличават се с
два пъти по-дълъг експлоатационен срок спрямо маншетните уплътнения. Недостатъци им са по-големи
утечки, поради прореза на пръстена, сложната техно-
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Фиг. 8.

ни канали с дълбочина 0.3 mm. Този
метод се използва при налягане до
50 bar и в приложения, в които има
възможност неизбежните пропуски
да се компенсират за сметка на поголямата производителност на
помпата.
За нормалното функциониране на
хидроцилиндрите, особено за работещите в тежки условия – високо налягане, ниски температури, значителни и променливи натоварвания, важно значение имат

водещите пръстени

Фиг. 9.

Фиг. 10.

Фиг. 11.

логия на изработка и повишените
изисквания към обработката на
вътрешната повърхнина на цилиндровата тръба. При налягания до
100 bar се използват 2 - 3 сегмента, а при по-високи налягания от 4
до 9 броя. Притискането към цилиндровата тръба е резултат на еластичността на пръстена, свит при
монтажа и действието на работното налягане.
При ниски линейни скорости до
0.3 m/s могат да се използват и самостоятелни О-пръстени, което е
елементарно и компактно решение.
За предотвратяване на екструзия,
при налягания над 100 bar, се използват защитни пръстени. По-рядко
приложение намират и еластични
пръстени с правоъгълно сечение.
При уплътняване чрез шлифоване
ефектът се постига от малката
хлабина между триещите се
повърхности. На повърхността на
буталата се правят пръстеновид-
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Те са показани на фиг. 6, фиг. 9,
както и на 11. Предназначението им
е да осигурят добро водене на буталото в цилиндровата тръба и на
буталния прът в уплътнителния капак. При това, като ограничат до
минимум възможността за радиални премествания при наличието на
странично действащи сили. В модерните хидроцилиндри тези
пръстени се изработват от пластичен материал, а не от метал. По
този начин се намалява силата на
триене и износването на цилиндъра, а от тук се увеличава значително и експлоатационния срок.
През последните години все помасово е приложението на компактните двойнодействащи уплътнения,
показани на фиг. 8. Еластомерният
уплътнителен елемент е затворен
между два защитни пръстена, предпазващи от екструзия. Третият елемент от конструкцията са именно
двата водещи пръстена.
Наличието на

твърди замърсявания
в работната
течност
на хидравличната система е
първопричина за повреди и съкращаване на експлоатационния срок на
уплътненията. Основната част от
частиците навлизат през буталния
прът. За това в конструкцията на
хидроцилиндрите се използва т.нар.
почистващ пръстен (чистач), който
отстранява полепналите по буталния прът замърсявания при прибирането му. Чистачът е най-подценяваният елемент в уплътнителната
система, въпреки важната му функция. Най-елементарното решение
(не е препоръчително, но в статията се споменава за пълнота) е обикновено маншетно уплътнение, монтирано с „устните“ навън, така че
ръбът да очиства буталния прът
при неговото прибиране в цилиндъ-

ра. Чистачът трябва да приляга
добре върху буталния прът, като
осигурява достатъчно високо контактно налягане. Подходящ и често
използван материал е полиуретан с
относително висока твърдост.
Ефективна е конструкцията с метална армировка, фиг. 9, която фиксира формата и положението на
почистващия ръб, и осигурява достатъчно контактно налягане. За потежки приложения се препоръчва
използването на двойнодействащ
почистващ пръстен - фиг. 4 и фиг.
11. Този пръстен е двоен – едната
страна почиства пръта, а другата,
обърната към буталния цилиндър,
изпълнява ролята на маншетно уплътнение, което осигурява допълнителна херметизация. За тежки приложения се използват чистачи с
метална армировка и осигурителен
пръстен - фиг. 11. При еднодействащите цилиндри с изход директно
към атмосфера се създават условия
за натрупване на частици по цилиндъра. Затова в тези случаи се предвижда чистач, монтиран към буталото (фиг. 10).
За най-тежките приложения се
използва двойна уплътнителна система. Едно съвременно технически
решение е показано на фиг. 11, където са комбинирани два вида уплътнения – маншетно и с плъзгащ
пръстен. Първото уплътнение (наричано още и буферно уплътнение) поема основната част от усилията,
предизвикани от работното налягане и неговите пулсации. В резултат
на това, второто уплътнение е много по-слабо натоварено и ограничава смазващия слой, преминал през
първото уплътнение. Силите на
триене в двойното уплътнение често не са чувствително по-големи
от силите в единично уплътнение,
от същия тип.
Компаниите, специализирани в
областта на уплътнителната техника, предлагат десетки разновидности на уплътнения от всеки тип. Те
се различават като геометрия, найвече форма на уплътнителната
повърхнина, и използвани материали.
Това налага потребителят да се запознае по-подробно с предоставената от производителя техническа
информация, за избор на оптимален
вариант.
Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю. Ако имате
коментари или допълнения към статията, не се колебайте да ни пишете.
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–ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË
Съвременните решения обхващат система за мониторинг,
за телеуправление, за регулиране, за измерване и други

Õ

‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ‚ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÂ‰ÂÎˇ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂ Ë Â ÒÂ‰ ÔÂ‡Ú‡, ÙÓÏË‡˘Ë Í‡ÈÌ‡Ú‡ ˆÂÌ‡ Ì‡
ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËˇÚ‡. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ÚÓ‚‡ ÍÓÎÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË Ò‡ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓÎÍÓ ÔÂˆËÁÌÓ Ò‡ ÏÓÌÚË‡ÌË Ë ÍÓÎÍÓ ‰Ó·Â
ÒÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú, ÔÓˇ‚‡Ú‡ Ì‡ ‡‚‡ËÈÌË ÒËÚÛ‡ˆËË Â ÌÂËÁ·ÂÊÌ‡. ƒÓ·Â
ËÁ‚ÂÒÚÌÓ Â, ˜Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú ‚Â‰ÌËÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ ‡‚‡ËËÚÂ. ŒÔÚËÏ‡ÎÌÓ
ËÁ·‡Ì‡Ú‡ Ë Ì‡ÒÚÓÂÌ‡ ÂÎÂÈÌ‡
Á‡˘ËÚ‡ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ Ó·˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ,
ÔÂÁ ÍÓÂÚÓ Â ÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÂÎÂÍÚ-
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ÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎËÚÂ Ë Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÔÓ‡ÊÂÌËˇÚ‡
‚˙ıÛ ÓÚ‰ÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ,
ÔË˜ËÌÂÌË ÓÚ ‚˙ÁÌËÍÌ‡Î‡Ú‡ ‡‚‡Ëˇ.

Едисон и средствата за
защита
—Â‰ÒÚ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡Ú Ó˘Â ÓÚ ÁÓ‡Ú‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ˇ‚‡ÌÂÚÓ. ¡ËÓ„‡ÙËÚÂ Ì‡ “ÓÏ‡Ò ≈‰ËÒÓÌ ‡ÁÍ‡Á‚‡Ú Á‡ Â‰ËÌ ËÌÚÂÂÒÂÌ ÒÎÛ˜‡È. ¬ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡
Ò‚ÓÂÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂ, ÍÓÏÔ‡ÌËˇÚ‡ Ì‡ ≈‰ËÒÓÌ ÔÂ‰Î‡„‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ Á‡ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ Ë ÔÓ ÚÓÁË
Ì‡˜ËÌ ‚ÎËÁ‡ ‚ ÓÒÚ‡ ÍÓÌÍÛÂÌˆËˇ
Ò˙Ò ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˆËÚÂ Ì‡ Ù‡·ËÍË Á‡

Ò‚ÂÚËÎÂÌ „‡Á (ÒÏÂÒ ÓÚ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ
ÓÍËÒ, ‚Ó‰ÓÓ‰ Ë ‰Û„Ë, ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡ ÔË
ÌÂÔ˙ÎÌÓ ËÁ„‡ˇÌÂ Ì‡ ‚˙„ÎË˘‡), ÍÓËÚÓ ‰Ó ÚÓÁË ÏÓÏÂÌÚ Ò‡ ‚Î‡‰ÂÂÎË
Ô‡Á‡‡. Õ‡ Â‰ÌÓ ËÁÎÓÊÂÌËÂ, Í˙‰ÂÚÓ ≈‰ËÒÓÌ Ì‡ÂÏ‡ „ÓÎˇÏ Ô‡‚ËÎËÓÌ,
Á‡ ‰‡ ÂÍÎ‡ÏË‡ Ò‚Óˇ ÔÓ‰ÛÍÚ, Ò‡
ËÁÔ‡ÚÂÌË Ò‡·ÓÚ¸ÓË, ÍÓËÚÓ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔË˜ËÌˇÚ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ë Ú‡Í‡ ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚË‡Ú ÌÂÌ‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÌÓ‚ÓÚÓ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ ÓÒ‚ÂÚÎÂÌËÂ. »ÌÒÚ‡ÎË‡ÌËÚÂ ÒÚÓÔˇÂÏË ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË,
Ó·‡˜Â, Ó„‡ÌË˜ËÎË ÂÙÂÍÚ‡ ÓÚ Í˙ÒÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. “Â ·ËÎË ÔÓ‰ÏÂÌÂÌË
ËÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·˙ÁÓ Ë ÎÂÒÌÓ Ë ˆÂÎËˇÚ ÒÎÛ˜‡È ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡ ‚ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ÂÍÎ‡Ï‡, Á‡˘ÓÚÓ ÔÓÍ‡Á‚‡
ÍÓÎÍÓ ÔÓ-·ÂÁÓÔ‡ÒÌ‡ Ë ÎÂÒÌ‡ Á‡ ÔÓ‰-
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‰˙ÊÍ‡ Â ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡Ú‡ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇ, ‚ Ò‡‚ÌÂÌËÂ Ò ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ Á‡ Ò‚ÂÚËÎÂÌ „‡Á. «‡ Ò‚Â‰ÂÌËÂ,
Ò‚ÂÚËÎÌËˇÚ „‡Á, ÓÒ‚ÂÌ ÔÓÊ‡ÓÓÔ‡ÒÂÌ, Â Ë ÓÚÓ‚ÂÌ, Á‡‡‰Ë Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‚˙„ÎÂÓ‰ÂÌ ÓÍËÒ ‚ ÌÂ„Ó.
¬˙ÔÂÍË ÚÓ‚‡, ÒÂ Â ËÁÔÓÎÁ‚‡Î ¯ËÓÍÓ ‚ «‡Ô‡‰Ì‡ ≈‚ÓÔ‡ Ë ¿ÏÂËÍ‡
ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ Ì‡ 19 ‚.

Те са комплексни
многофункционални
устройства
œÓÌ‡ÒÚÓˇ˘ÂÏ ÚÂÏËÌ˙Ú "ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡" ÒÂ ‡ÒÓˆËË‡ ÔÓ-ÒÍÓÓ Ò ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ‚ ÒÂ·Â ÒË
‚ÒË˜ÍË Á‡˘ËÚÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ (‰ÂÚÂÍÚË‡ÌÂ) Ì‡ ‡‚‡ËÈÌËÚÂ ÂÊËÏË. "–ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡" Â ËÁ‡Á, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÔÓ Ú‡‰ËˆËˇ - Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÒ˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ Ò‡ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌË
ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ÂÎÂÍÚÓÌÌË
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‡ ÌÂ Ì‡·Ó ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÚ‡. —‡ÏËÚÂ ‡‚‡ËË ÒÂ ËÁÍÎ˛˜‚‡Ú ÓÚ ÒËÎÓ‚Ë
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ÍÓËÚÓ Ò‡ "ÏÛÒÍÛÎËÚÂ"
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‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. Õ‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ ‡‚‡Ëˇ ÒÂ ÓÚÍË‚‡ ÓÚ ÂÎÂÈÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ "ÏÓÁ˙Í‡" Ë Â¯‡‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÎË Â ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ËÎË ÌÂ. »Á·Ó˙Ú Ì‡ ‚Ë‰‡,
ÚËÔ‡ Ë Ï‡Í‡Ú‡ Ì‡ Á‡˘ËÚÌËÚÂ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Â Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ÎÂÒÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ‚ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚËÚÂ ÔÓ ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡. “ˇıÌ‡Ú‡ ÓÒÌÓ‚Ì‡ Á‡‰‡˜‡ Â ‡Ì‡ÎËÁ˙Ú Ì‡
‚˙ÁÏÓÊÌËÚÂ ‡‚‡ËÈÌË ÂÊËÏË ‚
‰‡‰ÂÌÓ Á‚ÂÌÓ ÓÚ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„ËÈÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ë Ô‡‚ËÎÌ‡Ú‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡.

Видове аварийни режими
“ÓÍ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. ¬ ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ, ÚÓÍ˙Ú Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓ‚‡‡
Ë ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡ ÓÚ ÌÂ„Ó. ‡ÍÚÓ Â
‰Ó·Â ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ
‚˙ÁÌËÍ‚‡ ÔË Ì‡Û¯‡‚‡ÌÂ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡. “Ó Â Ò˙Ô˙ÚÒÚ‚‡ÌÓ Ò ÔÓÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÌÓÏ‡ÎÌÓ „ÓÎˇÏ ÚÓÍ,
ÍÓÈÚÓ Â Ó„‡ÌË˜ÂÌ Ò‡ÏÓ ÓÚ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔÓ‡ÊÂÌËˇ ‚˙ıÛ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡ ÔË
Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ÌÂ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÒÂ
‰˙ÎÊ‡Ú Ì‡ ÚÂÏË˜ÌÓÚÓ Ë Ì‡ ‰Ë-

Ì‡ÏË˜ÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ëˇ Ì‡ ÚÓÍ‡. “Â
Ò‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ÔÓ‡‰Ë „ÓÎˇÏ‡Ú‡
ÏÛ ‡ÏÔÎËÚÛ‰‡. ƒÛ„Ë ÌÂÊÂÎ‡ÌË
ÔÓÒÎÂ‰ËˆË ÓÚ Í˙ÒÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ
Ò‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ Ì‡ÎË˜ËÂ Ì‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡ ‰˙„‡ Ë Ì‡Ï‡ÎÂÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÔÓ‚ÎËˇÂ Ì‡
ÓÍÓÎÌËÚÂ ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ Á‡ÒÂ„Ì‡ÚË
ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓË. Õ‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ
Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÒÂ Ó·˙˘‡ Ì‡È„ÓÎˇÏÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔË ÏÂÊË ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
œÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. –ÂÊËÏ˙Ú Ì‡ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‚‡ Ë
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ ÏÛ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÔÓ-‚ËÒÓÍ‡ ÓÚ ÌÓÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÂÌÂ„Ëˇ, ÍÓˇÚÓ ÒÂ
ÓÚ‡Áˇ‚‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡. ÕÂÊÂÎ‡ÌËÚÂ ˇ‚ÎÂÌËˇ,
Ò‚˙Á‡ÌË Ò ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ËÁ‡Áˇ‚‡Ú ‚ ÚÓÔÎËÌÌÓ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ÔÓ‚Ó‰ÌËˆËÚÂ Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ë ‚ Ò˙Í‡˘‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ÚˇıÌ‡Ú‡
ËÁÓÎ‡ˆËˇ. «‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÒÂ ÓÚ‰ÂÎˇÚ ÒÂËÓÁÌË „ËÊË ‚ ÏÂÊËÚÂ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ,
ÌÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡
ÔÓ·ÎÂÏ ÔË ÚÂÁË ÒÂ‰ÌÓ Ë ‚ËÒÓÍÓ
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ.
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œÓÌËÊÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ. œÓÌËÊÂÌÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ
Ë ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚ ÌÛÎÂ‚ÓÚÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ (ÒÚ‡‚‡ ‚˙ÔÓÒ
Á‡ Ú.Ì‡. ÓÚ‚ÓÂÌ‡ ‚ÂË„‡) ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÔÓ·ÎÂÏ
Á‡ ÔÂÌÓÒÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡. “Ó Â ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÌÓ ÓÔ‡ÒÂÌ ÂÊËÏ Á‡ ‚˙Úˇ˘ËÚÂ ÒÂ Ï‡¯ËÌË - „ÂÌÂ‡ÚÓË Ë ÌˇÍÓË
ÚËÔÓ‚Â ‰‚Ë„‡ÚÂÎË. œÓ Ú‡ÁË ÔË˜ËÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÓÌËÊÂÌÓ Ì‡ÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ˜ÚË ‚ËÌ‡„Ë Ò‡ÏÓ
Á‡ „ÂÌÂ‡ÚÓË Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë ÏÌÓ„Ó ˇ‰ÍÓ Á‡ ‰Û„Ë ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ.
ÕÂÌÓÏ‡ÎÌÓ ‚ËÒÓÍË ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë
˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡, ‡ÁÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÓÚ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËÚÂ,
Ò‡ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÚ ‡‚‡Ëˇ ËÎË ÌÂÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ ÂÊËÏ Ì‡
‡·ÓÚ‡ Ì‡ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇÚ‡. œÓÌËÊÂÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ
˜ÂÒÚÓ Â ÂÁÛÎÚ‡Ú ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡,
‰ÓÍ‡ÚÓ ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇÚ‡ Ò‡ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ ‡ÚÏÓÒÙÂÌË
ËÎË ÍÓÏÛÚ‡ˆËÓÌÌË. “Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡Ú ÒÍ˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚ‡ Ì‡ ËÁÓÎ‡ˆËˇÚ‡ Ë ‰‡ ÔÓ‚Ë¯‡Ú ‚ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ·Ë‚Ë ‚ ÌÂˇ. —ÚÓÈÌÓÒÚË Ì‡ ˜ÂÒÚÓÚ‡Ú‡, ‡ÁÎË˜‡‚‡˘Ë ÒÂ ÓÚ 50 Hz, Ò‡ ÔËÁÌ‡Í Á‡ ÎÓ¯Ó Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ÌÂ ÏÂÊ‰Û „ÂÌÂ‡ÚÓÌË Ë ÍÓÌÒÛÏ‡ÚÓÌË ÏÓ˘ÌÓÒÚË. ≈ÎÂÍÚÓÌÌ‡Ú‡ ‡Ô‡‡ÚÛ‡ (ÍÓÏÔ˛ÚË, ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÂÊË Ë ‰.) Ò‡ ÏÌÓ„Ó ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌË Í˙Ï ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ, Á‡ÚÓ‚‡ ÔÂÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌÓÚÓ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËÂ ÒÂ
Ó·˙˘‡ ‚ÒÂ ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÓÚ
ÔÂÌ‡ÔÂÊÂÌËˇ.

Видове релейни защити
–ÂÎÂÈÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú ÔÓ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ
ÍÓÈÚÓ ‡Á„‡ÌË˜‡‚‡Ú ÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ ÂÊËÏË ÓÚ ÌÂÌÓÏ‡ÎÌËÚÂ Ò˙ÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ ÏÂÊ‡Ú‡, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ‚Â‰ËÚÂ. –‡Á‰ÂÎˇÚ ÒÂ Ì‡:
“ÓÍÓ‚Ë Á‡˘ËÚË. √ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ Â ÍËÚÂËÈ Á‡ ÓÚÍË‚‡ÌÂ Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ;
œÓÒÓ˜ÌË ÚÓÍÓ‚Ë Á‡˘ËÚË. ËÚÂËˇÚ „ÓÎÂÏËÌ‡ Ì‡
ÚÓÍ‡ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡ Ë Ò ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÔÓÒÓÍ‡. –‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
Á‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ËÏ‡, ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÍ˙Ú
ÔÓÚË˜‡ ‚ ÔÓÒÓÍ‡ ÓÚ ¯ËÌËÚÂ Í˙Ï Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ
Ó·ÂÍÚ. «‡ Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÚÓÍÓ‚Ë Ë ÔÓÒÓ˜ÌË
ÂÎÂÚ‡.
ƒËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ Á‡˘ËÚ‡. ÕÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓ ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ‡ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ. ¿ÍÓ ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ÒÂ ÔÓÌËÊË ÔÓ‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ „‡ÌËˆ‡ ÒÂ Ò˜ËÚ‡
Á‡ ÒË„ÛÌÓ, ˜Â ËÏ‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. “ÂÁË Á‡˘ËÚË Ò˙˘Ó
Ó·ı‚‡˘‡Ú ÂÎÂÚ‡ Á‡ ‚ÂÏÂ, Â‰Ëˆ‡ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Ë ‰.
œÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú ÒÎÓÊÌË ‚ ÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË.
ƒËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Á‡˘ËÚË. ¬ ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ˇÚ ÚÓÍÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ë
ÒÂ ÍÓÌÚÓÎË‡ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÚÓË˜ÌËÚÂ ËÏ ÚÓÍÓ‚Â.
—‚˙Á‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ÒÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÓÒË„ÛË Â‰Ì‡Í‚ÓÒÚ Ì‡ ‰‚‡Ú‡
ÚÓÍ‡ ‚ ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ Ë ÔË ‚˙Ì¯ÌÓ Í.Ò., Ú.Â. ÂÎÂÚÓ
ÌÂ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡. œË ‚˙ÚÂ¯ÌÓ Í.Ò., ‚ÎËÁ‡˘ËˇÚ Ë ËÁÎËÁ‡˘ËˇÚ ÚÓÍ ‚Â˜Â ÌÂ Ò‡ ‡‚ÌË, ÔÂÁ ÂÎÂÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡
ÒÛÏ‡Ú‡ ÓÚ ÚÓÍÓ‚ÂÚÂ Ë Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡.
—ÔÂˆË‡ÎÌË Á‡˘ËÚË - ÚÂÏË˜ÌË, „‡ÁÓ‚Ë, ‰˙„Ó‚Ë, Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚Ë Ë ‰. —ÔÓÂ‰ Ì‡˜ËÌ‡, ÔÓ ÍÓÈÚÓ Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË, ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ‡Á‰ÂÎÂÌË Ì‡ ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË,
ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË ÚËÔ (ËÁÔ˙ÎÌÂÌË Ò ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÚ‡) Ë Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ˆËÙÓ‚Ë Á‡˘ËÚË.
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Запазена е
терминологията на
класическите защити
¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ Û Ì‡Ò ÙÛÌÍˆËÓÌË‡Ú
ÏÌÓ„Ó ÛÂ‰·Ë, ÔÓÒÚÓÂÌË ÔÂ‰Ë
ÔÓ‚Â˜Â ÓÚ 30 „Ó‰ËÌË, Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌË
Ò˙Ò Á‡˘ËÚË ÓÚ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍË ÚËÔ Ò
ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÚ‡. “Ó‚‡ ÒÂ
‰˙ÎÊË Ì‡ ‰˙Î„Ëˇ ÊË‚ÓÚ Ë Á‡‰Ó‚ÓÎËÚÂÎÌ‡Ú‡ Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ¬
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ Â
ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ ÓÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡
ÌÓ‚‡ ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËˇ Ò ÚÓÁË ÚËÔ Á‡˘ËÚË. Õ‡È-Ï‡ÎÍÓÚÓ Á‡˘ÓÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎËÚÂ ‚Â˜Â ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÔÓ‰‰˙Ê‡Ú Ô˙ÎÌ‡ „‡Ï‡ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÚ‡, ‡ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
Ó„‡ÌË˜ÂÌË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌË ÂÏÓÌÚË. “‡Í‡ ˜Â, ‚ÒË˜ÍË
ÔÂ‰Î‡„‡ÌË Ì‡ Ô‡Á‡‡ Á‡˘ËÚË Ò‡
ÂÎÂÍÚÓÌÌË. “Â Ó·‡˜Â Ò‡ ·‡ÁË‡ÌË
Ì‡ Ò˙˘ËÚÂ ÔËÌˆËÔË Ì‡ ‡·ÓÚ‡,
Í‡ÚÓ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ, Á‡ÚÓ‚‡ Â Á‡Ô‡ÁÂÌ‡ Ò˙˘‡Ú‡ ÚÂÏËÌÓÎÓ„Ëˇ. Œ˘Â
ÓÚ Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ÌÂÚÓ
ÒË, ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Í‡ÚÓ ÂÎÂÍÚÓÌÌË ÍÓÔËˇ
Ì‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ Á‡˘ËÚË.
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Предимства на цифрови
електронни защити
÷ËÙÓ‚ËÚÂ ÂÎÂÍÚÓÌÌË Á‡˘ËÚË
ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò Â‰Ëˆ‡ ÔÂ‰ËÏÒÚ‚‡:
l Ì‡ÚÓ‚‡‚‡Ú ÔÓ-Ï‡ÎÍÓ ËÁÏÂ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ë ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ Ì‡
ÎËÌÂÈÌË ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË, Í‡ÚÓ
ÓÔÚË˜ÌË ÚÓÍÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ÔÓˇÒË Ì‡ –Ó„Ó‚ÒÍË Ë ‰ÂÎËÚÂÎË
Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ;
l ËÏ‡Ú Ï‡ÎÍ‡ ÍÓÌÒÛÏ‡ˆËˇ Ì‡ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÚÂ ‚ÂË„Ë;
l ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÏÌÓ„Ó ÔÓ-‰Ó·‡ ÚÓ˜ÌÓÒÚ Ë „˙‚Í‡‚ÓÒÚ ÔË Ì‡ÒÚÓÈÍËÚÂ;
l ÓÚÎË˜‡‚‡Ú ÒÂ Ò ÔÓ-‰Ó·˙ ËÌÚÂÙÂÈÒ Ë ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÚÂÎÂÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ;
l ÔËÌˆËÔÌÓ Ò‡ ÔÓ-Â‚ÚËÌË, ÔË ‡‚ÌË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË
ÒÔˇÏÓ ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ;
ŒÒÌÓ‚ÌËÚÂ ·ÎÓÍÓ‚Â, ËÁ„‡Ê‰‡˘Ë
ˆËÙÓ‚ËÚÂ Á‡˘ËÚË Ò‡:
l ‚ıÓ‰ÌË ÚÓÍÓ‚Ë Ë Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚Ë
ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÚÂÎË - Í‡ÍÚÓ ÎË˜Ë ÓÚ
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂÚÓ, ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡Ú
‚ıÓ‰ÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË ÓÚ ÚÓÍÓ‚ËÚÂ Ë
Ì‡ÔÂÊÂÌÓ‚ËÚÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË

‚˙‚ ‚Ë‰, Û‰Ó·ÂÌ Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó-ˆËÙÓ‚Ó ÔÂÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ;
l ÙËÎÚË - ‚ıÓ‰ÌËÚÂ ÒË„Ì‡ÎË
Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú ÙËÎÚË‡ÌË, Á‡
‰‡ ÒÂ ÓÚÒÚ‡ÌˇÚ ¯ÛÏÓ‚ÂÚÂ, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ì‡Ô‡‚ˇÚ Á‡˘ËÚ‡Ú‡
ÌÂÒÚ‡·ËÎÌ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂ Í‡ÍÚÓ
ı‡‰ÛÂÌË, Ú‡Í‡ Ë ˆËÙÓ‚Ë ÙËÎÚË;
l ÏËÍÓÔÓˆÂÒÓÂÌ ·ÎÓÍ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ËÌÚÂÙÂÈÒË Ë Ô‡ÏÂÚË;
l ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ÏÓ‰ÛÎË - ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË, Í‡ÍÚÓ Á‡ ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ,
Ú‡Í‡ Ë Á‡ ÚÂÎÂÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ;
l ËÁıÓ‰Ë - ˆËÙÓ‚Ë Ë Â‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓ
‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ë ËÁıÓ‰Ë Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜Ë, ËÌ‰ËÍ‡ˆËˇ Ë ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ.

Целесъобразно е
закупуването на
инженерингов пакет
“Â Ò˙˜ÂÚ‡‚‡Ú ‚ ÒÂ·Â ÒË Í‡ÍÚÓ ÙÛÌÍˆËËÚÂ Ì‡ ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡, Ú‡Í‡
Ë Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‡ ÏÓÌËÚÓËÌ„, Á‡
ÚÂÎÂÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, Á‡ Â„ÛÎË‡ÌÂ (Ì‡ÔËÏÂ, Ì‡ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓËÚÂ ËÎË ‚˙Á·ÛÊ‰‡ÌÂÚÓ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓËÚÂ), Á‡ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ë ‰.
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Фиг. 1.

«‡˘ËÚËÚÂ ÒÚ‡‚‡Ú ‚ÒÂ ÔÓ-ÒÎÓÊÌË. «‡ Úˇı ÒÂ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì ÒÓÙÚÛÂ. ¬ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Â ÌÂ‡ÁÛÏÌÓ ÚÂ ÔÓÒÚÓ ‰‡
·˙‰‡Ú Á‡ÍÛÔÂÌË. ÷ÂÎÂÒ˙Ó·‡ÁÌÓ Â
‰‡ ÒÂ Á‡ÍÛÔÛ‚‡ ˆˇÎÓÒÚÂÌ ËÌÊÂÌÂËÌ„Ó‚ Ô‡ÍÂÚ, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ Ò‡ÏËÚÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÚˇıÌÓÚÓ ËÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ, ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ, Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ë
ÔÓ‰‰˙Ê‡ÌÂ. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È,
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ Â‡ÎÂÌ ËÒÍ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡ ‰ÓË ‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÔÛÒÌ‡Ú‡ ËÎË ÔÓÌÂ ‰‡ ÒÂ ı‚˙ÎˇÚ Ó„ÓÏÌË ÛÒËÎËˇ Á‡ ˆÂÎÚ‡. –‡Á·Ë‡ ÒÂ,
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌË Á‡˘ËÚË Ì‡Î‡„‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂÚÓ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎˇÚ ‰‡ ÔÓ‰‰˙Ê‡ ‚ËÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË Á‡ ‡·ÓÚ‡
Ò Úˇı ËÎË ‰‡ Ì‡ÂÏ‡ ‚˙Ì¯ÌË.

Електронните защити се
изграждат на модулен
принцип
Ú‡Í‡ ˜Â ˜ÂÁ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËˇ ÓÚ ‡ÁÎË˜ÌË ÏÓ‰ÛÎË ‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ÔÓÎÛ˜Ë
‡ÁÎË˜Ì‡ ÔÓ ˆÂÌ‡ Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚ Í‡ÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡.
œÓ˜ÚË ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰Î‡„‡ÌË ÂÎÂÍÚÓÌÌË Á‡˘ËÚË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ Ì‡ÒÚÓÈ‚‡Ú Á‡ ‡·ÓÚ‡
Ì‡ ‡ÁÎË˜ÂÌ ÔËÌˆËÔ. Õ‡ÔËÏÂ,
Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ Á‡˘ËÚ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Ì‡ÒÚÓË ‰‡ ‡·ÓÚË Í‡ÚÓ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Ò ‡ÁÎË˜ÌÓ ‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËÂ, Í‡ÚÓ ÚÓÍÓ‚‡ ÓÚÒÂ˜Í‡, ‰ÓË
Í‡ÚÓ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡ Á‡˘ËÚ‡., ‡ÍÓ
‚ıÓ‰Ó‚ÂÚÂ È „Ó ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡Ú. ƒ˙ÎÊË
ÒÂ Ì‡ Ó·ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ, ˜Â ‚ÒË˜ÍË
ÂÎÂÍÚÓÌÌË ˆËÙÓ‚Ë Á‡˘ËÚË ËÁÏÂ‚‡Ú ÚÓÍ‡, ‡ ÔÓ-ÒÎÓÊÌËÚÂ Ë
Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ
Ó·ÂÍÚ, ‡ ÛÒÎÓ‚ËÂÚÓ Á‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
Â ‚˙ÔÓÒ Ì‡ ‡Î„ÓËÚ˙Ï.
ÕˇÍÓË ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂ‰Î‡„‡Ú ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË, ÍÓËÚÓ Ò‡ ‡Á‡·ÓÚÂÌË ÔÂÁ ÓÒÂÏ‰ÂÒÂÚÚÂ Ë ‰Â‚ÂÚ-
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‰ÂÒÂÚÚÂ „Ó‰ËÌË Ì‡ ‚Â˜Â ÏËÌ‡ÎËˇ
‚ÂÍ. “Â Ò‡ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Â ÚÂÒÚ‚‡ÌË Ë
ÏÌÓ„Ó Ì‡‰ÂÊ‰ÌË, ÌÓ ÌÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
Û‰Ó·ÌË ËÌÚÂÙÂÈÒË Á‡ ‚˙ÁÍ‡ Ò
ÔÂÒÓÌ‡ÎÂÌ ÍÓÏÔ˛Ú˙. ƒÓ·Â Â Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ‰‡ ÔÂ‰Î‡„‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËˇ ÔÂÁ Ethernet
(‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ·ÂÁÊË˜ÂÌ) Ë USB Á‡
ÔÓ„‡ÏË‡ÌÂ. ¿ÍÓ ÚÂÁË ËÌÚÂÙÂÈÒË ÌÂ Ò‡ ‚„‡‰ÂÌË ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ú‡ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡
‡ÁÎË˜ÌË ÍÓÌ‚ÂÚÓË, ÍÓËÚÓ ˜ÂÒÚÓ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò ‡ÁÎË˜ÌË ÔÓ·ÎÂÏË. ¬ÒÂ Ó˘Â Ï‡ÒÓ‚Ó ÒÂ ÔÂ‰Î‡„‡Ú
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ˜ËËÚÓ ÍÓÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÂ Ó„‡ÌË˜‡‚‡Ú Ò RS232 Ë RS485.
¬ ÒÎÂ‰‚‡˘ËÚÂ Â‰Ó‚Â Ò‡ ‡Á„ÎÂ‰‡ÌË Ì‡Í‡ÚÍÓ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ÔËÌˆËÔË
Ì‡ ‡·ÓÚ‡, ‚˙ıÛ ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡Ú Í‡ÍÚÓ ÍÎ‡ÒË˜ÂÒÍËÚÂ, Ú‡Í‡ Ë
ˆËÙÓ‚ËÚÂ ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË.

Максималнотокови
защити
“ÓÍÓ‚ËÚÂ Á‡˘ËÚË ‡Á˜ËÚ‡Ú Ì‡
Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ‚ ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ
ÚÓÍ˙Ú ‰ÓÒÚË„‡ ‰Ó ÒÚÓÈÌÓÒÚË ÓÍÓÎÓ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ, ‡ ÔË Í.Ò. ÌÂ„Ó‚‡Ú‡
ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‡ÒÚ‚‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌÓ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ÚÂÁË
‰‚‡ ÚÓÍ‡ Â ÏÌÓ„Ó „ÓÎˇÏ‡ Ë ÚÓÍÓ‚ËÚÂ Á‡˘ËÚË ÎÂÒÌÓ „Ë ‡Á„‡ÌË˜‡‚‡Ú. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚ËÚÂ Á‡˘ËÚË Ò‡ Ì‡È-‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÚÂ ÂÎÂÈÌË Á‡˘ËÚË.
«‡˘ËÚ‡ Ò ÔÂ‰Ô‡ÁËÚÂÎË. Õ‡ÈÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡Ú‡ Ë Ì‡È-Â‚ÚËÌ‡Ú‡
ÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡
Á‡ ÏÂÊËÚÂ ÕÕ Ë Á‡ ÂÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÚÂ ËÌÒÚ‡Î‡ˆËË ‚ Ò„‡‰ËÚÂ.;
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡
·ÂÁ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ. »ÁÏÂ‚‡ ÚÓÍ‡ ‚
Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ Ó·ÂÍÚ Ë Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡,
ÍÓ„‡ÚÓ ÌÂ„Ó‚‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡‰‚Ë¯Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ „‡ÌËˆ‡. “‡‰Ë-
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ˆËÓÌÌÓ, ‚ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡Ú‡, ÚÓÁË
ÚËÔ Á‡˘ËÚË ÒÂ ‰ÂÎˇÚ Ì‡ Ú‡ÍË‚‡
Ò ‰ËÂÍÚÌÓ Ë Ò ËÌ‰ËÂÍÚÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. “‡ÍÓ‚‡ ‡Á‰ÂÎˇÌÂ ËÏ‡
ÒÏËÒ˙Î, Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ Á‡˘ËÚËÚÂ
Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ÌË Ò ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË ÂÎÂÚ‡. Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡
Á‡˘ËÚ‡ ·ÂÁ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ ‚ ÛÂ‰·ËÚÂ ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ,
Í˙‰ÂÚÓ ‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ ÒÚÓÈÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÌÓÏËÌ‡ÎÌËˇ ÚÓÍ Ë Ì‡ ÚÓÍ‡
Ì‡ Í.Ò. Â Ì‡ËÒÚËÌ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡.
’‡‡ÍÚÂÌÓ Á‡ ÌÂˇ Â ·˙ÁÓÚÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ë ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓÍ‡ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ.
œË ÚÓÁË ÚËÔ Á‡˘ËÚË Ò˙˘Ó ÒÂ
ËÁÏÂ‚‡ ÚÓÍ‡. √ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ ÏÛ Ô‡Í
ÒÎÛÊË Á‡ Â„ËÒÚË‡ÌÂ Ì‡ Í˙ÒÓÚÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. —Ë„Ì‡Î Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ó·‡˜Â, ÌÂ ÒÂ „ÂÌÂË‡ ‚Â‰Ì‡„‡, ‡
ÒÎÂ‰ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÂÏÂ, Ì‡Ë˜‡ÌÓ
Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ. ÷ÂÎÚ‡ Ì‡ ‰Ó·‡‚ÂÌÓÚÓ
‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËÂ Â ‰‡ ÒÂ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚Ë ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ. Õ‡ ÙË„.1 Â
‰‡‰ÂÌ‡ ÒıÂÏ‡ Ì‡ ÚË ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ Ò‚˙Á‡ÌË ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰‡,
Í‡ÚÓ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ËÚÂ 1, 2 Ë 3 ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡Ú ÓÚ ÂÎÂÚ‡ Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ÚÓÍ‡ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ. –ÂÎÂÚÓ ‚
ÚÓ˜Í‡ 3 Â Ò ‚ÂÏÂ Ì‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ
t 3 (·ÂÁ Ì‡Ó˜ÌÓ ‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËÂ),
ÔÂÍ˙Ò‚‡˜˙Ú ‚ ÚÓ˜Í‡ 2 ˘Â Ò‡·ÓÚË ÒÎÂ‰ ‚ÂÏÂ t2, ÔÓ-„ÓÎˇÏÓ ÓÚ t3 Ë
Ì‡È-·‡‚ÌÓ ˘Â ËÁÍÎ˛˜Ë ÔÂÍ˙Ò‚‡˜˙Ú 1.
¿ÍÓ Í˙ÒÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Â ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡ Ì‡‰ˇÒÌÓ ÓÚ ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ 3,
ÚÓÈ ˘Â „Ó ËÁÍÎ˛˜Ë ÔÓ˜ÚË ‚Â‰Ì‡„‡. œË ÚÓ‚‡ ÂÎÂÚ‡Ú‡ ‚ ÚÓ˜ÍË 1
Ë 2 ˘Â Â„ËÒÚË‡Ú, ˜Â ÚÓÍ˙Ú ÒÂ
Â ÔÓÌËÊËÎ ÔÓ‰ ÚˇıÌ‡Ú‡ „‡ÌËˆ‡
Ì‡ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ÌÂ Ë ÌˇÏ‡ ‰‡ ÔÓ‰‡‰‡Ú ÒË„Ì‡Î Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ ËÁÓ·˘Ó,
Ú.Â. ‚Â˜Â Â Ì‡ÎËˆÂ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ.
Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËˇÚ‡
Ì‡ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ ÒÚ˙Ô‡Î‡ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú Ò ÓÍÓÎÓ 0,3 - 0,5 s, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÚÓ‚‡ ‰‡ÎË ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú
ÂÎÂÍÚÓÌÌË ËÎË ÂÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌË Á‡˘ËÚË.
œË ÚÓÁË ÔËÌˆËÔ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
Â ÎÂÒÌÓ ‰‡ ÒÂ ËÌÚÂ„Ë‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Á‡ „‡ÒÂÌÂ Ì‡ ÔÂıÓ‰ÌËÚÂ Í˙ÒË Ò˙Â‰ËÌÂÌËˇ. ŒÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡, ‚ÒÂÍË ÒÎÂ‰‚‡˘
Û˜‡ÒÚ˙Í Â ÂÁÂ‚Ë‡Ì ÓÚ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰ıÓ‰ÌË. ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ÒÂ ˇ‚ˇ‚‡ „ÓÎˇÏÓÚÓ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ ÔË ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ Í˙ÒÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡ Ì‡ Ô˙‚Ë-
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ÚÂ ÒÚ˙Ô‡Î‡. ÓÎÍÓÚÓ ÔÓ-·ÎËÁÓ ‰Ó
ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Â Í˙ÒÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ,
ÚÓÎÍÓ‚‡ ÔÓ-„ÓÎˇÏ ·Ë ·ËÎ Ë ÚÓÍ‡
Ì‡ Í.Ò., ÌÓ ËÏÂÌÌÓ ÚÓÁË Ì‡È-„ÓÎˇÏ
ÚÓÍ ˘Â ·˙‰Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌ Ì‡È-·‡‚ÌÓ.
“ÓÍÓ‚‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ
ÓÚ ÚÓÍ‡ Á‡·‡‚ˇÌÂ ÒÂ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡
Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚Ì‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë, Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË Ë ¯ËÌË ‚
‡‰Ë‡ÎÌËÚÂ ÏÂÊË, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË ÓÚ
Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡. »ÁÔÓÎÁÛ‚‡Ú ÒÂ Ò˙˘Ó
Ë ÔË Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ï‡ÎÍË „ÂÌÂ‡ÚÓË, ‚ËÒÓÍÓ‚ÓÎÚÓ‚Ë ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë ‰.
¬ ÏÌÓ„Ó ÒÎÛ˜‡Ë Ú‡ÁË Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ
ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ Í‡ÚÓ ÂÁÂ‚Ì‡.
Ã‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò˙Ò
Á‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓÍ‡ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ. «‡
‰‡ ÒÂ ËÁ·Â„ÌÂ ÓÒÌÓ‚ÌËˇ ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í
Ì‡ Á‡˘ËÚËÚÂ Ò ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ, Ò‡ Â‡ÎËÁË‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡, ÔË ÍÓˇÚÓ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Â Ó·‡ÚÌÓ
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÌÓ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÍ‡. “‡‰ËˆËÓÌÌÓ, Ú‡ÁË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÒÂ Á‡‰‡‚‡ Ò ‚ÂÏÂÒÂÍÛÌ‰ÌË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ Á‡˘ËÚ‡Ú‡.
¬ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÚÂ (IEC255) Ò‡ ÌÓÏË‡ÌË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË ‚ÂÏÂÒÂÍÛÌ‰ÌË
ÍË‚Ë, ÍÓËÚÓ ˜ÂÒÚÓ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú.
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¬ÒˇÍ‡ ÓÚ Úˇı ÒÂ ÓÚÌ‡Òˇ Á‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ÍÎ‡Ò ÔËÎÓÊÂÌËˇ. ≈ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ÒÂ ÔÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú
Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‚ÂÏÂÒÂÍÛÌ‰Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ Ì‡ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂ. «‡ÚÓ‚‡
Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ Á‡ÍÛÔË Ë ËÌÒÚ‡ÎË‡ ÚÓ˜ÌÓ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÂÎÂ. «‡
‡ÁÎËÍ‡ ÓÚ Úˇı, ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ
Á‡˘ËÚË ÒÂ ı‡‡ÍÚÂËÁË‡Ú Ò
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ Á‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÚÂÁË
ÍË‚Ë. Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ‚ Ô‡ÏÂÚÚ‡ Ì‡
Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ò‡ Á‡ÎÓÊÂÌË ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ
·ÓÈ ÍË‚Ë, ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú
ËÁ·Ë‡ÌË ‰ËÂÍÚÌÓ. ¿ÍÓ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÔÓ-ÒÔÂˆË‡ÎÌ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ,
ÔË ÏÌÓ„Ó Á‡˘ËÚË Úˇ ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ
Á‡‰‡‰Â Ò ÌˇÍÓÎÍÓ ÚÓ˜ÍË ÓÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ú‡.
ŒÔËÒ‡ÌËˇÚ Ì‡Í‡ÚÍÓ ÔËÌˆËÔ
Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÈÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Â ÓÒÌÓ‚ÂÌ Á‡ ÛÂ‰·ËÚÂ ÌËÒÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ë ÔË Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÌËÚÂ ÏÂÊË
ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ Â ÔË Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÂÚÓ‚‡‚‡ÌÂ.
“ÓÍÓ‚‡ ÓÚÒÂ˜Í‡. “ÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ (“Œ) ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡, ÍÓˇÚÓ ÓÔÂ‰ÂÎˇ

Ì‡ÎË˜ËÂÚÓ Ì‡ Í.Ò. ÔÓ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ
ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ Ì‡ ·‡Á‡Ú‡ Ì‡ „ÓÎÂÏËÌ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ Í.Ò. –‡Á˜ËÚ‡ ÒÂ
Ì‡ Ù‡ÍÚ‡, ˜Â ÍÓÎÍÓÚÓ Í.Ò. Â ÔÓ-·ÎËÁÍÓ, ÚÓÎÍÓ‚‡ ÚÓÍ˙Ú Ì‡ Í.Ò. Â ÔÓ-„ÓÎˇÏ. “Œ Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÔÓ‚Â‰Ë ‚ Ó·ÂÍÚ‡, ÌÂ ÒÂ ‚ÍÎ˛˜‚‡ ÔË
‚˙Ì¯ÌË Í.Ò., ÌÂ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ Ò ‰Û„Ë Á‡˘ËÚË Ë ÌÂ ËÁËÒÍ‚‡ ÂÎÂÚ‡ Á‡
‚ÂÏÂ.
“ÓÍ˙Ú Ì‡ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ·˙‰Â ÚÓ˜ÌÓ ËÁ˜ËÒÎÂÌ, Á‡ÚÓ‚‡ Ë ÌÂ Â ‚˙ÁÏÓÊÌÓ ‰‡ ÒÂ „‡‡ÌÚË‡, ˜Â ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ˘Â
Ò‡·ÓÚË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÚÓ˜ÌÓ Ë ‚
Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓ. œÓÎÛ˜‡‚‡ ÒÂ Ú. Ì‡. Ï˙Ú‚‡ ÁÓÌ‡ ‚ Í‡ˇ
Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰‡. ¿ÍÓ Í˙ÒÓÚÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ‚˙ÁÌËÍÌÂ ‚ ÚÓÁË
Û˜‡ÒÚ˙Í, ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ÌˇÏ‡
‰‡ „Ó ËÁÍÎ˛˜Ë. Ã˙Ú‚‡Ú‡ ÁÓÌ‡ ·Ë
ÏÓ„Î‡ ‰‡ ÒÂ Á‡˘ËÚË, ‡ÍÓ ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ÒÂ Ò˙˜ÂÚ‡Â Ò Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓ ÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡ ËÎË Ò ‰Û„‡
ÚÓÍÓ‚‡ ÓÚÒÂ˜Í‡, ÍÓˇÚÓ ËÏ‡ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ.
Õ‡ ÙË„.2 Â ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ Ú.Ì‡. ÏÌÓ„ÓÒÚ˙Ô‡ÎÌ‡ ÚÓÍÓ‚‡ ÓÚÒÂ˜Í‡. ¬ÒÂÍË ÔÂÍ˙Ò‚‡˜ - ¿, ¡ Ë ¬ ÒÂ ÛÔ‡‚Îˇ‚‡
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ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ‚ ¿ ˘Â „Ó ‡ÁÔÓÁÌ‡Â Ë ËÁÍÎ˛˜Ë ·ÂÁ Á‡Í˙ÒÌÂÌËÂ.
¿ÍÓ Í˙ÒÓÚÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ ÔÓÔ‡‰‡ ‚
Ï˙Ú‚‡Ú‡ ÁÓÌ‡ Ì‡ ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ¿, ÚÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁÍÎ˛˜ÂÌÓ ÒÎÂ‰
0,5 s ÓÚ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ‚ ¿.
“ÓÍÓ‚ËÚÂ ÓÚÒÂ˜ÍË ÒÂ ÓÚÎË˜‡‚‡Ú Ò ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌË Ë ÒË„ÛÌË ÒıÂÏË. œÓÒÚ‡‚ˇÌÂÚÓ ËÏ ÌÓÒË ÔÂ‰ËÏÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÏË„ÌÓ‚ÂÌÓÚÓ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ Ì‡ ·ÎËÁÍËÚÂ Í.Ò. EÙÂÍÚË‚ÌË Ò‡
‚ ÒÎÛ˜‡ËÚÂ, ÔË ÍÓËÚÓ ÍË‚‡Ú‡ Ì‡
ÚÓÍ‡ Ì‡ Í.Ò Â ÔÓ-ÒÚ˙ÏÌ‡. “‡Í˙‚ Â
ÒÎÛ˜‡ˇÚ Ò ÚÓÍ˙Ú ÔË Â‰ÌÓÙ‡ÁÌÓ
Í.Ò. ‚ ÒËÒÚÂÏË Ò ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Á‡ÁÂÏÂÌ‡ ÌÂÛÚ‡Î‡.

Посочна
токова защита

Фиг. 2.

ÓÚ ÚÓÍÓ‚‡ ÓÚÒÂ˜Í‡, Ò˙˜ÂÚ‡Ì‡ Ò
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡ Á‡˘ËÚ‡. “ÓÍ˙Ú
Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ‚ ‰‡‰ÂÌ Û˜‡ÒÚ˙Í Â
‡‚ÂÌ Ì‡ ÚÓÍ˙Ú Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡
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ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ ÓÚÒÂ˜Í‡ ÓÚ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ
Û˜‡ÒÚ˙Í. ¬ÒË˜ÍË Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚Ë ÂÎÂÚ‡ ËÏ‡Ú ÙËÍÒË‡ÌÓ ‚ÂÏÂÁ‡Í˙ÒÌÂÌËÂ ÓÚ 0.5 s. ¿ÍÓ ‚˙ÁÌËÍÌÂ
·ÎËÁÍÓ Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ - —1, ÚÓ

¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ Ì‡ ÚÓÍÓ‚‡Ú‡
Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ ‡Á¯Ëˇ‚‡Ú, ‡ÍÓ ÒÂ
‚˙‚Â‰Â ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÂÌ ÍËÚÂËÈ Ò‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ ÒÂ ‡ÁÂ¯‡‚‡ Ò‡ÏÓ,
‡ÍÓ ÔÓÒÓÍ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÍ‡ Ì‡ Í.Ò. Â ÓÚ
¯ËÌË Í˙Ï ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰. “ÓÁË
ÍËÚÂËÈ Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ Á‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ ÔË
Á‡Ú‚ÓÂÌË ÏÂÊË, Â‰ËÌË˜ÌË ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë, Á‡ı‡Ì‚‡ÌË ÓÚ ‰‚Â
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ÒÚ‡ÌË Ë Ô‡‡ÎÂÎÌË ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë, Á‡ı‡ÌÂÌË ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡.
¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ Á‡ ÔÓÒÓ˜ÌÓ
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Â ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ‚ ÔÓ‚Â˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÒÂ ‰Ó·‡‚ˇ Í˙Ï ‰Û„ËÚÂ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ ÂÎÂÚÓ.
Õ‡ÔËÏÂ, Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌÓÚÓÍÓ‚Ó
ÂÎÂ ·Ë ÏÓ„ÎÓ ‰‡ ÒÂ Ì‡Ô‡‚Ë ÔÓÒÓ˜ÌÓ. “‡Í‡ ÚÓ ˘Â Á‡‰ÂÈÒÚ‚‡,
Ò‡ÏÓ ÍÓ„‡ÚÓ ÚÓÍ˙Ú Ì‡‰‚Ë¯Ë
ÚÓÍ‡ Ì‡ Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ Ì‡ ÂÎÂÚÓ Ë
‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏÂ ˙„˙Î˙Ú ÏÂÊ‰Û
ÚÓÍ Ë Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Â ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË
„‡ÌËˆË. “Â ÙÓÏË‡Ú Ú. Ì‡.
˙„˙Î Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. œÓÒÓ˜ÌËÚÂ ÂÎÂÚ‡ ËÁÏÂ‚‡Ú ˙„˙Î‡ ÏÂÊ‰Û ÚÓÍ‡ ‚˙‚ Ù‡Á‡
¿ - I ¿ Ë ÏÂÊ‰ÛÙ‡ÁÌÓÚÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ‰Û„ËÚÂ ‰‚Â Ù‡ÁË UBC. ¬ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ÏˇÒÚÓÚÓ
Ì‡ ÂÎÂÚÓ ‚ ÂÎÂÍÚÓÒÌ‡·‰ËÚÂÎÌ‡Ú‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÒÚÓÈÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
ÚÓÁË ˙„˙Î ÔË Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ Â
ÏÂÊ‰Û 60 Ë 85Ó.
œÓËÁ‚ÂÊ‰‡Ú ÒÂ ÔÓÒÓ˜ÌË ÂÎÂÚ‡
Ò ‡ÁÎË˜ÌË ˙„ÎË Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ. œË ÂÎÂÍÚÓÌÌËÚÂ
ÂÎÂÚ‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ
Á‡ ‡Á‡·ÓÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÒÓ˜ÌË
Ó„‡ÌË Ò Â„ÛÎËÛÂÏ ‚ ¯ËÓÍË „‡-
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ÌËˆË ˙„˙Î Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌ‡Ú‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚ.

Дистанционна
защита
ŒÒÌÓ‚Ì‡ ÙÛÌÍˆËˇ, ÍÓˇÚÓ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Â
ÌÂÔÂÍ˙ÒÌ‡ÚÓÚÓ ËÁÏÂ‚‡ÌÂ Ì‡
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÔÂÊÂÌËÂÚÓ Ë ÚÓÍ‡, Ú.Â. Ì‡ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ‡ Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡. »ÏÔÂ‰‡ÌÒ˙Ú Â ÔÓÔÓˆËÓÌ‡ÎÂÌ Ì‡ ‡ÁÒÚÓˇÌËÂÚÓ ‰Ó ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ÔÓ‚Â‰‡Ú‡. œË Ô‡ÁÂÌ
ıÓ‰ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰‡ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ˙Ú ÍÎÓÌË Í˙Ï ·ÂÁÍ‡ÈÌÓÒÚ. ¬
ÌÓÏ‡ÎÂÌ ÂÊËÏ ÒÂ ËÁÏÂ‚‡ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡‡ Á‡Â‰ÌÓ Ò˙Ò
Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡ Á‡ı‡Ì‚‡˘‡Ú‡ „Ó ‰Ó ÏˇÒÚÓÚÓ Ì‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ÎËÌËˇ. œË Í.Ò.
Û˜‡ÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂÚÓ Ì‡
ÎËÌËˇÚ‡ ÓÚ Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ‰Ó Í˙ÒÓÚÓ
Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ. –‡ÁÎËÍ‡Ú‡ ‚ „ÓÎÂÏËÌËÚÂ Ë Ù‡ÁËÚÂ Ì‡ ÚÂÁË ‚ÂÍÚÓË Â
ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌ‡ Ë „‡‡ÌÚË‡ ÒË„ÛÌÓÒÚÚ‡ Ë ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚÚ‡ Ì‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌËÚÂ Á‡˘ËÚË.
ƒËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÚ
ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ Ë ÔÓÒÓ˜ÌÓ ÚÓÍÓ‚‡Ú‡ Á‡-

˘ËÚ‡, Á‡ ÔÓÒÚË„‡ÌÂ Ì‡ ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔË ÏÂÊË Ò
‚ÒˇÍ‡Í‚‡ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËˇ. «‡ ‡ÁÎËÍ‡
ÓÚ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌËÚÂ Á‡˘ËÚË ËÏ‡
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ˇ‚‡
‰‡ÎÂ˜ÌÓ ÂÁÂ‚Ë‡ÌÂ Ì‡ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ
ÔËÒ˙Â‰ËÌÂÌËˇ. “Ó‚‡ Â Ì‡È-ÒÎÓÊÌËˇÚ ‚Ë‰ Á‡˘ËÚ‡. »ÁÔÓÎÁ‚‡ ÒÂ ˇ‰ÍÓ
ÔË ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ, ÌÓ Â ÓÒÌÓ‚ÌËˇÚ ‚Ë‰ ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÔË ÏÂÊË ‚ËÒÓÍÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ (Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÔÓ-‚ËÒÓÍË ËÎË ‡‚ÌË Ì‡ 110 ÍV).

Диференциална
защита
–‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÁË ÚËÔ Á‡˘ËÚ‡
Â ·‡ÁË‡Ì‡ ÔˇÍÓ ‚˙ıÛ Ô˙‚Ëˇ Á‡ÍÓÌ Ì‡ ËıÓÙ. —‡‚Ìˇ‚‡Ú ÒÂ ‚ÎËÁ‡˘ËˇÚ Ë ËÁÎËÁ‡˘ËˇÚ ÓÚ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ ÂÎÂÏÂÌÚ ÚÓÍÓ‚Â. ¿ÍÓ ÚÂ Ò‡ ‡‚ÌË, Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÌÂ Ò‡·ÓÚ‚‡, ÌÓ ‡ÍÓ
ÚÂ ÒÂ ‡ÁÎË˜‡‚‡Ú (ÌˇÍ˙‰Â ÒÂ "„Û·Ë"
ÚÓÍ), Ú.Â. Ì‡ÎËˆÂ Â Í˙ÒÓ Ò˙Â‰ËÌÂÌËÂ
ÒÂ ÔÓ‰‡‚‡ ÒË„Ì‡Î Á‡ ËÁÍÎ˛˜‚‡ÌÂ.
¬ÒË˜ÍË ‰Û„Ë „ÓÂËÁ·ÓÂÌË ÔËÌˆËÔË Ì‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÂÎÂÈÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú ÌˇÍ‡Í˙‚ ÍÓÏÔÓÏËÒ ÏÂÊ‰Û Ì‡‰ÂÊ‰ÌÓÒÚ, ·˙ÁÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚ Ë ˆÂÌ‡, ‰ÓÍ‡ÚÓ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡ Â
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ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡, Ì‡Ô˙ÎÌÓ ÒÂÎÂÍÚË‚Ì‡,
ÏÌÓ„Ó Ì‡‰ÂÊ‰Ì‡ Ë ÓÚÌÓÒËÚÂÎÌÓ Â‚ÚËÌ‡. ƒËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡Ú‡ Á‡˘ËÚ‡
(ÙË„. 3) Â ‚ËÌ‡„Ë Ô˙‚Ë˜Ì‡ Ë ÌÂ
ÏÓÊÂ ‰‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Í‡ÚÓ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ ÓÚ‰‡ÎÂ˜ÂÌË Ó·ÂÍÚË.
—˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ì‡ÔÂ˜Ì‡ Ë Ì‡‰Î˙ÊÌ‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌË Á‡˘ËÚË. Õ‡ÔÂ˜Ì‡Ú‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡
ÒÂ ÁÔÓÎÁÛ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ô‡‡ÎÂÎÌË Ó·ÂÍÚË Ò Â‰Ì‡Í‚Ó Ò˙ÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ - Ô‡‡ÎÂÎÌË ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë
Ô‡‡ÎÂÎÌË Ì‡ÏÓÚÍË Ì‡ Â‰Ì‡ Ù‡Á‡
Ì‡ ÏÓ˘ÌË ÒËÌıÓÌÌË „ÂÌÂ‡ÚÓË.
Õ‡‰Î˙ÊÌ‡Ú‡ ÒÂ ËÁÔÓÎÁ‚‡ Á‡ Á‡˘ËÚ‡ Ì‡ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË, ÂÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë Ë ‰. Õ‡‰Î˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ Â‡„Ë‡ ÔË Í.Ò.
Ò‡ÏÓ ‚ Û˜‡ÒÚ˙Í‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓ‡. “ˇ ÌÂ Á‡‚ËÒË ÓÚ
Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ Ó·ÂÍÚË. œÓÎÓÊËÚÂÎÌËÚÂ È ÒÚ‡ÌË Ò‡ ÏË„ÌÓ‚ÂÌÓÚÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ (ÌÂ ÒÂ Ì‡Î‡„‡ ÔÓÒÚ‡‚ˇÌÂ Ì‡
ÂÎÂ Á‡ ‚ÂÏÂ) Ë ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓÒÚÚ‡
(‰ÂÈÒÚ‚‡ Ò‡ÏÓ ÔË ÔÓ‚Â‰Ë ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌËˇ Á‡˘ËÚ‡‚‡Ì Ó·ÂÍÚ). ÕÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙ˆËÚÂ Ì‡ Ì‡‰Î˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ Ò‡ ‰‚‡:
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Фиг. 3.

ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‚˙ÁÍ‡
ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ Ì‡ Á‡˘ËÚ‡‚‡ÌËˇ
Ó·ÂÍÚ Ô‡‚Ë Á‡˘ËÚ‡Ú‡ ÒÍ˙Ô‡. ¬ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ÔÓ‚Â‰Ë ÔÓ Ú‡ÁË
‚˙ÁÍ‡ ˇ Ô‡‚Ë ÌÂÒË„ÛÌ‡. œÓ Ú‡ÁË
ÔË˜ËÌ‡ ‚ ÏÂÊËÚÂ ÒÂ‰ÌÓ Ì‡ÔÂÊÂÌËÂ Ì‡‰Î˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡
Á‡˘ËÚ‡ ÒÂ ÔËÎ‡„‡ Á‡ ÂÎÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ë ‰Ó 5 km, ‡ ÔË ÔÓ-‚ËÒÓÍËÚÂ Ì‡ÔÂÊÂÌËˇ ÒÂ ËÁÔÓÎÁÛ‚‡ ‚ËÒÓÍÓ˜ÂÒÚÓÚÌ‡ ‚˙ÁÍ‡ ÏÂÊ‰Û ‰‚‡Ú‡ Í‡ˇ
Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. “ÓÁË ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙Í ÌÂ ÒÂ
ÔÓˇ‚ˇ‚‡ ÔË Á‡˘ËÚ‡Ú‡ Ì‡ Ú‡ÌÒ-

ÙÓÏ‡ÚÓË, „ÂÌÂ‡ÚÓË, ‰‚Ë„‡ÚÂÎË Ë ¯ËÌË.
Õ‡‰Î˙ÊÌ‡Ú‡ ‰ËÙÂÂÌˆË‡ÎÌ‡ Á‡˘ËÚ‡ ÌÂ ÂÁÂ‚Ë‡ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡
Á‡˘ËÚËÚÂ ‚ Ò˙ÒÂ‰ÌËÚÂ Û˜‡ÒÚ˙ˆË.
“Ó‚‡ Ì‡Î‡„‡ ÌÂÈÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
‰‡ ÒÂ Ò˙„Î‡ÒÛ‚‡ Ò ‰Û„Ë Á‡˘ËÚË ÚÓÍÓ‚Ë, ÔÓÒÓ˜ÌË ÚÓÍÓ‚Ë Ë ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌË, ÍÓËÚÓ ËÏ‡Ú ÂÁÂ‚ÌÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË Ë ÒÔÂˆË‡ÎÌË Á‡˘ËÚË, ÔËÎ‡„‡ÌË ÔË ÒÔÂˆËÙË˜ÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ.
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—ËÎÓ‚Ë Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ÚÓË —Õ/ÕÕ
Характеристики на сухи и маслени трансформатори

“

рансформаторът е статично устройство, предназначено да преобразува в системите за променлив
ток чрез електромагнитна индукция
едно напрежение в друго, при неизменна честота и без съществени
загуби. Физическото явление, стоящо в основата на действие на електрическия трансформатор, е открито от английския физик Майкъл Фарадей в 1831 г. За „рожден ден“ на
трансформатора се счита 30 ноември 1876 г., когато е издаден френски патент на Павел Николаевич Яблочков, описваш принципа на действие и начина на използване на
трансформатора. Впоследствие значителна роля в усъвършенстването
му изиграли англичанинът Феранти,
американецът Дж. Уестинхауз, както
и сърбинът Никола Тесла.
Елементарната конструкция, високият КПД и отсъствието на подвижни части са основни предимства
на трансформаторите. При оптимална поддръжка и нормално натоварване животът му достига 25 - 30
г., но може значително да се съкрати от чести, недопустими и
продължителни претоварвания, по
време на които магнитната сърцевина, намотките и маслото са подложени на високи температурни натоварвания.
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Номинална мощност
Дефинира се като възможната
продължителна мощност, която
трансформаторът може да отдаде,
без да се превиши температурата
му за съответния топлинен клас. Използваните модели са с мощност от
50 до 1250 и по-рядко до 3150-4000
kVA. Номиналната мощност се пресмята по зависимостта:
Pгаб=(P1 + P2)/2=(U1I1 + U2 I2)/2,
където индексите означават 1 първична намотка и 2 - вторична
намотка.
Известно е, че греенето е неизбежен процес, съпровождащ работата
на електрическите машини. Дължи се
на топлинното действие на тока и
на вихровите токове, индуцирани в
магнитните системи на електрическите машини. Счита се за нормално
една машина да грее само в допустимите граници, изчислени от конструкторите, потвърдени от практиката и регламентирани от съответните стандартизационни документи.
Особено уязвима при недопустимо
греене е изолацията на намотките.
Установено е, че повишаване на работната температура с 8 °С над
допустимата за съответния топлинен клас, съкращава срока на работа
приблизително два пъти. Някои автори посочват т.нар. 6-градусово пра-

вило като показател за топлинно
износване на изолацията. Според
него, в диапазона 80 до 140 °С степента на износване на изолацията се
удвоява на всяко повишение с 6 °С.

Измерване на топлинните
величини
Несъмнено, греенето е в пряка зависимост от натоварването на
трансформатора. По тази причина
Международната електротехническа комисия (МЕК) публикува редица
ръководства за натоварване на силови трансформатори – сухи и маслонапълнени. Решаването на проблемите, свързани с греенето, поставят на преден план въпроса с техническите възможности за измерване
на топлинните величини (q/t) при
натоварване. Съществуват различни възможности за температурен
контрол посредством измерване на
температурата на маслото с живачни, мембранни и други видове термометри, но те не са подходящи за
трансформатори в режим на експлоатация. Водещи фирми в производството им използват устройства,
вградени в трансформаторите. Те
са специални топлинни модели, които имитират термичното състояние на намотката в реални условия
на работа, както и термосонди (лимборометри), които измерват темпе-
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Коефициентът
на полезно
действие

Фиг. 1

ратурата на маслото, засмуквано
от канал непосредствено до намотката. Използват се и предаватели на
температура, монтирани в самата
намотка и предаващи чрез определен
канал данни за температурното
състояние.

Номинално напрежение
Съгласно
БДС
HD
472
S1:1989):2004/A1:2004, номиналните напрежения на силовите трансформатори СрН/НН са:
l за високата страна - най-разпространените стойности са 6, 10, 20
кV. Обикновено имат превключване
±5% или 4х± 2,5%. Много рядко се използва и 3 кV.
l за ниската страна - 127/220 V,
220/380 V. Най-разпространената
стойност е 380/660 V.
Номиналните напрежения на електроразпределителната мрежа съответстват на БДС IEC 60038. Известно е, че за мрежа ниско напрежение
стойностите са - 230/400 V; а за
мрежа средно напрежение са 6,3; 10,5
и 21 kV.
Най-високите напрежения на
съоръженията в мрежа средно напрежение са съответно - 7,2;12 и 24 kV.
Определянето на съответни регулаторни стъпала на трансформаторите СрН/НН в трансформаторните
постове се извършва от районните
подразделения на разпределителното предприятие, съгласувано с оператора на електроразпределителната мрежа.
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η е равен на отношението на мощността,
подадена на входа на
трансформатора към
мощността, получена
на изхода му. Това се
вижда и от заместващата схема
(фиг. 1) η =Р 2/Р1 . При номинални
стойности на токовете и напреженията и cosϕ>0.8, получената стойност е много висока и превишава
99%. Именно затова не се използва
за пряко определяне на КПД. Да се
измерят входната и изходната мощности с висока точност е много
трудно. По тази причина се използват косвени методи, при които се
работи с ∆Р = Р1 - Р2. Следователно
η = Р2/( Р2+ ∆P).
От всички загуби постоянни са
само тези в магнитопровода. Те се
дължат на хистирезис, вихрови токове и разсейване. Променливи са загубите в намотките и те се описват
с уравнението rk(I2‘)2 = k23 rk(I2‘ ном)2
= k2 3Pkном, където k3 = I2 /I2ном. е
коефициент на натоварване на
трансформатора, а Рк ном. са загубите в намотката при номинален ток.
Максимумът на КПД при максимален
товар се получава при равенство на
загубите в намотката и магнитопровода. При произволен товар е възможно да се пресметне по зависимостта η=U2I2k3 cosϕ2/(U2I2k3 cosϕ2 +Pxx +
k3 2Pkz), където Pxx и Pkz са загубите
при празен ход и късо съединение.

Нива на генерирания шум
Дефинира се като допълнителен
шум, излъчван от трансформатора в
сравнение с шумовите нива, характерни за ненатоварено състояние.
Дължи се на електромагнитни сили,
възникващи от полетата на магнит-

на утечка на навивките. Пропорционален е на квадрата на тока. Найобщо, източници на този шум са вибрациите на стените на резервоара,
магнитните екрани и самите навивки. От практически опит може да се
заключи, че шумът на натоварване би
могъл да бъде от същия порядък, както и в ненатоварено състояние.
В добре проектиран и произведен
в заводски условия силов трансформатор отсъстват резонансни колебания на елементите при честота
100 Hz (основната честота на принудителните колебания, свързани с
електродинамичните процеси).
Трансформаторът може да се разглежда като пространствена система с разпределени параметри, в
която главни колебателни подсистеми са магнитопроводът, както и
намотките високо и ниско напрежение, имащи собствени механични резонансни честоти. Допустимото
ниво на колебания не се регламентира. Единствено ограничаващо условие е допустимото ниво на шум.
Следва да се има предвид, че вибрацията, явяваща се постоянно действащ фактор, води до отслабване
на закрепването на магнитопровода, намотките, както и претриване на изолацията и в крайна сметка
повреждане на трансформатора.
Късите съединения на електропроводите представляват допълнителни
върхови натоварвания, ускоряващи
процеса на стареенето и повреждането му.
В ролята на външни средства за
намаляване на шума от трансформатори се използват:
l звукопоглъщащи стени (панели);
l двуслойни леки панели;
l тухлени или бетонни стени.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.
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Характеристики и приложна област на контактни и
безконтактни радарни нивомери

œ

ринципът на действие на радарните нивомери се основава на измерване времето на разпространение на
излъчен микровълнов сигнал от антената на уреда до повърхността на
обекта и обратно. Добре известна
е и широката им приложна област.
Предимствата им не са едно и две,
а цената им не е от най-ниските в
областта на средствата за измерване на ниво. Обект на разглеждане
в настоящата статия са видовете
радарни нивомери, техническите им
характеристики и определената от
тях приложна област.
Съществуват два основни метода на измерване - импулсен и FMCW.
При

импулсния метод
се излъчва кратък микровълнов импулс от антената на радарния нивомер към измерваната среда. При достигане до нея той се отразява и се
приема от антена. Времето на закъснение на приетия сигнал спрямо
излъчения е пропорционално на измерваното ниво. Следва да се има предвид, че периодът, за който сигнала
достига до повърхността (обикновено отдалечена на метри) е от порядъка на няколко наносекунди. Следователно, за да се осигури измерване на толкова кратко време с висока точност, е необходима специална
обработка на сигнала.
Вторият метод

честотно модулирана
непрекъсната вълна FMCW
първоначално е бил използван за военни цели, след което е послужил за база
за разработването на първите радарни нивомери. При него антената излъчва микровълнов сигнал, честотата на който се променя непрекъснато по линеен закон, между две стойности f1 и f2 (фиг.1). След като се
отрази от измерваната среда, сигналът се приема от антената и подлежи на обработка. Неговата честота се сравнява с честотата на сигнала, излъчен в определения момент
от време. Разликата между честотите на излъчения и приетия сигнал f d е
пропорционална на разстоянието до
измерваната среда l.
За да се постигне измерване с ви-
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сока точност, е
необходимо решаването на редица
технически проблеми. На първо място
е важно да се осигури висока линейност на изменението на честотата
и висока температурна стабилност, тъй като
нивомерите рабо- Фиг. 1
тят в широк температурен диапазон. Идеалните условия за измерване включват достатъчно голяма повърхност на измерваната среда, без каквито и да било смущения. Необходимо е, също така,
съдът да е чист от вътрешни прегради, бъркалки, серпентини и други
препятствия. Реалните условия, обаче, са различни от идеалните и създават проблеми - отразени ехо-сигнали,
породени от вълни на повърхността
или конструктивни прегради в съда.
Тъй като предаването и приемането
е едновременно, на входа на приемника се наблюдава съвкупност от сигнали с голяма разлика в амплитудите.
За отделяне честотите на ехо-сигналите се използва алгоритъм, основан
на метода на бързо преобразуване на
Фурие. Изпълнението му изисква сериозни изчислителни ресурси и значително време. След преобразуването
се получава честотният спектър на
приетия сигнал. Относителните амплитуди са пропорционални на мощността съответния ехо-сигнал, а
стойността на честотното отместване е пропорционална на разстоянието от източника на този ехо-сигнал до излъчвателя. За отделянето на
полезния ехо- сигнал от останалите
паразитни сигнали е необходимо
съответстващо програмно осигуряване.
Радарните нивомери се разделят
на две основни групи - контактни и
безконтактни.

Контактните или
вълноводни нивомери
имат антена с дължина, не по-малка
от обхвата на измерване. Работата
им се базира на рефлектометричния
метод с временно разрешение. Той
включва излъчването на електромаг-

нитни импулси, които се предават в
низходяща посока по вълновода. Когато импулсът достигне повърхността на измерваната среда, която има
по-висока диелектрична проницаемост от намиращия се над нея въздух
или газ, той се отразява. Измерва се
времето на предвижване на импулса
до измерваната среда и обратно.
Това време е пропорционално на разстоянието от излъчвателя до средата. Измерваното ниво се получава
като разлика между височината на
съда и отчетеното разстояние.
Използването на нова вълноводна
технология (фиг. 2) дава възможност
за измерване нивото на няколко
повърхности. За отчитане на граничната повърхност между две фази
течност, при достигане на излъчения
сигнал до най-горната повърхност се
отразява ехо-сигнал. Част от сигнала, обаче, продължава да се разпространява по вълновода. След като достигне втората течност, която е с
по-висока диелектрична проницаемост от тази над нея, се отразява
втори ехо-сигнал. Отчитат се времената, за които сигналът достига до
двете повърхности. Периодите са
пропорционални на разстоянието до
излъчвателя. Използва се технология
за автоматично регулиране усилването на нивото на сигнала в зависимост от разстоянието до измерваната повърхност. Тази технология
дава възможност за изолиране на слаб
сигнал от среда с ниска диелектрична проницаемост, което подобрява
отношението сигнал/шум и повишава надеждността на измерване.

Конструкция на
вълноводните нивомери
Най-общо са изградени от антена
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Фиг. 2.

Фиг. 3.

и електронен блок. При някои производители електронният блок е универсален за всички видове антени. Повечето съвременни нивомери разполагат с LCD дисплеи, върху които се
визуализира измереното ниво в мерни единици, проценти, като барограф.
Дисплеите, също така, се използват
при конфигуриране на приборите с по-
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мощта на няколко бутона. Съвременна тенденции при конструирането на тези прибори е модулната им концепция, която позволява демонтаж и подмяна на електронния
блок, без необходимост от сваляне на антената и нарушаване
херметичността на
съда.
В зависимост от
вида на антената се
различават три типа
вълноводи (фиг.3) - коаксиален, единичен и
двоен. Във функцията
на двоен вълновод се
използват твърди и
гъвкави материали специален прът и въже.
От своя страна, коаксиалните вълноводи
могат да се ползват
за среда с диелектрична проницаемост Er>1.4, а единичните и сдвоени
вълноводи с Er>1,6.

Технически
характеристики на
контактните нивомери
Измерваните от уредите параметри са ниво, разстояние, обем,

гранична повърхност между две
фази.
l Диапазонът на измерване е в пряка зависимост от вида на вълновода. Направен преглед на предлаганите на пазара уреди показва, че при
използване на коаксиален вълновод измервателният диапазон е до 6 м; при
единичен прът - до 4 м; при сдвоен
прът - до 4 м; при единично въже - до
35 м; при сдвоено въже - до 35 м.
Опционално се предлагат и уреди с
диапазон на измерване до 60 м с
вълновод единично въже;
l Уредите измерват нивото е в мм,
см, м, литри, м3;
l Използва се двупроводна схема на
свързване по токов кръг;
l Нивомерите са с изходен сигнал 420 mA. Редица модели предлагат и
цифрова комуникация по HART протокол с възможност за дистанционно
конфигуриране, например;
l Точност на измерване. Немалко
прибори на пазара са с точност на
измерване нивото на течности ±3
мм при L<10 м и 0,03% при L>10 м.
При работа с насипни материали,
точността на измерване обикновено е ±20 мм; при определяне на гранична повърхност между две фази
течност ±10 мм, а ако се измерва
минимален слой на горна повърхност
– 50 мм.
Би могло да се обобщи, че средна-
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та повторяемост на измерените
резултати за радарни нивомери е ±1
мм, а разрешаващата способност ±1
мм.
l Работни условия. Обикновено радарните нивомери са разработени за
температура на околната среда -40
÷ 80 °C; температура на съхранение
-40 ÷ 85 °C; работна температура
-40 ÷ 200 °C. Някои производители
предлагат нивомери с разширен
температурен обхват от -200 до
400 °C;
Работното налягане на уредите
средно е от -1 ÷ 40 bar. Разработени са и нивомери за високо налягане
(в диапазона от -1 ÷ 400 bar);
l Като материал за антените се
използва неръждаема стомана или
Hastelloy;
l Технологическо присъединяване е
резбово или фланцово;
l Уредите се захранват с напрежение 14 ÷ 36 VDC;
l Предлагат се уреди със степен на
защита IP 66/67 и с взривозащита
в съответствие с EEx d или EEx ia.

Измерват течности,
суспензии и насипни
материали
Радарните вълноводни нивомери
се използват за непрекъснато контактно измерване на нивото на
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течности, суспензии, втечнени газове и насипни материали (от прахообразни до едрогранулирани) в съдове с производна форма или в измервателни колонки.
Работят в автономен режим на
измерване или в системи за автоматичен контрол, регулиране и управление на технологичните процеси във
всички отрасли на промишлеността.
Допълнително датчиците могат да
се използват за изчисляване обема или
теглото на продукта в съда.

Точността не се влияе
от прах, пара и
турбулентност
Радарните контактни нивомери
измерват реалното ниво. Резултатът от измерването не се влияе
от промени в характеристиките на
средата, като диелектрическа проницаемост, налягане, плътност, вискозитет. Точността на уредите не се
влияе от наличието на вълнения върху
повърхността на продукта, пяна или
отлагания по антената. Нечувствителни са към прах, пара, турбулентност и „препятствия“ вътре в съда.
Методът на измерване позволява
откриването и филтрирането на
паразитните ехо-сигнали. Уредите се
отличават с лесно конфигуриране.
Имат способността да измерват

много тънък слой на разделяне на две
фази, но както бе посочено, не помалък от 50 мм. Друго тяхно предимство е лесната замяна на датчиците, като е възможно използването
на базовата конструкция за монтаж
на поплавков нивомер.

Безконтактните радарни
нивомери
в конструктивно отношение се
състоят от електронен блок и антена, която е с различна форма, в зависимост от приложението.
Работата на безконтактните
нивомери се базира на и двата метода на измерване - импулсен (фиг.
4) и FMCW (фиг. 5).
Антената е един от най-важните
елементи на нивомера и това е
напълно обяснимо, като се има предвид, че единствено тя е в контакт
с процеса. Именно от антената зависи каква част от излъчения сигнал
ще достигне до повърхността на измерваната среда, както и каква част
от отразения сигнал ще бъде приета
и подадена на входа на електронния
блок за последваща обработка.
В безконтактните радарни нивомери се използват

пет типа антени
показани на фиг. 6.
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Фиг. 4.

Рупорната антена е
предназначена за широк
обхват от приложения.
Препоръчва се за монтаж в съдове със свободно разпространение
на сигнала, както и в успокоителни тръби и
изнесени нивомерни колонки.
Антената с уплътнение към процеса е
предназначена за съдоФиг. 5.
ве, хигиенно изпълнение
или агресивни химически вещества. Тя е защитена от атмосферата на съда с
тефлонова или керамична леща. Външната част на антената се изработва от подходящ материал за използване в санитарни условия или за работа с агресивни
среди.
Прътовата антена се използва за малки резервоари с
продукти, хигиенно изпълнение или за агресивни химически вещества в съдове с произволна форма.
Параболичната и планарната антени са предназначени за измерване нивото на всички видове течности и
насипни материали. За да се предпази от натрупване на
прах в бункери за прахообразни материали, антената се
предпазва посредством еластична тефлонова обвивка.
Използването на параболичната антена осигурява наймалък ъгъл на излъчения сигнал в сравнение с други видове антени.
Тръбната антена се използва в случаите, когато измерването с рупорна или прътова антени е трудно или
невъзможно, например при наличие на пяна, силно изпарение или висока турбулентност.
При измерване нивото на запълване на затворени
съдове, което е най-честото приложение на радарните
нивомери, антената се разполага вътре в съда. Тя е
подложена на неблагоприятното въздействие на налягането, температурата, агресивните изпарения и прахта. По тази причина конструкцията на антената и
материала, от който е изработена, следва да са в достатъчно степен устойчиви.

Фиг. 6.
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Работна честота на
безконтактните
нивомери
Радарните безконтактни нивомери работят с честота от 5,8 до 26
GHz. За момента не съществува универсална оптимална честота, която
би могла да се използва за всички
приложения. При високочестотните
нивомери антената е с по-малки размери и осигурява по- тясна диаграма
на излъчване. Това позволява да се
ползват малки отвори за монтиране на прибора. Тесният лъч на сигнала е от определящо значение за получаване на ехо-сигнал с най-малък брой
паразитни отражения от различни
вътрешни компоненти на съда. Колкото по-висока е честотата, толкова по-дребни детайли от конструкцията отразяват паразитни ехо-сигнали. По тази причина високочестотните нивомери са по-чувствителни
към неравности по измерваната
повърхност, които предизвикват
повишено разсейване на излъчвания
сигнал, а от там и понижаване нивото на полезния ехо-сигнал. Затова
нискочестотните нивомери се препоръчват за измерване нивото на
течности, за повърхността на които са характерни вълни, както и за
насипни материали. Високочестотните нивомери са по-чувствителни
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към кондензат и натрупване на материал по антената. Тези фактори
отслабват излъчвания сигнал. Нискочестотните нивомери са нечувствителни към кондензат и устойчиви
към натрупвания, поради което се
използват в приложения, в които има
изпарения, както и при висока запрашеност. Пяната също е препятствие за високочестотните сигнали.
Водеща в областта компания е
разработила радарен нивомер с работна честота 90 GHz. Благодарение на свръх-високата честота, прибора притежава висока чувствителност и се използва за измерване нивата на продукти с ниска диелектрическа проницаемост. Наред с това,
нивомерът се отличава с много малки размери и не е необходимо антената да се монтира вътре в съда.
Това е така, защото тя е с много
малки размери и е в общ корпус с
електронния блок.

така, че датчикът да загуби следата на повърхността. По тази причина някои производители използват
нови технологии на електронна обработка. Сред тях е т.нар. технология на двойния порт, при която приборът има отделни портове за излъчване и за приемане на отразения
сигнал. По този начин се намалява
шумът и вероятността от загуба
на сигнала.
За разлика от стандартните радарни нивомери, които използват
линейна поляризация, приборите, работещи с кръгова поляризация, потискат сигналите с четно число на
отражение. По този начин се намалява количеството на паразитните
ехо сигнали от стените или конструкцията на резервоара и се повишава надеждността на измерване. Динамичната оптимизация на обхвата
осигурява автоматична промяна на
усилването на сигнала в зависимост
от разстоянието до повърхността.

Съвременни технологии
на електронна обработка

Технически
характеристики на
безконтактните
нивомери

Различните условия на технологичния процес, сред които атмосфера в резервоара, наличие на пяна, турбулентност, както и на вещества с
ниска диелектрическа проницаемост,
могат да понижат отразения сигнал

Измерваните с безконтактните
радарни нивомери параметри са
ниво, разстояние, обем и коефициент
на отражение от повърхността на
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продукта.
l Диапазонът им на измерване при
използване на рупорна антена е средно до 50 м; при прътова - до 35 м;
при планарна - до 38 м, а при параболична - до 40 м;
l Единиците на изходния сигнал са
мм, см, м, литри, м3;
l Използва се двупроводна схема на
свързване по токов кръг;
l Изходният сигнал традиционно е
4-20 mA;
l Предлагат се прибори, поддържащи цифрова комуникация по HART протокол, някои и с възможност за дистанционно конфигуриране;
l Точността на измерване на приборите обикновено е в диапазона от
±1 мм до ±10 мм; повторяемостта
±1 мм; разрешаващата способност
±1 мм, а работната честота от 5,8
до 26 GHz;
l Ъгълът на разпространение на излъчвания сигнал е от 7 до 30°;
l Принципните работни условия на
безконтактните радарни нивомери
включват - температура на околната среда -40÷80 °C; температура
на съхранение -40÷85 °C; работна
температура -40÷200 °C. Някои производители предлагат нивомери с
разширен температурен обхват (от
80÷400 °C).
l Обобщено, работното налягане на
приборите е от -1÷40 bar, като ня-
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кои производители предлагат нивомери високо налягане с обхват от 1÷64 bar;
l Като материал на антените се
използва неръждаема стомана,
Hastelloy и тефлон;
l Технологичното присъединяване на
приборите е резбово или фланцово.
Обикновено приборите са с електрическо захранване (14 ÷ 36V DC); степен на защита IP 66/67. Предлагат
се модели с EEx d или EEx ia.

Имат широко
индустриално
приложение
Радарните безконтактни нивомери се използват за непрекъснато
измерване на нивото на течности,
суспензии, втечнени газове, насипни материали, в съдове с произволна форма или в измервателни колонки.
Намират приложение във всички
области на промишлеността, в складови зони и резервоари, в широк обхват от приложения. Работят в автономен режим на измерване или
като част от системи за автоматичен контрол, регулиране и управление на технологичните процеси.
Като допълнителна възможност
датчиците могат да се използват
за изчисляване на обема или теглото на продукта в съда.

Отличават се с
множество предимства
Безконтактните радарни нивомери предлагат широк избор на присъединяване, разнообразие от типоразмери, материали и дизайн на антените, което е определящо за приложението им във всеки конкретен случай.
Тези прибори измерват реалното
ниво. Резултатите от измерването
не се влияят от променящите се
характеристики на средата, като
диелектрическа проницаемост, налягане, плътност и вискозитет. Могат да се използват в съдове със
сложна форма. Сред предимствата
им е висока чувствителност при
измерване нивото на среди с малка
диелектрическа проницаемост. Точността не се влияе от наличието на
вълнения на повърхността на продукта, пяна или отлагания по антената.
Нечувствителни са към прах, пара и
турбулентност.
Възможностите на съвременните
прибори позволяват откриване и
филтриране на паразитните ехо-сигнали, както и лесно конфигуриране.
Радарните безконтактни нивомери позволяват лесна смяна на датчиците, като е възможно конструкцията да се използва за монтаж на
поплавков нивомер. Друга тяхна отличителна характеристика е лесното обслужване.
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ÓÏËÌËÚÂ
Съвременни тенденции в конструкцията и базови изисквания

проф. д-р
Димитър Киров
ÓÏËÌËÚÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ÓÚ‡·ÓÚÂÌ ‚˙Á‰Ûı ËÎË „‡ÁÓ‚Â (ÌËÒÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË), ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â ÓÚ
ÍÓÚÎË (ÒÂ‰ÌÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË) ËÎË
‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â Ì‡ ÔÂ˘Ë (‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌË). ¬˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ÍÓÏËÌ˙Ú Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ:
l ‰‡ Ò˙Á‰‡‚‡ Úˇ„‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡Ú‡
(ÔË „‡‚ËÚ‡ˆËˇ);
l ‰‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ Ï˙ÒÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Ë
‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â;
l ‰‡ ÓÒË„ÛË ‡ÁÒÂÈ‚‡ÌÂ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡Ú‡ Ì‡ ‚Â‰ÌËÚÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚‡.
¬ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÚÂ „Ó‰ËÌË ÍÓÏËÌ˙Ú
‚ËÌ‡„Ë Â ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡
‚˙Á‰ÛıÓ‰ËÏÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓˇÚÓ
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ ËÁı‚˙ÎˇÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë ÂÍÛÔÂË‡
ÚÓÔÎÓÒ˙‰˙Ê‡ÌËÂÚÓ ‚ Úˇı. ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÌÍÂÚÌÓÚÓ ÒË ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ÍÓÏËÌ˙Ú Â ÌÂ‡Á‰ÂÎÌ‡
˜‡ÒÚ ÓÚ ÚÓÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÒËÒÚÂÏË Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ÒÂ Ò˙Ó·‡Áˇ‚‡ Ò ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚Â.
»ÌÚÂÂÒÌ‡ Â ÂÚÓÒÔÂÍˆËˇÚ‡
Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏËÌËÚÂ ÔÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡. ¿ÍÓ ÔÂÁ XVI ‚ÂÍ ÍÓÏËÌ˙Ú
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Фиг. 1.

Ì‡ Â‰Ì‡ ‚‡Ó‚‡ ÔÂ˘ Â ·ËÎ Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 12 m, ÚÓ ÔÂÁ 1972 „. Â ·ËÎ ÔÓÒÚÓÂÌ Ì‡È-‚ËÒÓÍËˇÚ Á‡ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÍÓÏËÌ ‚ Ò‚ÂÚ‡ Ò ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ 300 m
(ÙË„. 1).

Основни параметри на
комините
Ò‡ ËÁıÓ‰ˇ˘ËˇÚ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ Ë ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡, ÍÓËÚÓ ÒÂ Ì‡Ë˜‡Ú Ó˘Â
ÓÔÂ‰ÂÎˇ˘Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. ŒÚ
Ò‚Óˇ ÒÚ‡Ì‡, ‰Ë‡ÏÂÚ˙˙Ú ÒÂ Ò˙Ó·-

‡Áˇ‚‡ Ò˙Ò ÒÍÓÓÒÚÚ‡ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ,
ÍÓˇÚÓ ÔË ÌÓÏ‡ÎÌË ÛÒÎÓ‚Ëˇ ÌÂ
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÔÂ‚Ë¯‡‚‡ 6 m/s.
—˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÂÍÓÎÓ„Ë˜ÌË, ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Ë ËÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ
Í˙Ï ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÚÓ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎˇÚ Ú˙ÒÂÌÂÚÓ Ì‡
ÚÂıÌË˜ÂÒÍË Â¯ÂÌËˇ Ò ÌËÒÍË ÍÓÏËÌË, ÍÓËÚÓ ËÁı‚˙ÎˇÚ ÔÂ˜ËÒÚÂÌË
„‡ÁÓ‚Â, ÌÂÁ‡Ï˙Òˇ‚‡˘Ë ÓÍÓÎÌ‡Ú‡
ÒÂ‰‡.
ÓÏËÌËÚÂ ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ
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Фиг. 2.

Фиг. 3.

Ì‡È-‡ÁÎË˜ÌË ÒÚÓËÚÂÎÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË, ‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ
ÍÂ‡ÏË˜ÌË ËÁ‰ÂÎËˇ, ·ÂÚÓÌ, ‚˙„ÎÂÓ‰Ì‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡,
ÌÂ˙Ê‰‡ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡ (inox). ÃÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ ÔÂ‰Ë ‚ ÍÓÏËÌ‡ ËÎË ‚ ÌÂ„Ó‚ËÚÂ ÓÒÌÓ‚Ë Ò‡ ÒÂ ÏÓÌÚË‡ÎË ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ Á‡ Ô‡ı Ë „‡ÁÓ‚Â.
ƒÌÂÒ ÍÓÏËÌËÚÂ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÌÚÂ„Ë‡ÌË
‚˙ÚÂ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡ ËÎË ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌÓ ÒÚÓˇ˘Ë, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ ‡ıËÚÂÍÚÛ‡Ú‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂÚÓ È,
Í‡ÍÚÓ Ë ÂÍÒÚÂËÓ‡ Ì‡ ‡ÈÓÌ‡. ¬˙‚ ‚ÒË˜ÍË ÒÎÛ˜‡Ë ÓÔÂ‰ÂÎˇÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË (HDW)
Úˇ·‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÁ‚˙¯Ë Ò˙„Î‡ÒÌÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÁË‡Ì‡ ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ Á‡ ËÁ˜ËÒÎˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÍÓÏËÌÌË ÚÂÎ‡. ¬ ÔÓÚË‚ÂÌ
ÒÎÛ˜‡È, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˙Ú ËÒÍÛ‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ËÁÔ˙ÎÌÂÌÓ
Ò˙Ó˙ÊÂÌËÂ, ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ ‰‡ Ò˙Á‰‡‰Â

поредица от експлоатационни
проблеми
—Â‰ ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ò‡:
ÓÏËÌ Ò ÌÂ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ‰Ë‡ÏÂÚ˙ ÌÂ ËÁı‚˙Îˇ ÌÓÏ‡ÎÌÓ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â Ë ‚˙˘‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Úˇı Ó·‡ÚÌÓ
ÔË ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡ (‚˙ÚÂ ‚ Ò„‡‰‡Ú‡).
l ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ ‚˙ÚÂ ‚ ÍÓÏËÌ‡ Ò˙Á‰‡‚‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌÓ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ Ì‡Îˇ„‡ÌÂ Ë ËÁÚË˜‡ÌÂ Ì‡ ÏËËÁÏË
ÔÓ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡Ú‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡, ‚ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÂÍÒÙËÎÚ‡ˆËˇ.
l ¬ËÒÓÍ‡Ú‡ ÒÍÓÓÒÚ ‚ ÍÓÏËÌ‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‚‡ ÌÂÔËˇÚÌË ¯ÛÏÓ‚Â Á‡ Ó·ËÚ‡ÚÂÎËÚÂ.
l ÕÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÔÓ‰·‡Ì‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ ÏÓÊÂ ‰‡ ‰Ó‚Â‰Â ‰Ó
Á‡„‡Áˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‡ÈÓÌ‡ ÓÍÓÎÓ Ò„‡‰‡Ú‡.
l ÕÂÒ˙Ó·‡Áˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÓÏËÌ‡ Ò ÓÍÓÎÌËÚÂ Ò„‡‰Ë ‚Ó‰Ë
‰Ó Á‡Ï˙Òˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÓÍÓÎÌ‡Ú‡ ÒÂ‰‡.
«‡ ‰‡ ÒÂ ÔÂÓ‰ÓÎÂˇÚ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ÔÓ·ÎÂÏË Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‡ ÒÂ ÒÔ‡Á‚‡Ú
l

определени инженерни изисквания
ŒÒÌÓ‚ÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ Â ‚˙ı˙Ú Ì‡ ÍÓÏËÌ‡ ‰‡ ËÁÎÂÁÂ
ËÁ‚˙Ì ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÒˇÌÍ‡ (ÙË„. 2).
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ÕÂ Â ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ËÁıÓ‰˙Ú
Ì‡ ÍÓÏËÌ‡ ‰‡
ÒÂ Ì‡ÏË‡ Í‡ÍÚÓ ‚ ÁÓÌ‡Ú‡
Ì‡ Ì‡‰Ì‡Îˇ„‡ÌÂ, Ú‡Í‡ Ë ‚
ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰Ì‡Îˇ„‡ÌÂ. ¿ÍÓ
Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú
‰‚Â Ò˙ÒÂ‰ÌË
Ò„‡‰Ë, Â‰Ì‡- Фиг. 4.
Ú‡ ÏÓÊÂ ‰‡
"Á‡Ï˙ÒË" ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ‰Û„‡Ú‡ (ÙË„.
3). ≈ÚÓ Á‡˘Ó ÍÓÏËÌËÚÂ Ë Ì‡ ‰‚ÂÚÂ
Ò„‡‰Ë Úˇ·‚‡ ‰‡ ËÁÎËÁ‡Ú Ì‡‰ ÁÓÌ‡Ú‡ Ì‡ ‡ÂÓ‰ËÌ‡ÏË˜Ì‡Ú‡ ÒˇÌÍ‡.
—˙‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ Ì‡ ÍÓÏËÌË ‰ÓÔÛÒÍ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÂÍÛÔÂ‡ÚË‚ÌË ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÏË ÍÓÏËÌË,
ÍÓËÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡Ú Ú˙·‡ ‚
Ú˙·‡. ¬˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ Ú˙·‡
Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ‡
‚˙Ì¯ÌËˇÚ Ô˙ÒÚÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚË‡ ‚˙Á‰Ûı‡ Á‡ „ÓÂÌÂ (ÙË„. 4). œÓ
ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÍÓÏËÌ˙Ú ÒÂ ÔÂ‚˙˘‡
‚ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ÍÓÈÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡
ÓÚÔ‡‰Ì‡ ÚÓÔÎËÌ‡ Ë Á‡„ˇ‚‡ ÔÂÒÌËˇ ‚˙Á‰Ûı Á‡ „ÓÂÌÂ. ƒÌÂÒ ÚÂÁË
ÍÓÏËÌË ÒÂ ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÓÚ ÌÂ˙Ê‰‡-
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ÂÏ‡ ÒÚÓÏ‡Ì‡, ÌÓ Ì‡ÏË‡Ú ÔËÎÓÊÂÌËÂ ÔÂ‰ËÏÌÓ Á‡ Ï‡ÎÍË ÏÓ˘ÌÓÒÚË. «‡ ÔÓ-„ÓÎÂÏË ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÒÂ ÔÓÂÍÚË‡Ú ÒÔÂˆË‡ÎÌË ÌÓÒÂ˘Ë ÍÓÌÒÚÛÍˆËË.

Стандартната
конструкция на битови
индустриални комини
ÏÓÊÂ ‰‡ ËÏ‡ ‡ÁÎË˜Ì‡ ÙÓÏ‡
(ÙË„. 5).
ŒÔÂ‰ÂÎÂÌ ËÌÚÂÂÒ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÏÌÓ„ÓÒÚ‚ÓÎÓ‚ËˇÚ ÍÓÏËÌ, ÍÓÈÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ‡ÁÎË˜ÌË ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË Á‡ ÂÍÛÔÂ‡ˆËˇ, Â„ÂÌÂ‡ˆËˇ,
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÌÂ Ë ‰.
¬ ÌˇÍÓË Â‚ÓÔÂÈÒÍË ‰˙Ê‡‚Ë Â
‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔË ·ËÚÓ‚Ë „‡ÁÓ‚Ë ÍÓÚÎË Ò ‚„‡‰ÂÌ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÂÙÂÍÚ
ÚÂ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ËÁ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡‰ ÔÓÍË‚‡
(ÙË„. 6). Œ·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÒÂ ÏÓÌÚË‡Ú
Ì‡ Ù‡Ò‡‰‡Ú‡ Ì‡ Ò„‡‰‡Ú‡. œÓÒÚ‡‚ˇ ÒÂ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡ Â¯ÂÚÍ‡. —ÎÂ‰‚‡ ‰‡ ÒÂ ËÏ‡ ÔÂ‰‚Ë‰, ˜Â ÚÓÁË Ì‡-

Фиг. 6.

˜ËÌ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê ‰ÂÙÓÏË‡ Ù‡Ò‡‰‡Ú‡ Á‡Ï˙Òˇ‚‡ „ÓÁÌÓ ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚÚ‡ ÓÍÓÎÓ ÓÚ‚Ó‡ Ë Ò˙Á‰‡‚‡ ÌÂÛ‰Ó·ÒÚ‚Ó Ì‡ ÊË‚Û˘ËÚÂ ÓÚ Á‡Ï˙ÒÂÌËÚÂ „ÓÂ˘Ë ‰ËÏÌË „‡ÁÓ‚Â. ¬ ¡˙Î„‡Ëˇ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ Ì‡ ÏÓÌÚ‡Ê ÌÂ Â
‰ÓÔÛÒÚËÏ.
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œÓ‡‰Ë ‚ËÒÓÍ‡Ú‡ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ Ì‡ ‰ËÏÌËÚÂ „‡ÁÓ‚Â, ‚ÒË˜ÍË ÍÓÏËÌË ÔÓÎÛ˜‡‚‡Ú Ú.Ì‡. ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ‡ ÍÓÓÁËˇ ‚˙ıÛ ‚˙ÚÂ¯Ì‡Ú‡ ÒË ÔÓ‚˙ıÌÓÒÚ,
ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ Ë ÔÂÁ ÎˇÚÓÚÓ, ÌÓ Â ÓÒÓ·ÂÌÓ ‡ÍÚË‚Ì‡ ‚ ÁËÏÌËˇ ÔÂËÓ‰. —ÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÌÓ, ‚ÒÂÍË ÍÓÏËÌ,
·ÂÁ ËÁÍÎ˛˜ÂÌËÂ, Úˇ·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÒÌ‡·‰ÂÌ Ò˙Ò

система за отвеждане на кондензата
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÙÓÏ‡Ú‡, ÒÚÂÔÂÌÚ‡ Ì‡ ÂÍÛÔÂ‡ˆËˇ Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡, ÓÚ ÍÓÈÚÓ Â ËÁ‡·ÓÚÂÌ, ÍÓÏËÌ˙Ú
‚ËÌ‡„Ë Â Ë ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ÚÓÓÚ‰ÂÎËÚÂÎ. ¬ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú‡ ‚Ó‰‡Ú‡ Â Ì‡ÒËÚÂÌ‡ Ò˙Ò ÒˇÌ‡, ÒÂÌËÒÚ‡ Ë ‚˙„ÎÂÌ‡ ÍËÒÂÎËÌ‡. “ÓÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îˇ‚‡ ÒËÎÌÓ ÍÓÓÁËÓÌÌÓ ‡ÍÚË‚Ì‡ ÚÂ˜ÌÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ Ì‡Î‡„‡ ÔÂ‰ÔËÂÏ‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË
‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌË ËÌÊÂÌÂÌË ÏÂÍË Á‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡Úˇ‚‡ÌÂ Ë ÓÚÒÚ‡Ìˇ‚‡ÌÂÚÓ È.
ÕˇÍÓË ÓÚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË ÓÚ‰ÂÎˇÚ ˜‡ÒÚ ÓÚ ‚ËÒÓÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌËˇ ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡Ú ‚
ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÚÓÔÎÓÓ·ÏÂÌÌËÍ, ‚„‡‰ÂÌ ‚˙ÚÂ ‚ ÍÓÚÂÎ‡
(ÍÓÌ‰ÂÌÁ‡ˆËÓÌÌË ÍÓÚÎË). ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÚÓ‚‡, ‚˙‚
‚˙Ì¯Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÍÓÏËÌ‡ Ò˙˘Ó ÒÂ Ì‡·Î˛‰‡‚‡ ÍÓÌ‰ÂÌÁÓÓÚ‰ÂÎˇÌÂ. —˙Ó·‡Áˇ‚‡ÈÍË ÒÂ Ò „ÓÌËÚÂ Ù‡ÍÚË, Ò„‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎËÚÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡Ú ÍÓÏËÌËÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú
ÚÓÔÎÓËÁÓÎË‡ÌË (ÚÓ‚‡ ÓÁÌ‡˜‡‚‡ Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎË‡ÌË ·ÂÎ.Â‰.) Ë ‰‡ ·˙‰‡Ú ËÌÚÂ„Ë‡ÌË (‚„‡‰ÂÌË) ‚˙ÚÂ ‚
Ò„‡‰ÌËˇ Ó·ÂÏ. ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ‡Ú‡

термична и екологична обработка
Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÒÂ ËÁ‚˙¯‚‡ ‚ ÍÓÌÚÓÎË‡ÌË ÒÔÂˆË‡ÎÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ. —˙‚ÂÏÂÌÌËÚÂ ÍÓÏËÌË Ò‡ ÚÓÔÎÓ- Ë ¯ÛÏÓËÁÓÎË‡ÌË Ò ÌÂ„ÓËÏ Ï‡ÚÂË‡Î Ë ìÓÔ‡ÍÓ‚‡ÌËî Ò ÍÂ‡ÏË˜Ì‡ ÁË‰‡Ëˇ, „‡ÁÓ·ÂÚÓÌ ËÎË ‰‚ÛÔÎ‡ÒÚÓ‚ „ËÔÒÓÍ‡ÚÓÌ.
¿ÍÓ ÒÂ Ì‡ÎÓÊË Â‰ËÌ ÍÓÏËÌ ‰‡ ÒÎÛÊË Á‡ ÓÚ‚ÂÊ‰‡ÌÂ
Ì‡ „‡ÁÓ‚Â ÓÚ ÌˇÍÓÎÍÓ ËÁÚÓ˜ÌËÍ‡, Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÙÛÍÒÓ‚ÂÚÂ ‰‡ ·˙‰‡Ú Ó‡ÁÏÂÂÌË ÔË ÒÔ‡Á‚‡ÌÂ Ì‡ Ô‡‚ËÎÓÚÓ Wmax = 6 m/s. «‡ÛÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „‡ÁÓ‚ÂÚÂ ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ÒÚ‡‚‡ Ò ‚Á‡ËÏÌÓ Û‚ÎË˜‡ÌÂ (ÙË„. 7). ÕÂ ÒÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡
ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎˇÌÓ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÙÛÍÒ‡ Í˙Ï ÍÓÏËÌ‡.
¿ÍÓ Â‰ËÌ ÍÓÏËÌ Â Ó‡ÁÏÂÂÌ Ô‡‚ËÎÌÓ Ë ÔÓÒÚÓÂÌ
Ò˙Ó·‡ÁÌÓ ÓÔËÒ‡ÌËÚÂ ËÁËÒÍ‚‡ÌËˇ, Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú ‚ÒË˜ÍË ÔÂ‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË ËÌÒÚ‡Î‡ˆËˇÚ‡ ‰‡ ·˙‰Â ÌÓÏ‡ÎÌÓ ÂÍÒÔÎÓ‡ÚË‡Ì‡. ÕÂÔ‡‚ËÎÌÓ ÔÓÒÚÓÂÌËˇÚ ÍÓÏËÌ ·Ë
ÏÓ„˙Î ‰‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ ÒÂËÓÁÌË ÔÓ·ÎÂÏË ‚ Ò„‡‰‡Ú‡,
‚ÍÎ˛˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓÊ‡, Ó·„‡Áˇ‚‡ÌÂ, Á‡‰ËÏˇ‚‡ÌÂ, Ò‡Ê‰ÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ, Í‡ÍÚÓ Ë ÒÔË‡ÌÂ Ì‡ ‡·ÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ÚÓÔÎÓËÁÚÓ˜ÌËÍ‡. “ÂÁË ÔÓ·ÎÂÏË ˜ÂÒÚÓ Ò‡ ÌÂÔÂÓ‰ÓÎËÏË, ÍÓÂÚÓ
ÓÁÌ‡˜‡‚‡, ˜Â Á‡ ‰‡ ·˙‰‡Ú Â¯ÂÌË ‚ „ÓÚÓ‚‡ Ò„‡‰‡, ÒÂ
Ì‡Î‡„‡ ËÁ‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎÌË ‡ÁÛ¯ËÚÂÎÌË
‡·ÓÚË, Ò‚˙Á‡ÌË Ò „ÓÎÂÏË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËˇ.
Уважаеми читатели, ако имате коментар или допълнения към
съдържанието на статията, не се колебайте да ни пишете.
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‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇÚ‡ Ì‡ Í.Í.
—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡
Съвременно автоматизирано техническо решение отвежда
отпадните води в ПСОВ Варна

«

‡ ˜ËÒÚÓÚ‡Ú‡ Ì‡ ◊ÂÌÓ ÏÓÂ Û
Ì‡Ò ÒÂ „Ó‚ÓË ˜ÂÒÚÓ. ¿ Ì‡È-˜ÂÒÚÓ
ÔÓ‚Ó‰ËÚÂ Á‡ ÚÓ‚‡ Ò‡ Ï‡˜ÌË - „Î‡‚ÓÎÓÏÌÓ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÊË‚ÓÚËÌÒÍË ËÎË ‡ÒÚËÚÂÎÌË ‚Ë‰Ó‚Â, ÔÓÂ‰ÌËˇÚ ‡ÁÎË‚ Ì‡ ÓÚÓ‚ÌË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡,
ÓÚÒ˙ÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË
Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‚ Ë ·ÂÁ ÚÓ‚‡ ÔÂÁ‡ÒÚÓÂÌËÚÂ Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡ Ë ÍÛÓÚË Ë Ú.Ì., Ë Ú.Ì. » Í‡Í ËÌ‡˜Â, ÍÓ„‡ÚÓ ‰ËÂÍÚÌÓÚÓ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÔÂ˜ËÒÚÂÌË ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë ‚ ÏÓÂÚÓ ‚Â˜Â ËÏ‡ Á‰‡‚Ë Ú‡‰ËˆËË Ë
‰ÂÒÂÚËÎÂÚÌ‡ ËÒÚÓËˇ Û Ì‡Ò. Õ‡
ÚÓÁË ÙÓÌ, ÔÂÁ 2006 „. ÒÚ‡ÚË‡
Ï‡˘‡·ÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡
ÍÛÓÚËÚÂ ì—‚.—‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë

138

≈ÎÂÌ‡î, ì—Î˙Ì˜Â‚ ‰ÂÌî,
ì≈‚ÍÒËÌÓ„‡‰î Ë ‚ËÎÌË
ÁÓÌË ìÃ‡Ì‡ÒÚËÒÍË Ë‰î
Ë ì“‡Í‡Ú‡î. “ÓÈ Á‡Î‡„‡
Ì‡ ÌÂÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓÚÓ
Â¯ÂÌËÂ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë ‰‡ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú ÌÂ
Í˙Ï ÏÓÂÚÓ, ‡ Í˙Ï Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡ Ì‡
„‡‰ ¬‡Ì‡. œÓÂÍÚ‡ÌÚË Ì‡ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÌÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Â¯ÂÌËÂ
Ò‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚË ÓÚ ¬Ë
¬‡Ì‡.

Проектът ще се изпълни
на два етапа
¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡Ú‡ Ë ËÁ-

Ô˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡, Â‰‡ÍˆËˇÚ‡ ÒÂ Ó·˙Ì‡ Á‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Í˙Ï ¬Ë ¬‡Ì‡ - ‚ Í‡˜Â-
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ÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚ, Ë ì—‚.—‚.
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡ ıÓÎ‰ËÌ„î ¿ƒ.
ŒÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌ‡Ú‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÒÚ‡‚‡ ˇÒÌÓ, ˜Â Ó·˘‡Ú‡ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡
ÔÓÂÍÚ‡ Á‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Ì‡ Í.Í. ì—‚.
—‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡î ‚˙ÁÎËÁ‡
Ì‡ 15 ÏËÎËÓÌ‡ ÎÂ‚‡. œÓÂÍÚË‡ÌÂÚÓ Ë ÔÓÛ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ ‚
‡ÁÏÂ Ì‡ 300 000 ÎÂ‚‡ Â ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÓ ÓÚ Â‰ÌÓËÏÂÌÌÓÚÓ ‰ÛÊÂÒÚ‚Ó.
»ÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Â ÔÎ‡ÌË‡ÌÓ Ì‡ ‰‚‡
ÂÚ‡Ô‡, Í‡ÚÓ Ô˙‚‡Ú‡ ÍÓÔÍ‡ ÔÓ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ‡ ÔÂÁ
‡ÔËÎ 2007 „.
ì—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡î
Â Ô˙‚ËˇÚ ·˙Î„‡ÒÍË ÏÓÒÍË ÍÛÓÚ, ÍÓÈÚÓ ÛÒÔˇ ‰‡ Á‡˘ËÚË Ë
ÔÓ‰ÒË„ÛË ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ì‡ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÔÓÂÍÚ Á‡ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ. —ÎÂ‰ ‰ÂÔÓÁË‡ÌÂÚÓ
Ë Ó‰Ó·ÂÌËÂÚÓ ÏÛ ‚ ÃŒ—¬ (ÔÓ
ÔÓ„‡Ï‡ œ”ƒŒŒ—*) ÔÂÁ 2007 „.,
Ò˙Ò Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ Ì‡ ÍÏÂÚ‡ Ì‡
Œ·˘ËÌ‡ ¬‡Ì‡ - ËËÎ …Ó‰‡ÌÓ‚,
·ˇı‡ ÓÚÔÛÒÌ‡ÚË 1 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡ Á‡
Ô˙‚Ëˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚ÓÚÓ. ƒÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌË 1,5 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡
·ˇı‡ ÓÒË„ÛÂÌË ÓÚ ‰˙Ê‡‚ÌËˇ
·˛‰ÊÂÚ ÔÓ ÎËÌËˇ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ú‡ Á‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ —Â‚ÂÓËÁÚÓ˜-
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ÌËˇ ÔÎ‡ÌÓ‚ ‡ÈÓÌ ÔÂÁ ÏËÌ‡Î‡Ú‡
„Ó‰ËÌ‡. “Ó‚‡ ·Â ÓÒ˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ,
·Î‡„Ó‰‡ÂÌËÂ Ì‡ Ò˙‰ÂÈÒÚ‚ËÂÚÓ
Ì‡ Œ·Î‡ÒÚÌ‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËˇ
¬‡Ì‡ Ë ÎË˜ÌÓ Ì‡ Ó·Î‡ÒÚÌËˇ ÛÔ‡‚ËÚÂÎ - œÂÚ˙ ‡Ì‰ËÎ‡Ó‚î,
ÍÓÏÂÌÚË‡Ú ÓÚ ì—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡ ’ÓÎ‰ËÌ„î ¿ƒ.
˙Ï Í‡ˇ Ì‡ 2007 „. ÓÚ ÔÓÂÍÚÌÓÚÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ Ò‡ ÛÒ‚ÓÂÌË Ë
‡ÍÚÛ‚‡ÌË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÁÏÂ Ì‡

2 315 000 ÎÂ‚‡. «‡ 2008 „. Ò‡ ÓÒË„ÛÂÌË 4.5 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡, Í‡ÚÓ ·ÎËÁÓ
4 ÏÎÌ. ÎÂ‚‡ ÓÚ Úˇı ‚Â˜Â Ò‡ ÛÒ‚ÓÂÌË Ò˙Ò ÒÚ‡Ú‡ Ì‡ ÌÓ‚Ëˇ ÒÚÓËÚÂÎÂÌ ÒÂÁÓÌ.

Общата денивелация е
над 100 метра
»Á„‡‰ÂÌËˇÚ ·ËÚÓ‚ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÂÌ ÍÓÎÂÍÚÓ ÓÚ Í‚. ¬ËÌËˆ‡ Ë
œ—Œ¬ ¬‡Ì‡ ËÏ‡Ú Í‡Ô‡ˆËÚÂÚ‡ ‰‡
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ÔÓÂÏ‡Ú ·ËÚÓ‚ËÚÂ ÓÚÔ‡‰ÌË ‚Ó‰Ë
¬‡ÎÂÌÚËÌ ¬˙ÎÍ‡ÌÓ‚, ÛÔ‡‚ËÚÂÎ
ÓÚ ÍÛÓÚËÚÂ ì—‚.—‚. ÓÌÒÚ‡ÌÌ‡ ¬Ë ¬‡Ì‡. ì≈ÎÂÍÚÓÁ‡ı‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡î, ì—Î˙Ì˜Â‚ ‰ÂÌî, ì≈‚‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌËÚÂ
ÍÒËÌÓ„‡‰î, Í‡ÍÚÓ Ë ‚ËÎÌË ÁÓÌË
ÒÚ‡ÌˆËË ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ ÓÚ ˆÂÌÚì“‡Í‡Ú‡î Ë ìÃ‡Ì‡ÒÚËÒÍË Ë‰î,
‡ÎÌ‡Ú‡ ÂÎÂÍÚÓ‡ÁÔÂ‰ÂÎËÚÂÎÍ‡ÚÂ„ÓË˜ÌË Ò‡ ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ.
Ì‡ ÏÂÊ‡ ˜ÂÁ Ú‡ÙÓÔÓÒÚÓ‚Â.
ŒÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ˘Â ÒÂ ÓÚÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚÚ‡ Ì‡ ÂÎ. Á‡ı‡Ì‚ÂÊ‰‡Ú Ò ÔËÔÓÏÔ‚‡ÌÂ Ò ˜ÂÚË‚‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÏÂÊ‡Ú‡ ÒÂ „‡‡ÌÚËË ·Óˇ Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡Ì‡ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌË
ˆËË ( œ—) - I ÔÓ‰ÂÏ, ‰Ó ˜ÂÔ‡ÚÂÎ‰ËÁÂÎ‡„Â„‡ÚË ÔÓ ÏÂÒÚ‡î, ‰ÓÔ˙ÌËˇ ÂÁÂ‚Ó‡ Ì‡ œ— - II ÔÓ‰ÂÏ
Î‚‡ „-Ì ¬˙ÎÍ‡ÌÓ‚.
Ë ÓÚÚ‡Ï ‚ ·ËÚÓ‚Ëˇ ÍÓÎÂÍÚÓ
¬ ÓÚ„Ó‚Ó Ì‡ ‚˙ÔÓÒ‡ Á‡˘Ó Â
¬ËÌËˆ‡ (ÙË„. 1). ‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌ‚ÁÂÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÓÚÔ‡‰ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë
ÌËÚÂ ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË I ÔÓ‰ÂÏ
ÓÚ ÔÓÒÓ˜ÂÌËÚÂ Ì‡ÒÂÎÂÌË ÏÂÒÚ‡
Ò‡ ‡ÁÔÓÎÓÊÂÌË Ì‡ ÍÓÚ‡ 3 - 5 Ï
‰‡ ÌÂ ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú Ì‡‚˙ÚÂ ‚
Ì‡‰ ÏÓÒÍÓÚÓ ‡‚ÌË˘Â, œ— II
ÏÓÂÚÓ, Í‡Í‚‡ÚÓ Â Ó·Ë˜‡ÈÌ‡Ú‡
ÔÓ‰ÂÏ - Ì‡ ÍÓÚ‡ «« Ï, ‡ ËÁÎË‚Ì‡Ô‡ÍÚËÍ‡, ÓÚ ¬Ë ¬‡Ì‡ ÓÚ„ÓÚ‡ ¯‡ıÚ‡ Ì‡ ÍÓÎÂÍÚÓ ¬ËÌËˆ‡ ‚‡ˇÚ: ì«‡ÛÒÚ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÚÌ‡ 108 Ï.
Ô‡‰˙˜ÌËÚÂ ‚Ó‰Ë ‚ ÏÓÂÚÓ ËÁËÒìœÓ‡‰Ë ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ ÒÂ
Í‚‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂ
ÓÒË„ÛË ÔÎÓ˘‡‰Í‡ Á‡ œ— - III ÔÓ- Валентин Вълканов, управител на ВиК Варна
Ì‡ ÌÓ‚Ë ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË Ò˙Ó˙‰ÂÏ, ÔÓÏÔËÚÂ ÔË œ— - II ÔÓ‰ÂÏ
ÊÂÌËˇ, Ú˙È Í‡ÚÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ò‡ Ó‡ÁÏÂÂÌË Á‡ ‰Â·ËÚ Q = 320 Î/ÒÂÍ Ë ‚ËÒÓ˜ËÌ‡ Õ = ˘ËÚÂ Ò‡ ‚Â˜Â ‡ÏÓÚËÁË‡ÌË. “Ó‚‡ Â Ò‚˙Á‡ÌÓ Ò Ó„ÓÏ90 Ï, ÍÓÂÚÓ Â ÔÂˆÂ‰ÂÌÚ Á‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌË ÔÓÏÔË. ÕÂÌË Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËˇ Ë ÚÂÂÌË Á‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍËÚÂ, ÔÓ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜Ì‡Ú‡ ÔÎÓ˘ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍËÚÂ
„ÓÎÂÏË ÓÚ ÚÂÁË, ÍÓËÚÓ ÒÂ ËÁËÒÍ‚‡Ú Á‡ Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ. œÓ·ÎÂÏ ·Ë ·ËÎ‡ Ë ÌÂ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡
не позволява монтаж на по-голям брой
ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌËÚÂ Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ ‰‡ ÒÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËпомпи
‡Ú Ì‡Ô˙ÎÌÓî.
Ò ˆÂÎ Ì‡Ï‡Îˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ‚Ó‰ÌÓÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Óî, ÍÓÏÂÌÚË‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÚÂ ÔÂ‰ËÁ‚ËÍ‡ÚÂÎÒÚ‚‡ ÔÂ‰ ÔÓÂÍÚ‡ Пълна автоматизация

на системата
ŒÚ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡ Í‡Ì‡ÎÌ‡ ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ Ì‡
Í.Í. ì≈‚ÍÒËÌÓ„‡‰î, Ò ÔÓ‰ÏˇÌ‡ Ì‡ ÚÎ‡ÒÍ‡ÚÂÎˇ Ë ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ „‡‚ËÚ‡˜Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ, ·ËÚÓ‚ËÚÂ ‚Ó‰Ë ˘Â
ÒÂ ÔËÔÓÏÔ‚‡Ú ‚ œ— 1 (·.Â‰. Ì‡ÏË‡ ÒÂ ‚ ·ÎËÁÓÒÚ ‰Ó
·ÛÌ‡ 109). ì¬ œ— 1 ˘Â ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú Ë ·ËÚÓ‚ËÚÂ ‚Ó‰Ë
ÓÚ Á‡Ô‡‰Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ì—‚.—‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡î.
¬ Í.Í. ì—Î˙Ì˜Â‚ ‰ÂÌî Â ÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÓ ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ì‡
ÌÓ‚‡ œ—, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ·ËÚÓ‚ËÚÂ ‚Ó‰Ë ˘Â ÒÂ ÔËÔÓÏÔ‚‡Ú ‚ œ— 2 (·.Â‰. Ì‡ÏË‡ ÒÂ ‰Ó ÔÓ˜Ë‚Ì‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ
Ì‡ ÃËÌËÒÚÂÒÍË Ò˙‚ÂÚ) Ò˙‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ·ËÚÓ‚ËÚÂ ‚Ó‰Ë
ÓÚ ì—‚.—‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡î- ËÁÚÓÍ. ŒÚÔ‡‰ÌËÚÂ
‚Ó‰Ë, Ò˙·‡ÌË ‚ œ— 1 Ë œ— 2, ˘Â ÒÂ ÓÚ‚ÂÊ‰‡Ú Í˙Ï
œ— II ÔÓ‰ÂÏ, Í˙‰ÂÚÓ ˘Â ÔÓÒÚ˙Ô‚‡Ú ‚Ó‰ËÚÂ Ë ÓÚ
‚ËÎÌË ÁÓÌË ì“‡Í‡Ú‡î- ËÁÚÓÍ Ë ìÃ‡Ì‡ÒÚËÒÍË Ë‰î. ¿
Ì‡ Â‰ËÌ ÒÎÂ‰‚‡˘Ëˇ ÂÚ‡Ô Ì‡ ÔÓÂÍÚË‡ÌÂ Ë ÓÚ ì“‡Í‡Ú‡î-Á‡Ô‡‰ Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌ‡Ú‡ œ—î, Ó·ˇÒÌˇ‚‡Ú ÓÚ ¬Ë
¬‡Ì‡.
ìœÓÂÍÚË‡ÌË Ò‡ ÚÎ‡ÒÍ‡ÚÂÎË Ò ‡·ÓÚÌ‡ ‰˙ÎÊËÌ‡
L = 5630 Ã, „‡‚ËÚ‡˜ÌË Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËË Ò ‰˙ÎÊËÌ‡ L =
2600 M, ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Ë Ò L =1100Ï, Í‡ÍÚÓ Ë ˜ÂÚËË ·Óˇ
Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌË ÒÚ‡ÌˆËË. ¬ÒˇÍ‡ ÓÚ ÔÎÓ˘‡‰ÍËÚÂ Ì‡
œ— ‡ÁÔÓÎ‡„‡ Ò Ï‡¯ËÌÌ‡ Á‡Î‡, ˜ÂÔ‡ÚÂÎÂÌ ÂÁÂ‚Ó‡, ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ Á‡ ÂÎ. Ú‡·Î‡, Ú‡ÙÓÔÓÒÚ Ë ‰ËÁÂÎ‡„Â„‡Ú. —˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘ËÚÂ ÔÂ˜ËÒÚ‚‡ÚÂÎÌË Ò˙Ó˙ÊÂÌËˇ
Ì‡ Í.Í. ì≈‚ÍÒËÌÓ„‡‰î ÔË ·ÛÌ‡ 109 Ë Í.Í. ì—Î˙Ì˜Â‚ ‰ÂÌî
ÓÒÚ‡‚‡Ú Á‡ ‡‚‡ËÈÌÓ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂî, ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÔÓÂÍÚ‡ÌÚËÚÂ.
»Á·‡ÌÓÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ì‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎˇ‚‡ ˆˇÎÓÒÚÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËˇ. —˙·‡ÌËÚÂ ‰‡ÌÌË
ÒÂ ÔÂ‰‡‚‡Ú ‚ ‰ËÒÔÂ˜ÂÒÍËˇ ÔÛÌÍÚ Ì‡ ¬Ë ‚ Í.Í. ì—‚.—‚.
ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡î. ¬˙ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ‡ ‰‡ ÒÂ ÒÎÂ‰Ë
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¬Ë
ÔÓˆÂÒ˙Ú ‚ Â‡ÎÌÓ ‚ÂÏÂ, ‰‡ ÒÂ
Ì‡·Î˛‰‡‚‡Ú ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ËÒÚÓËˇÚ‡ Ì‡ ÔÓˆÂÒ‡ ‡ÁÍË‚‡ ÒÂËÓÁÌË
‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚË Á‡

оптимизация - и
техническа, и
икономическа
¬ÂÓˇÚÌÓÒÚÚ‡ ÓÚ ‡‚‡ËÈÌÓ Á‡ÛÒÚ‚‡ÌÂ Â Ò‚Â‰ÂÌ‡ ‰Ó ÏËÌËÏÛÏî,
Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÌ Â ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¬˙ÎÍ‡ÌÓ‚.
"«‡ ÏÓÏÂÌÚ‡ Â Á‡ÔÓ˜Ì‡Ú ÒÚÓÂÊ˙Ú Ì‡ œ— ‚ÚÓË ÔÓ‰ÂÏ, ÍÓÈÚÓ
ÒÂ Ì‡ÏË‡ ‰Ó ¡ÓÚ‡ÌË˜ÂÒÍ‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡", Á‡ˇ‚Ëı‡ ÓÚ "—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡ ıÓÎ‰ËÌ„" ¿ƒ. "«‡‚˙¯ÂÌ‡ Â ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-‡ıËÚÂÍÚÛÌ‡Ú‡
˜‡ÒÚ Ë ÚÎ‡ÒÍ‡ÚÂÎˇÚ Á‡ ‚ÍÎ˛˜‚‡ÌÂ
Ì‡ Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌ‡Ú‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ ‚
ÍÓÎÂÍÚÓ‡ Ì‡ Í‚. ¬ËÌËˆ‡. —˙˘Ó
Ú‡Í‡, Ò‡ ÔÓÎÓÊÂÌË 1600 Ï Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ ‰Ó „Î‡‚ÌËˇ ÍÓÎÂÍÚÓ ‚ ÓÚÒÂ˜Í‡Ú‡ Í.Í. "—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë
≈ÎÂÌ‡" Ë Í‚. ¬ËÌËˆ‡. «‡ÔÓ˜Ì‡Ú Â
ÒÚÓÂÊ˙Ú Ì‡ œ— 1 (‰Ó ıÓÚÂÎ ƒÂÎÙËÌ ‚ ÍÛÓÚ‡) Ò ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
¯ÎËˆÓ‚‡Ú‡ ÒÚÂÌ‡. «‡‚˙¯ÂÌ‡ Â
ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘‡Ú‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ ‚ ÒÂÍÚÓ‡ Ì‡
œ— 1. œÓÎÓÊÂÌ Â 75% ÓÚ „Î‡‚ÌËˇ
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Ú˙·ÓÔÓ‚Ó‰ ÏÂÊ‰Û œ— 1 Ë œ—
2, ÍÓÈÚÓ ˘Â ·˙‰Â ËÁ„‡‰ÂÌ ‰Ó ıÓÚÂÎ
¿Á‡ÎËˇ. ¬ ÏÓÏÂÌÚ‡ ÒÂ ËÁ„‡Ê‰‡
ÔÓ‰ÔÓÌ‡Ú‡ ÒÚÂÌ‡ Ì‡ œ— 1, ËÁÔ˙ÎÌˇ‚‡Ú ÒÂ ÒÚÓËÚÂÎÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌËÚÂ Ë ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËÓÌÌËÚÂ ˜‡ÒÚË
Ì‡ Ó·ÂÍÚ‡. ƒÓ Í‡ˇ Ì‡ Ï‡È 2009 „.
Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ 1 ÒÎÂ‰‚‡
‰‡ ·˙‰Â ‚˙‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇî,
Ò˙Ó·˘Ëı‡ ÓÚ ‰ÛÊÂÒÚ‚ÓÚÓ.
ì–‡·ÓÚË ÒÂ ÔÓ ‰ÓËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ
Ì‡ ÚÎ‡ÒÍ‡ÚÂÎˇ ÏÂÊ‰Û œ— ‚ÚÓË
ÔÓ‰ÂÏ Ë „Î‡‚ÌËˇ ÍÓÎÂÍÚÓ ¬ËÌËˆ‡/
¬‡Ì‡. œÂ‰ÒÚÓË ‰‡ ÒÂ ËÁ„‡‰Ë Ë
Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ‡Ú‡ ÏÂÊ‡, Í‡ÍÚÓ Ë
ÚÎ‡ÒÍ‡ÚÂÎˇÚ ÏÂÊ‰Û œ— 2 Ë œ—
‚ÚÓË ÔÓ‰ÂÏ. —˙˘Ó Ú‡Í‡, ÔÂ‰ÒÚÓË ËÁ„‡Ê‰‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‰Ó‚ÂÊ‰‡˘‡Ú‡ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËˇ Í˙Ï ÌÂ„Ó, Í‡ÍÚÓ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËˇÚ‡ Ì‡ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡˘Ëˇ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ Ò ‰Ë‡ÏÂÚ˙
400 mm Ë ‰˙ÎÊËÌ‡ 800 ÏÂÚ‡. ŒÒÌÓ‚Ì‡Ú‡ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂÚÓ
‚Â˜Â Â ‰ÓÒÚ‡‚ÂÌÓî, ‰ÓÔ˙Î‚‡Ú ÓÚ
ì—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡ ıÓÎ‰ËÌ„î ¿ƒ. —ÔÓÂ‰ Ì‡Ô‡‚ÂÌËÚÂ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌË ÔÎ‡ÌÓ‚Â Ë ‡Á˜ÂÚË
Ë ‡ÍÓ ÒÂ ÓÒË„Ûˇ‚‡ Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓ ÙËÌ‡ÌÒË‡ÌÂ, ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ ÏÛ ÒÎÂ‰‚‡

да приключи след летния
сезон на 2009 г.
ÔÓ„ÌÓÁË‡Ú ÓÚ ì—‚. —‚. ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ Ë ≈ÎÂÌ‡ ıÓÎ‰ËÌ„î ¿ƒ.
œÂÁ ‚ÚÓËˇ ÂÚ‡Ô ÓÚ ËÁÔ˙ÎÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÓÂÍÚ‡ ˘Â ÒÂ ËÁ„‡‰Ë
Í‡Ì‡ÎÌÓ-ÔÓÏÔÂÌ‡ ÒÚ‡ÌˆËˇ 2, ÍÓˇÚÓ
˘Â ·˙‰Â ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ‡ ·ÎËÁÓÒÚ
‰Ó ıÓÚÂÎ ¿Á‡ÎËˇ. œÂ‰ÒÚÓˇÚ ËÁ·Ó˙Ú Ë ‰ÓÒÚ‡‚Í‡Ú‡ Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ Ó·ÓÛ‰‚‡ÌÂ.
«‡‚˙¯‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ˆÂÎËˇ ÔÓÂÍÚ
Ë ‚˙‚ÂÊ‰‡ÌÂÚÓ ‚ ÂÍÒÔÎÓ‡Ú‡ˆËˇ Ì‡
‚ÒÂÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌ ÒÂÍÚÓ Â ‚ ÔˇÍ‡ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ ÓÚ Ì‡‚ÂÏÂÌÌÓÚÓ ÓÒË„Ûˇ‚‡ÌÂ Ì‡ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇ Ë
ÔÓ„‡ÏË.

* ПУДООС е юридическо лице, създадено със Закона за опазване на околната среда (чл. 60 ал. 1/ДВ бр. 91 от
25.09.2002 г.). ПУДООС е държавно
предприятие по смисъла на чл. 62 ал.3
от ТЗ и не е търговско дружество, не
формира и не разпределя печалба. ПУДООС е пълен правоприемник на правата и задълженията на Националния
фонд за опазване на околната среда.
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Ï‡¯ËÌË

¬˙ÎÌÓ‚Ë ÔÂ‰‡‚ÍË
Функционални, експлоатационни и икономически предимства
определят широкото им приложение

œ

ринципът на предаване на
въртеливо движение чрез зацепване
на твърди елементи (зъбни и верижни предавки) е известен отдавна.
Обикновено деформациите на тези
елементи са вредни за работата на
механизма и стремежът е те да сe
ограничават до възможния минимум.
През 1959 г. американският изобретател У. Масер патентова нов принцип на предаванe на движение - т.нар.
вълнова предавка. Действието й се
основава на взаимодействието на
зъби, резби или фрикционни повърхнини, предизвикано от въртяща се
вълна на еластична деформация. Тя се
създава в тънкостенното тяло на
зъбно колело, гайка (винт) или трие-
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ща шайба. Този най-общ принцип
може и се реализира в различни конструктивни варианти. Познати са
зъбни, фрикционни, винтови, верижни вълнови предавки, както и вълнови вариатори и съединители. Найпълно изследвани и най-разпространени са вълновите зъбни предавки с
механичен вълнообразовател (вълнов
генератор).

Произвеждат се от
немалко компании
Понастоящем са натрупани достатъчно знания и технологичен
опит за създаването на работоспособни вълнови предавки и редуктори.
В помощ на конструкторите и специалистите по поддръжката е и обширна техническа литература за

тях. Не малко компании от различни
държави произвеждат елементи на
вълнови предавки и вълнови редуктори, с общо и със специално предназначение. Вълновите предавки, без да
са универсални и напълно да изместят останалите механични предавки, са извоювали своето място сред
предавателните механизми. Известни са и областите на рационалното
им приложение. Използват се в малогабаритни и леки редуктори с големи предавателни отношения, при
използване на високооборотни двигатели в машиностроенето и уредостроенето, за механизми, характеризиращи се с висока кинематична
точност и такива за предаване на
движение в изолирани пространства.
Принципната схема на

ноември 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

Ï‡¯ËÌË
двувълнова
зъбна предавка
е показана на фиг. 1. Тя се състои от:
водило 1 - генератор, върху който
има две симетрично разположени
ролки; гъвкаво звено 2 - тънкостенно зъбно колело с външни зъби Z2;
недеформиращо се звено 3 - зъбен
венец с вътрешни зъби Z3 и тяло 4.
Ако генераторът се постави вътре
в звеното 2, то се деформира от
ролките по определена крива, като
радиалната му деформация е около
1/100 от неговия диаметър. Като
резултат зъбите на гъвкавото звено влизат в зацепване със зъбите на
недеформиращото се звено 3 в две
диаметрално противоположни зони.
На 90° от тях, зъбите са напълно
отцепени. Когато генераторът се
върти, гъвкавото звено се деформира вълнообразно, като едновременно
се премества и зоната на зацепване. Вследствие, взаимодействието
на зъбите, гъвкавото звено се върти
в посока, обратна на посоката на
генератора.
Предавателното отношение на
двувълновата зъбна предавка с неподвижно недеформиращо се звено (фиг.
1) се пресмята посредством израза:
i1,2 = - Z2/(Z3 - Z2).
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Фиг. 1.

Съществува ограничението Z3 - Z2
= n, където n = 2 е броят на вълните.
Известни са конструкции, при които
n е от 1 до 3.
Във вълновото зъбно зацепване се
използват малкомодулни (m=1mm)
еволвентни коригирани зъби, нарязвани със стандартен или модифициран инструмент с профилен ъгъл 20
или 30°.

Предимства в сравнение
със зъбните предавки
В сравнение с обикновените зъбни
предавки, вълновите се характеризират с редица предимства. Сред найсъществените от тях са:
l големите предавателни отноше-

ния, i до 300, при сравнително елементарна конструкция и малък брой
детайли;
l висок коефициент на полезно действие (КПД), който зависи в от предавателното отношение (например
при i = 100, КПД е 0,8-0,9);
l висока товароносимост - едновременно в зацепване са 15 до 25% от
броя на зъбите на гъвкавото звено;
l сравнително висока кинематична
точност, свързана с отсъствието
на хлабини и едновременното зацепване на голям брой зъби. Например
при зъби, нарязани със степен на
точност 7Н или 8Н, кинематичната
грешка е до 1', а при по–висока точност на зъбите и другите елементи
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тя може да се намали до 20''- 30''.
l малка инерционност при определено изпълнение, например с дисков или
електромагнитен генератор;
l симетричност (съосност) на конструкцията и малки натоварвания на
валовете и лагерите;
l възможност за предаване на движение в изолирани пространства и
във вакуум без триещи се уплътнения;
l малък шум при работа;
l широки кинематични възможности. Вълновата предавка може да се
използва като редуктор, мултипликатор, вариатор, съединител или диференциален механизъм. Движението
се предава чрез зацепване, чрез триене или се преобразува при вълновите винто-гаечни предавки.

Недостатъци на
вълновите предавки
Като недостатъци на този вид
предавки могат да се посочат:
l високата стойност на минималното предавателно отношение (i=80 за
стоманено и i=40 за пластмасово
гъвкаво звено);
l технологичните трудности при
изработването на гъвкавото звено
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и генератора;
l сравнително малката ъглова коравина при начално натоварване. Следва да се има предвид, че за някои
механизми тази характеристика е
предимство;
l отсъствието на конструкции с
кръстосани и пресичащи се оси.
Вълновите предавки

намират най-широко
приложение в:
Механизми от типа на следящи
системи, делителни устройства и
други, от които се изисква висока
кинематична точност. Типични области на приложение са уредостроенето, самолетостроенето, роботизацията, металорежещите машини
и др.
Механизми, от които се изисква
минимално тегло и габарити. Използват се в транспортното, подемнотранспортното и специалното машиностроене.
Механизми, работещи във вакуум,
например в ракетни и космически
системи.
В общото машиностроене - като
редуктори и мултипликатори с големи предавателни отношения.

Интересно е да се знае, че едно
от първите практически приложения
на вълновата зъбна предавка е вграждането й като малогабаритен и
точен редуктор в ракетни механизми. През 1960 г. вълновата предавка
е използвана в механизма на автопилота на самолети Боинг 707.
Също така, вълновата предавка с
успех би могла да замени планетните зъбни редуктори в електротелфери, мотор-колела за електрокари,
в изпълнителни и регулиращи механизми с периодично действие и др.

Видове кинематични
схеми
Конструкцията на вълновата предавка е многовариантна и зависи найвече от типа на основните й елементи, както и от конкретната кинематична схема.
Кинематичната схема се избира в
зависимост от предавателното число и спецификите на механизма.
На фиг. 2 са показани основни кинематични схеми на вълнови зъбни
предавки. Елементарните схеми
(фиг. 2а) осигуряват предавателно
отношение i = 80 до 300, а за кинематични предавки - и до 500. Дифе-
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Фиг. 2.

ренциалните схеми (фиг. 2б) се използват за сумиране
или разделяне на движението в многодвигателни механизми, многобарабанни лебедки и предавки за конвейери,
в скоростни кутии, в многопоточни регулируеми предавки и изпитвателни стендове. За вълновите предавки с
късо звено (фиг. 2в) са характерни две зъбни зацепвания
и големи предавателни отношения (до 10 000). Те се отличават със съвсем малки габаритни размери в осово
направление, но поради ниския КПД, приложението им е
ограничено главно в несилови механизми.
Основни елементи на вълновата зъбна предавка са
гъвкаво звено, недеформиращо се звено и генератор.

Гъвкавото звено - конструкция,
материали и методи за изработване
Гъвкавото звено представлява тънкостенна черупка с определена дължина, която се състои от две части
- нарязана с външни зъби и гладка. Обикновено дебелината на звеното се приема за равна на (0.01 до 0.03)d,
където d e делителният диаметър на зъбите. Формата му в недеформирано състояние може да бъде цилиндрична, камбановидна, полусферична, конична и т.н.,
като първите две форми са най-разпространени за силови предавки. Ако конструкцията е цилиндрично гъвкаво звено, свързването на гъвкавия цилиндър с изходящия вал изисква осова податливост. Осъществява се
чрез диафрагма (тънко гъвкаво дъно) и фланец или чрез
външно, или вътрешно зъбно (шлицово) съединение. Освен цяло звено във вид на чаша, се използват и варианти на заваряване на гъвкаво дъно към цилиндъра. Съединението на гъвкавото звено с вала при наличие на фланец се осъществява с болтове, щифтове, шпонки, шлици или чрез запресоване.
Като материал на гъвкавото звено най-често се използва стомана 30ХГСА, подобрена (НВ 280-320) със σ-1
= 420 - 440 МРа. За леко и средно натоварени предавки
се използват и стомани 30ХМА, 50ХГ, а за тежко натоварени гъвкави звена (при малки предавателни отношения) - стоманите 38ХМЮА, 40ХНМА, Х18Н10Т. Прилага
се наклепване на зъбите и междузъбията със сачми и азотиране на зъбния венец, с което се намалява износването и се повишава якостта на умора с 30 до 40%. При
малки мощности и периодично натоварвани механизми,
от които се изискват малки маса и размери, както и
ниска цена, за гъвкавото звено се използват и пластмаси (главно полиамиди).
Заготовката на металното гъвкаво звено се получава чрез различни методи, в зависимост от обема на
производството, формата и размера на звеното. Прилагат се горещо валцоване на безшевни тръби, изковаване, ротационно валцоване на тръби, горещо изтегляне в
закрити щампи, студено щамповане, пресоване в разделящи се матрици. При механичната обработка на тънкостенното гъвкаво звено се срещат определени техноло-
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гични затруднения, особено при поголемите диаметри. За постигане на
необходимата точност се използват специални приспособления твърди регулируеми дорници. Върху
тях се извършва окончателната обработка на звеното - струговане,
шлифоване, зъбонарязване, както и
контрола на размерите. Освен чрез
нарязване, зъбите могат да се изработят и чрез накатяване или щамповане в матрица.

Генераторите разнообразни като
конструкция

разпространение са получили механичните гърбични генератори, с
гъвкав търкалящ лагер.
Гърбичните генератори се състоят от гърбица 2 и набит върху нея
специален гъвкав лагер 1 (фиг. 3). Формата на гърбицата е еквидистантна на приетата крива на деформация на гъвкавото звено. Обикновено
гърбицата се свързва към вала на генератора с възможност за самонагаждане, например чрез вулканизирана гумена шайба или шарнирно съединение. Гърбичните генератори найдобре запазват необходимата форма на деформация на гъвкавото звено под товар. Отличават се с висок
КПД и се използват в серийните
вълнови редуктори с малка и средна
мощност.
Гъвкавият лагер се набива върху
гърбицата, която се изработва с
гранични отклонения, съответстващи на js6 или js7. Отклоненията на
вътрешния диаметър на гъвкавото
звено са по Н7. Гъвкави лагери за
вълнови предавки се произвеждат от
компаниите за търкалящи лагери.

Генераторите са твърде разнообразни както по принцип на действие,
така и по конструкция. Най-широко

Статията продължава в следващ брой
на сп. Инженеринг ревю.

Недеформиращото се
звено
представлява зъбен венец, който
като конструкция е подобен на колелата с вътрешни зъби на обикновените и планетните предавки. По
време на работа това звено не получава забележими деформации, свързани с принципа на работа на предавката. Към тялото на редуктора звеното се свързва твърдо - чрез фланец, запресоване или еластично –
чрез гумени тампони.
Недеформиращото се звено обикновено има широчина с 2 до 4 мм. поголяма от широчината на зъбите на
гъвкавото звено. Изработва се от
конструкционни стомани 45, 40Х,
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Фиг. 3.

30ХГСА, с твърдост, която е по-малка от твърдостта на гъвкавото
звено с 20-30 единици НВ.
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Част I - нормативни изисквания, енергийни и технологични мероприятия за ограничаването им
азвитието на индустриалния сек–
тор неминуемо води до увеличение
потреблението на горива. Всички отрасли на промишлеността - енергетика, металургия, химия, нефтохимия и
т.н., са консуматори на горива, при
преработването на които се отделят
вредни вещества. Киселинните дъждове, смогът, глобалното затопляне, разрушаването на озоновия слой са резултати от негативното влияние, което
тези вещества оказват върху околната среда. Известно е, например, че серните окиси са сред основните причинители на киселинните дъждове. Серните окиси са продукт на процесите
на изгаряне на твърди или течни горива с високо сярно съдържание. Основен
техен източник са съответно електро- и топлоцентралите, металургията, химическата промишленост и други индустриални производства, изгарящи предимно въглища или нефт.

Характеристики на серния
диоксид
Серният диоксид е безцветен, разяждащ кисел газ, които при попадане
в атмосферата, под въздействието на
слънчевата светлина, встъпва в каталитическа или фотохимическа реакция
с други замърсяващи вещества. В резултат на това взаимодействие се
образуват SO3, сярна киселина и сулфати. При реакцията на серния диоксид с
водните пари в атмосферата се получават киселинни дъждове.
В атмосферата серният диоксид се
среща под две форми – течен и газообразен. И в двете си форми той допринася за увреждането на растителността, разлагането на почвите, разрушаването на строителните материали и
речните потоци. Процесът от образуването на серния диоксид до неговото
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разпадане в атмосферата е с продължителност няколко часа. Затова се приема, че опасността от замърсяване със
серен диоксид има предимно локален
характер и по-рядко регионален. Но макар че по-голямата част от серния диоксид се натрупва в близост до самите източници, немалко количество се
пренася на значителни разстояния.
Част от серния диоксид, който се
изхвърля в атмосферата, се оксидира,
превръщайки се в сулфат. Обикновено
нивата на превръщане на серния диоксид в сулфат се движат от 0,1 до 10%
за час. В близост до източника преобладава газовата фаза, която се връща към
земята под формата на газове и частици, които се отлагат в близост до източника - обикновено в обхват от около 300 км. Течната фаза се пренася на
по-големи разстояния и е основна причина за трансграничното замърсяване.
Разстоянието, на което ще бъдат
пренесени, и необходимият за това
период от време зависят от височината на комина и ветровите атмосферни условия. По принцип използването на високи комини в индустриални
производства, за които е характерно
отделянето на серни окиси, води до
намаляване на локалното замърсяване
на въздуха, но спомага и за транспортирането на тези замърсявания на големи разстояния и замърсяване на райони, отдалечени от източника.

Влияние върху околната среда
Серният диоксид, заедно с азотните оксиди, са основни причинители на
киселинните дъждове. Обикновено жизненият цикъл на серните оксиди включва следните етапи – изхвърляне, разпръскване, транспортиране, химическо
преобразуване и накрая - отлагането
им върху земната повърхност.
Отлагането на големи количества

серен диоксид върху земната повърхност може да доведе до промяна на
киселинността на водните басейни и
почвите. Това оказва негативно влияние на екосистемите. Киселинността
във водните басейни е определящ фактор за размера на популацията и съществуването на водната екосистема.
Химичният състав на почвите и подпочвените води влияе върху правилното развитие на растенията. Отлагането на серен диоксид в почвата разширява обхвата на естествените окислителни процеси, протичащи в нея, което води до намаляване на необходимите за растенията хранителни вещества. Серният диоксид е и основната
причина за унищожаването на огромни
територии гори. В редки случаи, в местности, бедни на сулфати, допълнително неголямо количество серен диоксид би могло да окаже и благотворно влияние върху растителността.

Ефекти върху здравето
Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При
кратковременна експозиция, той засяга преди всичко дихателната система.
При високи концентрации абсорбцията
му в горните дихателни пътища достига до 90%. По-ниска е абсорбцията в
по-ниските отдели на дихателната
система. Отрицателните ефекти на
серния диоксид се проявяват с нарушения на дишането и имунната защита
на белия дроб, както и с белодробни заболявания. Киселинните замърсявания
влияят върху човешкото здраве директно и индиректно, чрез храната и водата.

Нормативна рамка в областта
С приемането на България за член на
ЕС, законовата и нормативната ни база
в областта бе хармонизирана с общо-
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европейските изисквания. Нормативната рамка се регламентира от Наредба
9 (приета на 3.05.1999 г., обнародвана
в ДВ, бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от
1.01.2000 г., изм. и доп., ДВ бр. 86 от
28.10.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.).
Документът се отнася за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния
въздух. Наредбата е на МИОСВ и МЗ.
Определяща за нормативната рамка е
и Директива 99/30/ЕС, отнасяща се за
пределно допустимите стойности за
серен диоксид, азотни оксиди, прахови
частици и олово в околния въздух. Тя
урежда норми за нивата на серен диоксид, както и алармени прагове. Установява норми за оценка нивата на серен
диоксид в атмосферния въздух, включително регистрирането, обработката и
съхранението на резултатите и данните от извършената оценка. Рамката в
областта се формира и от Наредба 7
от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. В документа са регламентирани нормите за
предоставяне на информация на населението за нивата на серния диоксид в
атмосферния въздух. Установени са норми за подобряването качеството на
атмосферния въздух (КАВ) в районите,
в които е налице превишаване на нормите и поддържането му в останалите райони. Съгласно тази наредба, нормите и алармените прагове за серен диоксид (чл. 1, т. 1 и 2) се определят като
маса, съдържаща се в един кубически
метър въздух при нормални условия
(температура 293 К и налягане 101,3
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kPa) в съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух (чл. 4,
ал. 3).

Средночасовата норма за
опазване на човешкото здраве
за период на осредняване един час е 350
µg/m3. Съгласно изискванията, тя не
трябва да бъде превишавана повече от
24 пъти в рамките на една календарна
година. Допустимото отклонение при
влизане на Наредба 7 сила е 150 µg/
m3. Регламентирани са намаляващи
линейно отклонения от 1 януари 2001
г. с последващи периоди от 12 месеца
до 0% към 1 януари 2005 г.
Средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве за 24 часа е
125 µg/m3. Тя не трябва да бъде превишавана повече от 3 пъти в рамките на
една календарна година. Допустимото
отклонение, при влизане на наредбата
в сила, е 25 µg/m3 (25 %). Въведени са
намаляващи линейно отклонения от 1
януари 2001 г. с продължителност 12
месеца до 0% към 1 януари 2005 г.
Нормата за опазване на природните екосистеми (не се прилага в непосредствена близост до източниците)
за една календарна година и зима (от 1
октомври до 31 март на следващата
година) е 20 µg/m3 без допустимо
отклонение. Датата, към която нормата следва да бъде спазена, е 3 години
от влизане на наредбата в сила.

Аларменият праг
Аларменият праг за серен диоксид
е 500 µg/m3. Те следва да са измерени

през три последователни часа в пунктове за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха
в не по-малко от 100 km2 или в целия
район или агломерация, независимо от
това, коя от указаните територии е
най-малка.
При превишаване на алармения праг
в определен район компетентните
органи, съгласно чл. 19 Закона за чистотата на атмосферния въздух, предприемат необходимите мерки за своевременно предоставяне на населението на съответната информация. Тя
следва да включва дата, час и място
на събитието, прогноза относно очакваните изменения в нивата (подобряване, стабилизиране или влошаване),
причини за превишаване и очаквани
промени, засегната географска област,
както и продължителност. Към информацията, която следва да се предостави се отнасят чувствителните групи
от населението и предпазните мерки,
които следва да бъдат предприети от
засегнатите чувствителни групи от
населението. Предоставяната информация следва да бъде съгласувана със
съответните компетентни органи на
МЗ.
При извършване на непрекъснати
измервания за определяне средночасовото ниво на серния диоксид в атмосферния въздух в агломерации първоначалните резултати и данни от измерванията се осредняват и регистрират
като средни стойности за период 10
минути. Последните се съхраняват в
националната база данни на Изпълни-
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телната агенция по околна среда
(ИАОС).

Изискванията към мощните
инсталации са по-високи
Според нормативната база, нормите за допустими емисии (НДЕ) представляват допустимото количество
вещество, съдържащо се в отпадъчните газове от горивната инсталация,
което може да бъде изпускано в атмосферния въздух през определен период
от време. Регламентирани са в Наредба 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии, концентрации в отпадъчни газове на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации. Документът е на МОСВ, МИ,
МЕЕР, МРРБ и МЗ. Разпоредбите на
тази наредба се прилагат за всички големи горивни инсталации с номинална
топлинна мощност, по-голяма или равна на 50 MWh, независимо от вида на
използваното в тях гориво - твърдо,
течно или газообразно.
Нормите за допустими емисии
(НДЕ) на серен диоксид за нови и съществуващи големи горивни инсталации
се изразяват в mg/N куб.м. Приета е
обратнопропорционална зависимост
между допустимата концентрация
емисии на серен диоксид и капацитета на горивните съоръжения, т.е. изискванията към по-мощните инсталации
са съответно много по-високи.

Препоръчвани мероприятия
за ограничаването им
Препоръчваните мерки за намаляване на изхвърляните в атмосферата
серни емисии са енергийни и технологични - според анекс IV от приетия от
МОСВ протокол към Конвенцията за
трансграничното замърсяване на
въздуха на далечни разстояния, по отношение намаляването на серните
емисии. Протоколът бе ратифициран
със закон от XXXIX Народно събрание
на 20 април 2005 г. (ДВ, бр. 38 от 2005
г., в сила от 3 октомври 2005 г.).
Към енергийните мерки се отнасят
провеждането на енергиен мениджмънт. Към технологичните
възможности се включват смяната на
горивото или неговото пречистване
посредством различни технологии.
Препоръчва се също използването на
съвременни горивни технологии, характеризиращи се с подобрена топлинна
ефективност и намалени серни емисии,
като например изгаряне в кипящ слой,
включително от барбутажен тип, рециркулационен тип и изгаряне под налягане в кипящ слой. За подходящо средство се смята и интегрираната газификация с комбиниран цикъл и газовите турбини с комбиниран цикъл.
Изгаряне в кипящ слой. Представлява
горивна технология, прилагана предимно при изгарянето на антрацитни и
кафяви въглища. Подходяща е и за изгаряне на други твърди горива, като
нефтен кокс и нискокачествени горива. Например, горими отпадъци, торф
и дърва. Допълнително намаляване на
емисиите може да се постигне и чрез
интегрирано управление на горивния
процес в системата, посредством
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добавяне на вар/варовик към материала на слоя. Като недостатък на тази
технология се посочват отделящите
се странични продукти от процеса,
които могат да причинят проблеми по
отношение на използването и/или депонирането им.
Процес на интегрирана газификация с
комбиниран цикъл. Този процес включва газификация на въглища и комбиниран цикъл за генериране на енергия в
газова и парна турбина. Газифицираните въглища се изгарят в горивната
камера на газовата турбина. За намаляване на серните емисии се използват
технологии за очистване на суровия
газ в съоръжения, разположени преди
подаването му в газовата турбина.
Съществува и технология за тежки
нефтени отпадъци и битумни емулсии.
Десулфуризация. Процесите за десулфуризация на димни газове целят отстраняването на вече образувани серни оксиди, поради което се наричат още
вторични мерки. Съвременните технологии за обработка на димните газове
се основават на отстраняването на
сярата чрез мокри, сухи или полусухи и
каталитични химични процеси.
В различните сектори се използват
различни процеси за обработка на димните газове. В топлоелектрическите
централи, например, тези процеси
обикновено включват - мокро очистване с вар/ варовик (МПВ); абсорбция със
сухо впръскване (АСВ); метод на Уелман
Лорд (УЛ); промиване с амоняк (ПА);
комбинирани процеси за отстраняване на NOx/SOx (процес с активен въглен
(АВ) и отстраняване на NOx/SOx с комбиниран катализатор). Разработени са
и редица нови процеси за десулфуризация на димни газове, като сухо очистване с електронен лъч (СОЕЛ) и Марк 13A.
Модификациите на процеса на горене, които също представляват метод,
отнасящ се към групата на технологичните мероприятия не са много подходящи за серните окиси, тъй като по
време на горенето органично и/или
неорганично свързаната сяра се окислява почти напълно (в зависимост от
свойствата на горивото и технологията на изгаряне, определен процент
остава в пепелта).
Добре е да се има предвид, че с увеличаване на усилията за намаляване на
серните емисии от неподвижни източници нарастват и количествата на
вторичните продукти. Това налага да
се избират възможности, които биха
довели до

използваеми вторични
продукти
Препоръчително е да се избират
възможности, които водят до повишена топлинна ефективност и свеждат
до минимум проблема с депонирането
на отпадъците. Независимо, че повечето вторични продукти могат да се
използват или да се рециклират като
гипс, амониеви соли, сярна киселина или
сяра, следва да се отчитат с нужното
внимание фактори, като пазарните условия и стандартите за качество.
Статията продължава в следващ брой на
сп. Инженеринг ревю.

ноември 2008

l

ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ

